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Zużycie paliwa w mieście/poza miastem/średnio: 8,6–10,6/6,2–9,0/7,1–9,6 l/100 km; emisja CO2: średnio 186–252 g/km.
Podane wartości ustalono zgodnie z określoną przepisami procedurą pomiarową. Są to zmierzone wartości CO2 NEDC w myśl art. 2 nr 2
rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1152. Zużycie paliwa zostało obliczone na podstawie tych wartości. Dane nie dotyczą konkretnego pojazdu
i nie są częścią oferty, lecz służą jedynie porównaniu różnych typów pojazdu. Wartości te są zmienne w zależności od wyposażenia dodatkowego.

Nowy Sprinter. Pasuje jak żaden inny.
Ponad 1 700 wariantów konfiguracji i do 600 opcji wyposażenia. 100% dla Ciebie.
wyzwania zawodowe mogą być różne, podobnie jak nowy sprinter. elastyczność w doborze
konfiguracji i szeroki wybór modeli, teraz także z napędem na przód, oznaczają, że to
coś więcej niż van. sprinter to twój osobisty partner w pracy. niezależnie od tego,
czy potrzebujesz mocnego silnika, także V6, nowoczesnej kabiny z systemem telematyki
ze sterowaniem głosowym, czy funkcjonalnych elementów wyposażenia w przestrzeni
ładunkowej, sprintera możesz dostosować do własnych potrzeb. dowiedz się więcej
u swojego dealera mercedes-Benz lub na stronie www.mercedes-benz.pl/nowysprinter

system zarządzania
twoją flotą

Na start w leasingu 100%.
Koszt procentowy dla umowy na 24 mies. i 40% wpłaty wstępnej. Produkt Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.
przeznaczony dla przedsiębiorstw. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Mojsiuk Sp. z o.o. Sp.K., ul. Pomorska 88, Szczecin Dąbie, tel.: +48 91 48 08 712, 48 08 719; Stare Bielice 128, Koszalin, tel.: +48 94 34 77 376

Prestiż patronuje

Do zobaczenia
w Darłowie
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Słowo od wydawcy
Foto: Agnieszka Orsa

n

ie jestem znawcą piłki nożnej, więc nie będę się wymądrzał na temat poziomu gry naszej narodowej reprezentacji podczas trwających w Rosji Mistrzostw Świata
ani dawał rad trenerowi Adamowi Nawałce. Wystarczy,
że robią to miliony „selekcjonerów” siedzących przed
telewizorami. Odniosę się jednak do mundialu, bo trudno temat zupełnie
ominąć, gdy żyje nim cała Polska.
Nieprzyjemnie uderzyła mnie reakcja kibiców po drugiej porażce – z Kolumbią, kiedy stało się jasne, że nie wyjdziemy z grupy a mecz
z Japonią będzie pożegnalnym. Natychmiast, dosłownie w chwilę po
ostatnim gwizdku sędziego, wylała się w Internecie taka masa hejtu, dla
której określenie „przesadna” to daleko idący eufemizm. Część obrazków
i tekstów była skrajnie obrzydliwa, wręcz odzierająca piłkarzy z godności.
Dotychczas sądziłem, że tak bezwzględni mogą być wobec siebie tylko
zwalczający się zajadle zwolennicy dwóch dominujących nurtów politycznych w Polsce.
Zawód przeżyliśmy ogromny. Ale twierdzę, że jesteśmy mu, my – Polacy,
sami po części winni. Łączyliśmy z występami Biało-Czerwonych tak wielkie nadzieje, że rozczarowanie musiało być głębokie. A czy były podstawy
do optymizmu? Dwa mecze - sprawdziany tuż przed wyjazdem do Rosji
na optymizm nie pozwalały. Gołym okiem było widać, że nasi grają słabo
i że nie jest to ta sama drużyna, która efektownie przeszła eliminacje.
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Dużą część winy za nakręcenie nadmiernych i nieuzasadnionych
oczekiwań ponosi Telewizja Polska. Prezentowała ekipę Adama Nawałki
w sposób graniczący z ubóstwieniem, a więc w sposób z rzeczywistością
mający niewiele wspólnego. I ta budząca mdłości ilość przekazów reklamowych z udziałem polskich piłkarzy... TVP co rusz się chwaliła przy tym,
ile to zarobiła dzięki mistrzostwom. Reklamowa bańka pękła. Chciwość
i pycha – można podsumować - zostały ukarane.
To co się stało, głębokość zawodu, sporo o nas mówi. Jesteśmy głodni
sukcesów – nie tylko indywidualnych, ale i zbiorowych. Chcemy móc powiedzieć, że Polska to potęga. Jeśli nie jest nią obiektywnie – w polityce
międzynarodowej czy w gospodarce, niechby była chociaż w piłce. Nie
jest.
Piłka łączy, dzieli, wywołuje silne emocje. Tak jest i tak będzie. Ale może
by spojrzeć na nią inaczej – nie od czubka piramidy, ale jej podstawy.
Mamy w Koszalinie świeże dowody na to, że dobrze zorganizowane szkolenie piłkarzy od najmłodszych lat przynosi dobre owoce. Uruchomiony
przez samorząd i Klub Piłki Nożnej Bałtyk program takiego szkolenia przyniósł piękny efekt w postaci nieformalnego mistrzostwa Polski zdobytego
przez drużynę do lat 12 ze Szkoły Podstawowej nr 7 (pisaliśmy o tym w poprzednim wydaniu „Prestiżu”). Sukcesy odnoszą również młodzi piłkarze
z Gwardii Koszalin. I to chyba jest sposób na to, byśmy za 8 czy 12 lat bez
wstydu i poczucia goryczy oglądali mundiale. Bierzmy przykład z malutkiej, pięciomilionowej Norwegii. Jest ona potęgą w sportach zimowych
- wiadomo, ale również w żeńskiej i męskiej piłce ręcznej. Nic dziwnego,
skoro w „rękę” gra tam na różnym poziomie profesjonalizmu 400 tysięcy
osób.
Pójdźmy tą drogą.
Andrzej Mielcarek

www.invisalign.pl
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Na okładce: Marcin i Monika Bogurscy
Foto: Agnieszka Orsa
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T O G E T H E R

MAZDA CX-3
C R OSS OV E R
Z N A P Ę D E M i -A C T I V A W D

GOTOWY NA KAŻDĄ DROGĘ
Inteligentny układ napędu na cztery koła i-ACTIV AWD pozwoli Ci w pełni
doświadczyć poczucia jedności z samochodem oraz jego imponujących
osiągów. Zaawansowane czujniki stale monitorują warunki drogowe oraz
manewry, wykonywane przez kierowcę. W razie potrzeby ten inteligentny
układ przeniesie moc na koła, które w danym momencie mają najlepszą
przyczepność, dzięki czemu zachowasz dynamikę i pewność jazdy.
Stylowy crossover Mazda CX-3. Gotowy na każdą drogę.

BMG GOWOROWSKI SP. Z O.O. BOLESŁAWICE
ul. Słupska 6 | tel. +48 59 848 70 70 | slupsk.mazda-dealer.pl

W zależności od wersji samochodu średnie zużycie paliwa oraz emisja CO2 wynoszą odpowiednio: od 4,7 do 6,4 l/100 km oraz od 123 do 150 g/km.
Samochód jest wyposażony w układ klimatyzacji zawierający ﬂuorowany gaz cieplarniany [HFO-1234F] o współczynniku ocieplenia globalnego powyżej 150.
Informacje dotyczące odzysku i recyclingu samochodów wycofanych z eksploatacji znajdziesz na www.mazda.pl

Wydarzenia

37. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych
„Młodzi i Film” – Jantary za kino autorskie
Jeśliby szukać porady dla twórców prezentujących swoje debiuty podczas KFDF „Młodzi i Film", mogły być nią słowa Marka Koterskiego,
gościa specjalnego festiwalu: „Róbcie swoje, choćby was okładali po głowie".

r

etrospektywa twórczości reżysera znalazła się
w programie MiF, a on sam spotkał z publicznością ostatniego dnia festiwalu. Przypomniał
między innymi o swoim debiucie, „Domu wariatów", za który właśnie w Koszalinie otrzymał
w 1985 roku Jantara i Nagrodę Dziennikarzy im. W. Wiszniewskiego, a tym samym – o narodzinach Adasia Miauczyńskiego, jednej
z najbardziej charakterystycznych postaci polskiego kina. Oby
wyróżnieni podczas 37. MiF okazali się równie płodni, a ich kino
równie autorskie.
O nagrody w Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych walczyło 11 tytułów, z kolei w Konkursie Krótkometrażowych
Debiutów Filmowych 52 tytuły: 20 fabuł, 20 dokumentów i 12
animacji. Werdykt jury konkursu pełnometrażowych debiutów fabularnych jest iście salomonowy – docenione zostały trzy najmocniejsze filmy zestawu. Za całokształt – eksperymentalny „Photon"
Normana Leto, za reżyserię – „Atak paniki" Pawła Maślony, a za
scenariusz – „Wieża. Jasny dzień" Jagody Szelc. Te trzy nazwiska
warto zapamiętać, bo noszą je najciekawsze indywidualności młodego polskiego kina.
Oprócz propozycji konkursowych, którym towarzyszyły oczywiście dyskusje „Szczerość za szczerość", w programie znalazły się
seanse debiutów zagranicznych, debiutów dokumentalnych i pokazy specjalne (m.in. „Cicha Noc” Piotra Domalewskiego), wydarzenia branżowe, panel dyskusyjny o możliwościach telewizyjnych
dla młodych twórców, warsztaty operatorskie, wystawy, spotkania
z cyklu „Zawód: aktor" z Jowitą Budnik, Dawidem Ogrodnikiem,
Michałem Żurawskim i Aleksandrą Domańską oraz wieczorne
koncerty zespołów The Fruitcakes, Łona i Weber wraz z zespołem
The Pimps oraz Hańba!
Foto: Sylwia Olszewska

Jantary 2018 w Konkursie Pełnometrażowych Debiutów
Filmowych (jury: Xawery Żuławski – przewodniczący, Wojciech Pszoniak, Weronika Bilska, Bartosz M. Kowalski, Grażyna Plebanek)
Wielki Jantar: „Photon", reż. Norman Leto
Nagroda im. Stanisława Różewicza za reżyserię: Paweł Maślona, „Atak paniki"
Scenariusz: Jagoda Szelc, „Wieża. Jasny dzień"
Najlepsza rola kobieca: Magdalena Popławska, „53 wojny”,
reż. Ewa Bukowska
Najlepsza rola męska: Grzegorz Damięcki, „Podatek od miłości”, reż. Bartłomiej Ignaciuk
Odkrycie aktorskie: Bartłomiej Kotschedoff, „Atak paniki”,
reż. Paweł Maślona
Muzyka: Radzimir Dębski, „Atak paniki", reż. Paweł Maślona
Zdjęcia: Łukasz Gutt – „Serce miłości” Łukasza Rondudy
Nagroda Jury Młodzieżowego: „53 wojny” Ewy Bukowskiej
Nagroda Dziennikarzy: „Atak paniki" Pawła Maślony
Nagroda Publiczności: „Podatek od miłości” Bartłomieja
Ignaciuka.
Jantary 2018 w Konkursie Krótkometrażowych Debiutów
Filmowych (jury: Anna Jadowska – przewodnicząca, Natalia
Fiedorczuk-Cieślak, Wojciech Leszczyński, Marta Prus, Aleksandra Terpińska)
Najlepszy film fabularny: „Sweet Home Czyżew", reż. Jakub
Radej
Najlepszy film dokumentalny: „Tama”, reż. Natalia Koniarz
i Stanisław Cuske
Najlepszy film animowany: „Błoto”, reż. Alicji Błaszczyńska
Zdjęcia: Adam Suzin za film „Drżenia”, reż. Dariusz Bodzak
Montaż: Izabela Pająk za film „Piszę do Ciebie, kochanie”, reż.
Magdalena Szymków
Wyróżnienia: Katarzyna Ewa Żak za dokument „Świat Marysi”,
Zuzanna Stach za animację „Wyspa” oraz Sebastian Weber
za dokument „Gość”.
Nagroda marki dr Irena Eris za odkrycie reżyserskie oraz Nagroda Dziennikarzy dla najlepszego filmu krótkometrażowego: Emi Buchwald za film „Heimat”
Nagrody Telewizji Canal+: Maciej Kowalski za film „Atlas”, Filip Drzewiecki za „Odprawę” oraz Zuzanna Stach za „Wyspę”
Nagroda Specjalna Legalnej Kultury: Michał Hytroś za film
„Siostry”
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Wydarzenia

Jolanta Rudnik zwyciężyła
w konkursie „Bałtyk 2018”
Reportażystka Polskiego Radia Koszalin wygrała tegoroczną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Reportażu i Dokumentu Radiowego
„Bałtyk”. Jury konkursu „Bałtyk 2018” uznało, że reportaż „Trzech komandorów” Jolanty Rudnik jest najlepszy spośród 20 ocenianych
prac.

w

ygrana w tym konkursie to zawsze duże przeżycie. Tym bardziej, że do Koszalina przyjechało kilkunastu reportażystów z całej Polski. Wokół tej historii chodziłam trzy lata. Pracę nad
reportażem rozpoczęłam od zainteresowania
się pomnikiem komandora Stanisława Mieszkowskiego, który
stoi w Kołobrzegu przy kanale portowym. Zaczęłam docierać do
rodzin zarówno komandora, jak i pozostałych dwóch bohaterów
mojego materiału. To ważne, by opowiedzieć i zachować historię
o nich – mówi Jolanta Rudnik.

Reportaż „Trzech komandorów” opowiada historię Stanisława
Mieszkowskiego, Zbigniewa Przybyszewskiego i Jerzego Staniewicza. – oficerów Marynarki Wojennej, którzy bronili Helu w 1939 r.,
a potem trafili do obozu jenieckiego w Wolldenbergu. Po wojnie
zajmowali ważne stanowiska w dowództwie Marynarki Wojennej.
W 1950 r. zostali aresztowani, fałszywie oskarżeni o spisek w wojsku i straceni w więzieniu na ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Po
ponad 60 latach ich szczątki odnaleziono na powązkowskiej Łączce i kilka miesięcy temu pochowano na cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu.
Tegoroczna edycja konkursu była wyjątkowa, podkreśla Hanna
Bogoryja-Zakrzewska, przewodnicząca jury: - To była niezwykła
sesja reportażu. Dowiedziałam się bardzo wiele o historii marynarki. Bohaterowie cudownie opowiadali, a reportażyści słuchali.
Mówi się, że reportaż umiera, a na sali byli młodzi reportażyści,
którzy nawet odważyli się zabierać głos w dyskusji, co wcale nie
jest takie proste.

- Konkurs zakończył obchody 65-lecia istnienia Polskiego Radia
Koszalin - podkreśla Piotr Ostrowski prezes Polskiego Radia Koszalin: - Bardzo się cieszę, że udało nam się powiązać tak wiele
ważnych projektów. Bardzo ważny jest dla nas konkurs „Bałtyk
2018", ale w tym samym czasie gościliśmy świat nauki i rozmawialiśmy o rozwoju mediów oraz kształceniu dziennikarzy podczas
sesji naukowej.
Drugie miejsce w konkursie „Bałtyk 2018” przyznano Oldze
Mickiewicz i Norbertowie Frątczkowi (Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia) za reportaż „Wiking”, a trzecie – Marii
Brzezińskiej z Polskiego Radia Lublin za reportaż „Kultura i morze”.
Nagrodę internautów odebrała Agnieszka Pospiszyl z Polskiego
Radia Opole, autorka reportażu „Aparat noś i na wodzie”.
Autor: Marcelina Marciniak, PRK

Radiowy Bieg dla Niepodległej
Organizatorzy imprez, które odbywały się w Koszalinie w sobotę 16 czerwca br., musieli ostro rywalizować o uwagę i udział koszalinian.
Tego dnia w mieście odbywało się bowiem niemal równocześnie aż 16 wydarzeń o charakterze masowym. Jednak wśród nich wszystkich
największą frekwencją cieszył się dziewiąty bieg śniadaniowy Polskiego Radia Koszalin.

t

egoroczna odsłona akcji „Biegiem po zdrowie” odbyła się pod hasłem „Bieg dla Niepodległej” dla
uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Jak podało Polskie Radio Koszalin,
pobiegło, pojechało i potruchtało w nim około trzy
tysiące osób. Dystans wyniósł trzy kilometry – spod siedziby Radia
Koszalin do Wodnej Doliny. Na mecie biegu odbył się Rodzinny
Festyn Rekreacyjny. Były smaczne lody, prezentacje artystyczne
i sportowe, zabawy integracyjne, porady kosmetyczne i dietetyczne, konkursy, karaoke oraz wywiady z uczestnikami. Nie zabrakło
także atrakcji i animacji dla najmłodszych - dmuchanych zamków,
placów zabaw, wodnych kul i ukrytych skarbów. Każdy zawodnik,
który ukończył bieg, otrzymał zdrowy posiłek. 9. Wielki Bieg Śniadaniowy - Bieg dla Niepodległej był częścią obchodów 65-lecia
Polskiego Radia Koszalin.

Wydarzenia

Druga Noc Archiwum
Do nocy muzealnych, kiedy za darmo wszystkie placówki stają otworem przed zwiedzającymi już zdążyliśmy się przyzwyczaić.
W Koszalinie zaś po raz drugi odbyła się Noc Archiwum. I jak przed rokiem okazała się sukcesem.

j
reklama

ej organizatorem było Archiwum Państwowe
w Koszalinie, kierowane przez dyrektor Joannę
Chojecką. Jak podkreśla pani dyrektor, celem imprezy jest pokazanie tej instytucji nie jako martwej
składnicy dokumentów, ale jako żywego ośrodka
zbiorowej pamięci, a jednocześnie ośrodka kultury.

Dlatego w tym roku dużo miejsca poświęcono m.in. historii koszalińskiego rocka. Odwiedzający mieli okazję obejrzeć
pamiątki po takich głośnych niegdyś zespołach jak Gdzie
Cikwiaty czy Ten Dollars. W zgromadzeniu dokumentacji pomogli ci, którzy niegdyś byli lokalnie aktywni w nurcie muzyki
rockowej.
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Wydarzenia

Koszalińska Nagroda Gospodarcza Roku
Koszalińskie Denary – nagrody za biznesowe sukcesy w roku 2017 – zostały rozdane. Ich szczególna wartość polega na tym, że nie
przyznaje ich kapituła powoływana arbitralnie przez organizatora konkursu, czyli Koszalińską Izbę Przemysłowo-Handlową. O laurach
decydują inni przedsiębiorcy, zwycięzcy z lat poprzednich. A jest to już grono bardzo liczne, złożone z ludzi o nieposzlakowanej opinii
i wielkim dorobku.

t

egoroczna gala odbyła się 21 czerwca w Sali Filharmonii Koszalińskiej. A oto lista nagrodzonych:
• Objawienie Roku 2017: Agencja Wypisz – Wymaluj
• Laureat Złotego Denara w kategorii MIKRO: firma JASIONEK Hodowla Kóz Gospodarstwo Ekologiczne Sławomir Łęgowski
• Wyróżnienie Srebrny Denar w kategorii MIKRO: AJKAN Szkolenia Katarzyna Hatłas
• Laureat Złotego Denara w kategorii MAŁE: „Minibrowar Kowal” A. Piątek i Spółka Sp. K.
• Wyróżnienie Srebrny Denar w kategorii MAŁE: Air-Transfer.pl
sp. z o.o.

• Laureat Złotego Denara w kategorii ŚREDNIE: FURNIKO Fabryka Mebli Biurowych Sp. z o.o.
• Wyróżnienie Srebrny Denar w kategorii ŚREDNIE: Inter – Metal S.C. Tomasz Maksymiuk, Elżbieta Maksymiuk
Tegoroczna gala odbyła się 21 czerwca w Filharmonii Koszalińskiej. Oprócz wyników konkursu, zaproszeni goście mieli przyjemność posłuchać występu Tomasza „Trzeszcza” Trzeszczyńskiego.
Galę uświetnił wykład profesora Piotra Płoszajskiego zatytułowany „O przyszłości, która nadchodzi za wcześnie, czyli biznes
w czasach czwartej rewolucji przemysłowej”.
Foto: Marcin Torbiński

OD WIZJI DO PERFEKCJI

MILLENNIUM DENTAL

Magdalena i Sebastian Lenkiewicz

ul. Jantarowa 25a, Koszalin tel. 94 347 70 63 www.millennium-dental.pl
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GABINET
BOGURSCY:
Sukces to praca
całego zespołu

Współczesna stomatologia wymaga od lekarza specjalizacji i gotowości do ciągłej nauki. Nikt nie jest już w stanie być jednakowo
dobrym w każdej dziedzinie – mówi doktor Marcin Bogurski. – Nam udało się zbudować dobry gabinet dzięki temu, że każda
dołączająca do zespołu osoba wnosi z sobą nową energię i wiedzę. Dodatkowo mamy szczęście współpracować z wieloma
lekarzami spoza zespołu, którzy wspierają nas kompetencjami, jakich sami nie posiadamy. Jesteśmy im za to ogromnie wdzięczni,
bo również dzięki nim możemy zapewnić pacjentom wszechstronną i kompleksową opiekę. Zamierzamy taki model pracy zachować
również w centrum stomatologicznym, do którego budowy właśnie się przygotowujemy. To dla nas ogromny wysiłek, ale konieczny
jeśli chcemy nadal się rozwijać i dotrzymać kroku dynamicznym przemianom uprawianej przez nas dziedziny medycyny.
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r Marcin Bogurski nie ukrywa, że decyzja o rozpoczęciu prywatnej praktyki była dla niego
niełatwa. Od sześciu lat pracował na uczelni,
w macierzystej gdańskiej Akademii Medycznej, wszystko wydawało się już poukładane.
– Szczęśliwie poznałem Monikę, moją żonę, i to ona dodała mi
wiary w to, że samodzielność jest dla mnie drogą właściwszą –
podkreśla.
Monika Bogurska mówi: - Marcin miał obawę przed odejściem
z uczelni, bo odbierał to jako duże ryzyko. Ja zaś byłam przekonana, że mąż ma kompetencje, z którymi na pewno sobie poradzi
na rynku.
- To z czym rozpocząłem prywatną praktykę, to były ukończone
porządne studia, doświadczenia z pracy na uczelni i kapitał w postaci nazwiska, czyli najcenniejszej schedy po moim ojcu. Tato pracował najpierw w Będzinie, jeszcze w ramach państwowej służby zdrowia, a później, konkretnie
w 1986 roku, założył jeden z pierwszych w Koszalinie gabinetów prywatnych - mówi Marcin Bogurski. Zacząłem więc samodzielną pracę,
a Monika mnie mobilizowała do
inwestycji i przekonywała, że będą
one motorem do rozwoju.
W naszej rozmowie doktor wielokrotnie podkreśla wpływ żony
na kierunek rozwoju Gabinetu Bogurscy: - O tym jak wygląda aktywność człowieka, decydują w dużym
stopniu wzory wyniesione z domu.
U mnie to była postawa raczej zdystansowana, może nawet ostrożna.
Monika dostała w domu inny wzorzec – dużej aktywności, ekspansywności. Dlatego kiedy ja mówiłem:
"wynajmijmy nieduży gabinet",
żona mówiła, „a dlaczego taki
mały”? Potem przekonywała: „kupmy od razu porządny mikroskop
stomatologiczny”. I tak z każdym kolejnym elementem. Mocno różniąc
się, uzupełniamy siebie nawzajem
i daje to dobre efekty.
Pierwsza rewolucja - mikroskopy
Doktor Bogurski szybko zyskał uznanie pacjentów, którzy pocztą
pantoflową wystawiali mu znakomite opinie. Pracy nie brakowało,
aż przyszedł czas, że potrzebne stało się wsparcie. Pojawili się więc
w Gabinecie Bogurscy nowi stomatolodzy: Maciej Mieszczak i Joanna Bochenek. Doktor Mieszczak zaczynał jeszcze jako student.
Pracuje do tej pory. Dr Bochenek z czasem założyła własną praktykę.
Przełomowym momentem stało się zaproponowanie pacjentom zaawansowanej endodoncji (w uproszczeniu – leczenia kanałowego). Kluczowy był przy tym zakup mikroskopu stomatologicznego.
– Pierwszy takie urządzenie kupił mój kolega Sebastian Lenkiewicz, ja dwa miesiące później. Byliśmy pod tym względem pionierami w Koszalinie. Wcześniej endodoncji na tym poziomie nikt
tutaj nie praktykował. Z wielu stron słyszeliśmy powątpiewanie,
czy znajdą się chętni na takie usługi, co tu ukrywać – nieco droższe niż ówczesny standard. Okazało się, że zapotrzebowanie było

ogromne – podkreśla dr Bogurski. – W naszym zespole każdy jest
specjalistą w leczeniu kanałowym.
Obecnie w gabinecie praktykuje sześcioro lekarzy. Każdy
świetnie przygotowany, każdy wyspecjalizowany w określonym
kierunku. – W stomatologii minął czas omnibusów. Obecnie nikt
nie jest w stanie być we wszystkim jednakowo dobry – tłumaczy
dr Bogurski.
Szeroka perspektywa
Przemianom podlega nie tylko wiedza i technologia stomatologiczna. Zmieniają się również oczekiwania pacjentów. Stąd
na przykład wykorzystywanie przez Gabinet Bogurscy systemu
SimPlant, czyli metody pełnego planowania leczenia implantoprotetycznego w oparciu o specjalne oprogramowanie. Dzięki
temu możliwe jest wykonanie szablonów chirurgicznych i wprowadzenie implantów z dużo większą precyzją niż w tradycyjnej
technice tzw. wolnej ręki. Chirurgia
nawigowana skraca czas zabiegu,
minimalizuje dolegliwości pozabiegowe i umożliwia natychmiastową odbudowę protetyczną nawet
w przypadku dużych rekonstrukcji
na implantach.
- Patrzymy na potrzeby pacjenta
szeroko – mówi pan Marcin. - To dzisiaj jest nasza jako gabinetu przewaga, że mamy w swoim gronie
różnych specjalistów, a dodatkowo
możemy liczyć również na wiedzę
znakomitych lekarzy, którzy z nami
współpracują mniej systematycznie.
Dr Bogurski mocno akcentuje
wymianę usług z lekarzami z innych
gabinetów. Jej przykładem jest
współpraca z dr Barbarą Gołębicką, która jest specjalistką w zakresie
leczenia nowotworów w obrębie
jamy ustnej. – Z panią doktor współpracujemy od lat. Kiedy pojawia się
u nas pacjent, u którego znajdujemy
zmiany, jakich sami nie umiemy jednoznacznie zinterpretować albo nie
mamy pewności co do diagnozy,
sięgamy po jej wiedzę. Wystarczy
telefoniczny sygnał, a znajdzie czas
dla takiej osoby. Potem dzwoni, mówiąc: „uratowaliśmy kolejnego
człowieka”. Takich przykładów współpracy jest więcej, za to jestem
bardzo wdzięczny moim kolegom stomatologom. Gdybym chciał
wymienić wszystkich, byłaby to długa lista. Wspomnę tylko o Gabrieli Świderek z Kołobrzegu, z którą współpracuję regularnie od
siedmiu lat i koszalinianach - Mateuszu Michalskim, Joannie Kozłowskiej-Bałaj, Małgorzacie Zdralewicz-Ciążkowskiej.
Zdarza się również, że i do Gabinetu Bogurscy trafiają na konsultacje albo zabiegi pacjenci z innych placówek. - Dla mnie ta
współpraca skierowana w obie strony jest czymś niezwykle cennym, z czego jestem dumny. To oznacza, że sobie ufamy, uznajemy
nawzajem swoje kompetencje i jesteśmy w stanie sobie pomagać.
Druga rewolucja - laboratorium
Gabinety stomatologiczne oferujące usługi protetyczne w większości przypadków część pracy zmuszone są zlecać na zewnątrz.
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Lekarz planuje leczenie, wstępnie decyduje jak ma wyglądać uzupełnienie protetyczne. Później wykonuje tzw. wycisk, czyli pobiera
wzór uzębienia pacjenta. Wyciski wędrują do specjalistycznych
pracowni, nazywanych laboratoriami. Tam technicy dentystyczni
na ich podstawie wykonują prace protetyczne takie jak korony,
mosty czy protezy dentystyczne.
Proces ten jest długi. Wymaga czasami wielokrotnego przesyłania pracy między laboratorium a gabinetem, by była idealnie
dopasowana.
Jednym z przełomów w stomatologii okazała się możliwość
zastępowania wycisków z masy plastycznej metodą cyfrowego
obrazowania i uruchamianie laboratoriów dentystycznych przy
gabinetach.
Gabinet Bogurscy znów okazał
się w Koszalinie pionierem pod tym
względem. Własne laboratorium
ma od niemal dwóch lat, choć już
nie jest pod tym względem jedyny. Warunkiem jego uruchomienia
było nabycie cyfrowych urządzeń
do skanowania jamy ustnej i frezarek. - To droga inwestycja, ale dająca tyle nowych możliwości, że nie
wyobrażamy sobie, byśmy mogli jej
nie zrobić – podkreśla pani Monika
Bogurska. – To otwiera nam pole do
dalszego rozwoju na lata.
Jak to działa?
Własne laboratorium oznacza
rewolucję z korzyścią dla pacjenta.
To co wymagało do niedawna kilku
wizyt u stomatologa, pacjenci Gabinetu Bogurscy mogą załatwić teraz
podczas jednej wizyty. Komputerowy system CEREC umożliwia przygotowanie koron, mostów czy innych
uzupełnień protetycznych w bardzo
krótkim czasie z nieosiągalną dotychczas precyzją wykonania.
Z punktu widzenia pacjenta
procedura jest prosta. Wszystko
zaczyna się od zeskanowania przez lekarza wnętrza jamy ustnej.
Powstaje trójwymiarowy obraz, złożony z tysięcy nałożonych na
siebie fotografii. Kolorowy i bardzo precyzyjny.
Jak już powiedzieliśmy, w tradycyjnej metodzie podstawą do
przygotowania mostu, korony czy jakiegoś innego elementu protetycznego jest wycisk uzębienia. Później na jego podstawie technik
wykonuje najpierw gipsowy model, a na końcu określony element
w ostatecznym kształcie z wybranego materiału (porcelany, cyrkonu).
Nową metodą wszystko odbywa się znacznie szybciej, dając
efekt precyzyjniejszy. Podstawą do wykonania na przykład zęba,
który zostanie wstawiony pacjentowi, jest nie wycisk i nie gipsowy
model, ale wspomniany skan, czyli plik elektronicznych danych.
„Przeczyta” go elektroniczna frezarka, która z bloczków określonego materiału (najczęściej ceramiki) wytnie odpowiedni kształt.
Trwa to kilka minut.
Doktor Bogurski objaśnia: – Pacjenci często myślą, że chodzi
tu o drukarki 3D, w rzeczywistości mowa o zestawie kamera plus

urządzenie frezujące. W naszym zawodowym żargonie mówimy
o metodzie CAD/CAM (ang. Computer Aided Manufacturing komputerowe wspomaganie wytwarzania i Computer Aided Design - komputerowe wspomaganie projektowania), która opiera
się na kosmicznie dokładnych frezarkach.
Kiedy pojawia się nowy, „kosmiczny”, sprzęt, można pomyśleć:
to musi być drogie. – Wcale nie musi – prostuje dr Marcin Bogurski.
– Cena jest porównywalna do techniki tradycyjnej, ale przy dużo
wyższej dokładności i przy ogromnej oszczędności czasu. Cały
proces możemy zamknąć w parę godzin, co nie jest bez znaczenia w naszym zabieganym świecie. W przypadku zaplanowanych
wizyt naprawdę wystarczą dwie godziny, by sprawę odbudowy
zęba załatwić od A do Z. Dzięki temu, że jako jedyni w Koszalinie
stworzyliśmy laboratorium, które jest integralną częścią gabinetu,
dajemy pacjentom możliwość stałego kontaktu z naszymi technikami. Ma to bardzo duże znaczenie
przy indywidualizowaniu każdego
uzupełnienia protetycznego. Nasi
ceramiści widząc projekt i rozmawiając z pacjentem, mają możliwość
wykonania prac protetycznych spełniających oczekiwania co do kształtu i koloru. Nawet najbardziej zaawansowane maszyny nie zastąpią
kompetentnych techników.
Dr Marcin Bogurski kwituje: – Ta
technologia będzie się upowszechniać. Tak jak kilkanaście lat temu
super nowością były zastosowane
w stomatologii mikroskopy, tak
obecnie jest ich w użyciu bardzo
dużo. Podobnie będzie z systemami CAD/CAM.
Nauka non stop
Na własne laboratoria decydują
się zazwyczaj gabinety nastawione
na protetykę. W tej dziedzinie stomatologii obecnie postęp jest chyba najszybszy. Od lekarzy wymaga
to nieustannego poszerzania kompetencji. - Współpracujący z nami
lekarze ciągle podnoszą swoje
kwalifikacje. Ja z uczelni wyniosłem
głębokie przekonanie, że w naszym zawodzie uczyć się trzeba bez
przerwy – mówi Marcin Bogurski. – Dlatego ciągle śledzimy nowości, literaturę polską i obcą, jeździmy na konferencje i szkolenia.
Monika Bogurska mówi: - Mamy w zespole ambitnych stomatologów, którzy czerpią ogromną przyjemność z poszerzania
swojej wiedzy. Dzięki Dagmarze Rutkowskiej-Pawluch ortodoncja
przestała być tylko prostowaniem zębów, a stała się wstępem do
przeprowadzenia skomplikowanych zabiegów poprawy estetyki.
Natomiast Maciej Mieszczak zajmuje się periodontologią. Dziś to
nie tylko leczenie tzw. „paradontozy”, ale również zabiegi mikrochirurgiczne takie jak przykrywanie recesji (obnażone szyjki) i wiele innych. Adam Maj rozpoczął edukację w kierunku implantoprotetyki, gdyż zapotrzebowanie na nią jest ogromne. Z kolei Wioleta
Lebiecka i Natalia Stachera połączyły stomatologię z medycyną
estetyczną. Pierwsza z nich specjalizuje się w szeroko pojętej laseroterapii, druga w odbudowie biomimetycznej zębów. Zarówno
Wioleta jak i Natalia wykonują wszelkie zabiegi w obrębie twarzy
i szyi. Implanty i protetyka to domeny Marcina. Mąż szkoli innych
lekarzy. Sam uczył się implantologii nie tylko u najlepszych specja-
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listów w Polsce, ale również w Niemczech, Hiszpanii i w Stanach
Zjednoczonych. Jest konsultantem firmy Dentsply Sirona. To największe konsorcjum stomatologiczne na świecie.
Pan Marcin dodaje: - Taki partner zapewnia z jednej strony możliwość stałego poszerzania wiedzy własnej, ale również poprzez
współpracę z nim ja staję się źródłem wiedzy dla innych.
Biznes i medycyna
Dotrzymywanie kroku nowościom w zakresie merytorycznym
to jedno, inna rzecz to strona biznesowa. Za to w małżeńskim
duecie odpowiada pani Monika Bogurska. Organizuje pracę
i obsługę pracy sześciu lekarzy, zaopatrzenie w niezbędne środki
i instrumenty dentystyczne. Prowadzi rekrutacje, a więc decyduje
o polityce personalnej. Sama mówi: - W pewnym momencie mieliśmy już 21 osób, obecnie jest 17 osób. Przy takiej skali trzeba
już zarządzać w bardzo uporządkowany sposób. Zaczęłam więcej
czytać, jeździłam na kursy i szkolenia. Oczywiście podpatrywałam
również pracę w innych gabinetach, u naszych znajomych, w innych ośrodkach.

Szybki rozwój, praca w trzech lokalach przy ulicy Bocznej w Koszalinie, dynamicznie rosnąca liczba pacjentów – wszystko to skłoniło państwa Bogurskich do podjęcia kolejnego wyzwania: budowy wygodnej siedziby Gabinetu.
Monika Bogurska komentuje: - Już samo laboratorium wymusza powiększenie powierzchni. Założone było na nasze wyłącznie
potrzeby, a w tej chwili już mamy szereg zapytań o możliwość
wykonania prac dla innych gabinetów. Przy tym także liczba wykonywanych zabiegów u nas rośnie, a więc rośnie również liczba koniecznych do wykonania koronek, mostów i innych protez.
Część laboratoryjna wymaga około 100 metrów kwadratowych,
bo będziemy zatrudniać kolejnych techników.
Pan Marcin dodaje: - Zaplanowaliśmy kompletne centrum dentystyczne. Mamy ciekawą działkę przy ulicy Śniadeckich, mamy
zaawansowany projekt. Do początku realizacji mały krok. Będzie
to centrum stomatologiczne z prawdziwego zdarzenia.
- Możemy tylko powiedzieć, że na 700 m kw. powierzchni znajdzie się osiem w pełni urządzonych gabinetów lekarskich, sala
wykładowa, wygodne zaplecze – opisuje pani Monika. – Obecnie
kluczowe znaczenie ma własny parking, więc zaplanowaliśmy taki

na niemal 20 aut. Własna sala szkoleniowa umożliwi organizację
szkoleń i prezentacji.
Trzecia rewolucja - laser
Mikroskop dentystyczny zrewolucjonizował leczenie kanałowe. Skaner cyfrowy i własne laboratorium to skok technologiczny
w protetyce i implantologii. Kolejna rewolucja to urządzenia laserowe na usługach stomatologów. Spowodowały one, że gabinety
mogą odtąd oferować również część zabiegów, które dotychczas
były dostępne wyłącznie w ramach odrębnej dziedziny, czyli medycyny estetycznej.
W zakresie czysto dentystycznym laser jest używany do zabiegów o charakterze chirurgicznym, ale również na przykład
w leczeniu kanałowym. Pozwala opracowywać ubytki zupełnie
bezboleśnie, bez wiertła. Wiertło zastępuje wiązka światła o odpowiednich parametrach. Dla osób, które boją się świstu maszyny, opracowywanie zębów laserem, a nie w sposób tradycyjny
okazuje się błogosławieństwem. Laser oznacza również dużo
szybsze gojenie się ran.

W Gabinecie Bogurscy pojawił się niedawno laser Fotona LightWalker. Ma on szerokie zastosowanie. Pozwala udoskonalić
leczenie zachowawcze. Przy leczeniu periodontologicznym, czyli
leczeniu chorób przyzębia, stwarza najkorzystniejsze warunki dla
gojenia się zmian przyzębia poprzez usuwanie zmienionego chorobowo nabłonka wyściełającego kieszonkę przyzębną, usuwanie
kamienia z powierzchni korzeni oraz zamknięcie kieszonki stabilnym skrzepem włóknikowym. Pozwala dentystom na skuteczne
leczenie chorób przyzębia bez konieczności stosowania skalpela
i szwów.
Warto również dodać, że jednokrotny zabieg laserowy uwalnia
pacjentów od innej przykrej dolegliwości - nadwrażliwości zębów.
Laser okazuje się również bezcenny w stomatologii dziecięcej –
z jasnych przyczyn: niemal do zera eliminuje lęk maluchów.
Długo by można jeszcze wymieniać jego czysto dentystyczne
zastosowania. Ale warto zaznaczyć, że to laser używany w medycynie estetycznej, czyli mówimy o działaniach w obrębie całej twarzy – od wybielania zębów, po interwencje w obrębie twarzy, szyi
i głowy. Mówi się nawet o tym, że daje szansę na „zaprojektowanie
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Wioleta Lebiecka, lekarz stomatolog,
lekarz medycyny estetycznej

Maciej Mieszczak, lekarz stomatolog,
jego specjalizacja to periodontologia

uśmiechu”, czyli zarówno pozwala korygować pewne niedoskonałości uzębienia, ale również oferuje procedury, które do niedawna
były domeną zaawansowanej kosmetologii albo medycyny estetycznej.
Wszystko w jednym gabinecie i za pomocą jednego urządzenia. Można przy jego użyciu leczyć nawet chrapanie i bezdech
nocny…
– W ten sposób u nas wszystko zaczęło się doskonale uzupełniać
– tłumaczy Monika Bogurska. – Naszym pierwszym specjalistą w zakresie zabiegów estetycznych stała się Wioleta Lebiecka. Zaczęła od stomatologii, studiując w tym czasie medycynę estetyczną.
Przyszła do nas pracować na stałe już tylko w tym zakresie. Specjalizuje się w pracy z laserem. Poprawia uśmiech stricte zębowy, koryguje zmarszczki, podaje wypełniacze. Stale doskonali swoje kwalifikacje, by umieć wykorzystać do maksimum możliwości lasera.
Pan Marcin dodaje z satysfakcją: - Mamy wśród nas również panią Natalię Stacherę, która jest wykładowcą medycyny estetycznej, pracownikiem naukowym Pomorskiej Akademii Medycznej

Dagmara Rutkowska-Pawluch, lekarz stomatolog,
jej specjalizacja to ortodoncja

Marlena Furyk,
asystentka stomatologiczna

Rafał Lebiecki, technik dentystyczny,
specjalista technologii CADCAM

w Szczecinie w trakcie doktoratu z anatomii. Jest z urodzenia koszalinianką. Praca u nas staje się dla niej możliwością powrotu do
rodzinnego miasta.
Państwo Bogurscy mówią: - Uśmiech stanowi ważny element
twarzy i powinien z nią harmonizować. Dlatego planując leczenie
stomatologiczne, dajemy pacjentom możliwość skorzystania z bardziej kompleksowej oferty w jednym miejscu. Nie koncentrujemy
się na poprawie wyglądu jednego elementu twarzy, ale łączymy
interdyscyplinarną stomatologię z medycyną estetyczną przy wykorzystaniu nowoczesnych metod leczenia i przy użyciu najnowszych technologii. Dzięki temu leczenie koncentruje się na poprawie wyglądu całej twarzy i ma na celu osiągnięcie efektu harmonii.
Holistyczne podejście do problemów natury estetycznej pozwala
szybko i skutecznie zadbać o zdrowie oraz satysfakcję pacjenta.
Zdarza się, że po zakończonym leczeniu stomatologicznym
osiągnięty zostaje zamierzony efekt terapeutyczny i estetyczny,
natomiast inny defekt urody, powstały na skutek wieloletniego
utrzymywania się nieprawidłowych konfiguracji anatomicznych
w obrębie twarzy, powoduje powstawanie niedostatków natu-

Adam Maj,
lekarz stomatolog
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Marta Madej,
asystentka stomatologiczna

Agata Kwiatkowska,
rejestratorka

ry estetycznej takich jak: niepełny uśmiech, skrócenie dolnego
odcinka twarzy, zapadnięcie się warg czy nasilone tworzenie się
zmarszczek okolicy ust. Są to problemy, które mogą zostać skutecznie rozwiązane dzięki zastosowaniu zarówno metod iniekcyjnych jak i laseroterapii.
Dr Marcin Bogurski podkreśla: - Dla najbardziej wymagających
pacjentów mamy absolutną nowość. DSD (Digital Smile Design)
to procedura pozwalająca na stworzenie wizualnego planu leczenia oraz poznanie końcowego rezultatu, który jest indywidualnie
zaprojektowany i zgodny z fizycznymi cechami twarzy. W procesie
planowania pacjent jest fotografowany i nagrywany na krótkim
video. Na podstawie modeli zębów, zdjęć rtg i materiału fotograficznego analizowane są wszystkie relacje ust, dziąseł, warg,
zębów, rysów twarzy i mimiki wyrażającej emocje. Posługując się
specjalnym programem możemy zaplanować i zrealizować bardzo dokładnie zwizualizowany projekt nowego uśmiechu.
Wyzwania nie tylko medyczne
Jak podkreśla Monika Bogurska, czas potrzebny do zbudo-

Julia Zdunek,
asystentka stomatologiczna

Katarzyna Rynkiewicz,
asystentka stomatologiczna
wania nowej siedziby oznacza dodatkową pracę dla całego zespołu: – Musimy być przygotowani na nowe warunki, bo to nie
będzie po prostu zwykła przeprowadzka. Chcemy przenieść się
na ulicę Śniadeckich z poukładanymi sprawami w zakresie organizacji, wszelkich innych standardów, opanowanymi do końca
możliwościami nabytych niedawno urządzeń, jasno podzielonymi rolami i obowiązkami. Krótko mówiąc, już teraz musimy umeblować sobie głowy i mieć wyobrażenie o docelowym sposobie
funkcjonowania naszego centrum stomatologicznego. Czeka
nas niełatwy okres skumulowania obowiązków. Bardzo nas cieszy fakt, że zespół to rozumie i że możemy liczyć na jego zaangażowanie.
- Konieczność urządzenia sobie nowego miejsca wynika przede
wszystkim z przyrastającej szybko liczby pacjentów – tłumaczy dr
Bogurski. – To trochę jak z kręgami na wodzie. Kiedy pracowałem
sam, miałem swoich pacjentów. W jakimś momencie było ich tylu,
że nie dawałem rady w pojedynkę. Stąd kolejni lekarze. Ale kiedy oni się pojawili, liczba pacjentów rosła jeszcze szybciej. Każda
z naszych inwestycji oznaczała dalszy wzrost liczby osób korzystających z opieki gabinetu. Tak więc wiemy, że mając do zaoferowa-

Katarzyna Majewska, technik dentystyczny,
ceramistka, specjalista technologii CADCAM

Małgorzata Włodarska,
rejestratorka

Temat z okładki
nia coraz więcej, w dotychczasowej lokalizacji stanęlibyśmy przed
barierą braku powierzchni do komfortowego działania.
Na początku pacjentami gabinetu byli w większości koszalinianie. Później pojawiły się osoby z miejscowości w promieniu 30-40
km. Obecnie niektórzy pacjenci przyjeżdżają z Chojnic, Kołobrzegu, Gryfic, Wałcza i bardzo liczna grupa ze Szczecinka.
Skąd wiedzą o gabinecie, skoro nie prowadzi on praktycznie
żadnej kampanii reklamowej? – Najlepszą reklamą jest poczta
pantoflowa – śmieje się dr Bogurski. – Zadowolony pacjent staje
się naszym ambasadorem. Wraca do domu i przekazuje informację bliskim i znajomym.
Nie brakuje wśród pacjentów również osób z zagranicy. Najczęściej są to Polacy mieszkający w Niemczech, Wielkiej Brytanii
czy Skandynawii. Odwiedziny w kraju wykorzystują na rozmaite
zabiegi stomatologiczne. Raz, że w krajach pobytu tego typu usługi są wielokrotnie droższe, to również zaufanie do miejscowych
lekarzy nie zawsze mają wysokie. To obserwacja nie tylko państwa
Bogurskich - wielu lekarzy potwierdza, że Polacy z zagranicy są

Angelika Witkowska,
asystentka stomatologiczna

Marcin Bogurski mówi: - Jesteśmy gabinetem, który ciągle stara się doskonalić. Ja mam dużo szacunku do moich kolegów stomatologów w Koszalinie. Wiem, że mają ogromną wiedzę i wielki
potencjał. Z wieloma zresztą, jak już wspominałem, stale współpracujemy. Dla mnie niektórzy z nich byli i są inspiracją. Trudno mi
ich wszystkich wymienić.
Korzyścią z lat pracy dydaktycznej i z obecnych szkoleń prowadzonych przez pana Marcina są liczne kontakty w całym kraju. – Dzięki temu mogłem niedawno wysłać młodego człowieka
z ogromnym problemem periodontologicznym do Białegostoku,
do mojej koleżanki, profesor Małgorzaty Pietruskiej, która jest znakomitą specjalistką w tej dziedzinie. Ja wiem, że pacjent znalazł
się pod najlepszą opieką. Cieszę się, że dzięki takim kontaktom
mogę pacjentom oszczędzić błądzenia w poszukiwaniu kompetentnych lekarzy.
Pacjenci to doceniają. Tak jak doceniają pracę naszego zespołu
– mówi pani Monika. – Przyjemnie jest również obserwować, jak
nasi pracownicy sobie nawzajem pomagają. Dużo czasu spędzamy wspólnie poza pracą.

Krzysztof Naryniecki, technik dentystyczny,
informatyk, specjalista technologii CADCAM oraz DSD

coraz liczniejszą grupą pacjentów krajowych ośrodków stomatologicznych.
Zespół i wartości
Wielkie znaczenie właściciele Gabinetu Bogurscy przykładają do budowania dobrej relacji z pacjentami. Przede wszystkim
chodzi o empatyczne podejście, niejako wsłuchanie się w potrzeby pacjenta. – Od ojca nauczyłem się bliskiego kontaktu
z pacjentem – mówi Marcin Bogurski. – Profesor Marcin Kasprzak wypowiedział kiedyś zdanie, z którym jeżdżę na szkolenia i powtarzam kolegom: „Jeżeli pacjent po pierwszej wizycie
u lekarza nie czuje się lepiej, to znaczy, że trafił do złego lekarza”. Ta dewiza pozwala nam zdobywać zaufanie pacjentów.
Za tym musi iść oczywiście wysoki poziom merytoryczny i coraz
szerszy zakres świadczonych usług, ale to jest absolutna podstawa.
- Cały nasz zespół wie, a mamy w nim fantastycznych ludzi, że
każdy pacjent jest tak samo ważny – dodaje pani Monika. – Każdy
jest traktowany indywidualnie.

Natalia Stachera, lekarz stomatolog, lekarz medycy
estetycznej, wykładowca Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego, doktorantka tej uczelni

Marcin Bogurski podsumowuje: - Lubię symbolikę szachów.
Na szachownicy stoją bierki o różnej sile, ale wszystkie potrzebne.
Sam król i królowa nic bez nich nie znaczą. Z nami jest podobnie.
Ja i żona to trzon gabinetu, ale bez naszych współpracowników
nasz rozwój nie byłby tak dynamiczny.
Wyzwania
Decyzja o budowie centrum stomatologicznego to znowu krok
kluczowy. – Taka jest logika rozwoju rynku usług stomatologicznych:
kompleksowa opieka dentystyczna połączona elementami medycyny estetycznej staje się standardem – przekonuje dr Marcin Bogurski.
- Pracujemy ciężko, podejmujemy również ryzyko biznesowe,
ale jesteśmy przekonani, że warto. Robimy to z myślą o pacjentach, bo oni w tym wszystkim są najważniejsi – podkreśla Monika
Bogurska. – Nie wiemy jeszcze, kiedy zaprosimy ich do naszego
centrum przy ulicy Śniadeckich. Wierzymy, że nie zawiedziemy ich
oczekiwań.
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Agnieszka Orsa
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Aneta
Kręglicka
Układy nie.
Perfekcjonizm tak

Trudno znaleźć ją na Facebooku i Instagramie. Trudno,
bo jak pojawi się to tylko gościnnie. Własnych profili
nie ma. Mimo tego od wielu lat jest jedną z najbardziej
rozpoznawalnych, a do tego szanowanych i podziwianych Polek. Nie tylko za fenomenalną urodę, ale i za
pomysł na życie, w którym codziennie udowadnia,
że można być ikoną mody, stylu i jednocześnie zawodowo rozwijać się w zupełnie innych dziedzinach.
Aneta Kręglicka, Miss Świata, przez wiele lat związana
z Gdańskiem w rozmowie z Michałem Stankiewiczem
opowiada m.in. o tym czemu unika social mediów, jakie cechy charakteru kierują nią w pracy, co sądzi o polityce rządu i Czarnym Proteście, czy podobają się jej
powszechne zabiegi plastyczne, czy wreszcie o swoim
nowym, zawodowym wyzwaniu.
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iężko Cię znaleźć w social mediach. Nie masz swojego profilu ani na Instagramie, ani Facebooku.
Szukałem teraz tam Ciebie, by zobaczyć co ciekawego słychać. A tutaj pusto…
Nie ma mnie, bo do tej pory nie miałam takiej
potrzeby, żeby pozwolić ludziom być śledzoną. Otwieram się
przed mediami wtedy kiedy mam ochotę i gdy mam coś do zakomunikowania. Może powinnam być na Instagramie ze względu na
projekty modowe, które teraz realizuję, ale szukam pomysłu na to,
bo fotografowanie wyłącznie swojego życia kompletnie mnie nie
interesuje.
Nie pytałem o Anetę prywatną, ale zawodową. Dzisiaj ciężko
prowadzić jakąkolwiek działalność bez takich narzędzi jak FB, Instagram.
Dlatego dojrzewam pomału do tego. To trwa, bo szukam sposobu jak to zrobić, by to było mądre i fajne. Może będę promować
innych ludzi, takich, których nie promuje się na co dzień, bo w tym
szaleństwie fejsbukowo - instagramowym promuje się często ludzi
mało wartościowych…
No niestety, taka rzeczywistość, że przebija się ten co najgłośniej krzyczy albo po prostu się obnaży, nie tylko psychicznie, ale
fizycznie.
Coraz częściej to dotyka fajnych ludzi, czy artystów. Każdy wie
wszystko, bo wszyscy się oglądają, śledzą swoje profile i komunikują się w ten sposób. Natomiast tak naprawdę, te upubliczniane
rzeczy w większości powinny być prywatne.
W dzisiejszych czasach to wielki komfort nie być w social mediach i jednocześnie skutecznie działać w szeroko pojętym showbiznesie.
Pewnie tak. Jak już wspomniałam, wkrótce nastąpi mój przełom
z Instagramem. Zawsze dostawałam wiele propozycji zawodowych
związanych ze światem mody, ale dopiero teraz jak zrobiłam swoją
pierwszą kolekcję odzieżową, to powiedziałam – ok, może to jest
ten moment. Często mówią o mnie modelka i miss świata. Modelką byłam krótko, raczej epizodycznie, mam swoją pracę zawodową
poza modą, o której zresztą mało mówię i nie potrzebuję mówić
z uwagi na klientów. Ani im, ani mi na tym nie zależy. To są firmy
spoza branży mody i urody. Natomiast mój nowy projekt modowy
to może być ten moment do pokazania się na Instagramie. Szukam
pomysłu.
Wspomniałaś o tytule Miss Świata. Odżegnujesz się od niego,
czy odwrotnie – korzystasz z niego?
W dalszym ciągu jestem z nim kojarzona, mimo upływu lat.
1989 rok. To było duże wydarzenie w szarym PRL-u. Kiedyś
słyszałem takie zdaniem rzucone żartobliwie, że były dwa ważne
wybory, które dały radość Polakom – wybór Karola Wojtyły na papieża w 1978 roku i ponad dekadę później Anety Kręglickiej na
Miss Świata.
Tak, też to słyszałam (śmiech). To były takie czasy, że naprawdę
nic się w Polsce nie działo. Dzisiaj stale mamy show. Wtedy rozrywką był festiwal w Sopocie, festiwal w Opolu i wybory Miss Polonia,
a co dopiero mówić o Miss Świata. Czas minął, a ja do dzisiaj jestem
tą nieśmiertelną, jedyną Polką z tym tytułem. Kiedyś się faktycznie
od tego odżegnywałam, bo chciałam być traktowana poważnie,
a to wydawało mi się, że jest tylko konkursem na urodę. Dzisiaj wracam do tego z sentymentem.
Uciekałaś od tytułu, bo chciałaś udowodnić, że jesteś dobra
w czymś innym?
Założyłam jedną z pierwszych agencji reklamowych w Polsce
i mimo braku doświadczenia chciałam być poważnie traktowana. Konkurowałam z zachodnimi agencjami, które prowadzone

były przez ekspertów z dużym doświadczeniem. A ja byłam młodą dziewczyną z rocznym doświadczeniem w… podróży. No, ale
byłam pracowita i wyczekiwałam chwili, by równo z nimi startować
w przetargu. Cierpliwość i determinacja opłaciły się. Zależało mi,
żeby wzmocnić się wizerunkowo zawodowo, a nie wciąż żyć historią
konkursu. Raz lepiej, a raz gorzej się to udawało, bo gdziekolwiek
szłam to i tak byłam najpierw rozpoznawana dzięki konkursowi, co
może nie było nieprzyjemne, ale czasami deprymujące.
Prowadziłaś agencję reklamową, jesteś właścicielem firmy produkującej filmy, ukończyłaś dwa fakultety. W której sferze najlepiej się odnalazłaś?
Myślę, że generalnie w kreacji i produkcji. W produkcji filmów
występuję jako współwłaściciel obok mojego męża reżysera Macieja Żaka, ale to jest przede wszystkim jego pole działania. Jestem
kreatywna, znam się na produkcji eventów, robiłam duże kampanie
reklamowe, społeczne, produkowałam filmy reklamowe, wprowadzałam wiele marek na rynek polski, ostatnio zajmuję się głównie
strategią komunikacji marek. Jestem poukładana, systematyczna,
precyzyjna. Bardzo lubię rozwijać tę swoją wyobraźnię kreatywną.
Co do mody - tylko ją lubiłam i potrafiłam się przyzwoicie ubrać.
Ale z tej mody żyłaś przez cały ten czas?
Żyłam przede wszystkim z mojej firmy.
Ale bycie modelką, twarzą, ambasadorką to też jest praca zawodowa.
Traktuję to lżej, to są takie rzeczy, które do mnie przychodzą, na
nich nie buduję swojej kariery zawodowej. Rozważam, czy rzeczywiście to jest dla mnie dobre. Dbam o wysoką wartość mojego wizerunku. I to mi się udaje. Jest stabilny, nie wiąże się z żadną aferą, za
to głównie z markami premium i luksusowymi. Teraz pojawiają się
propozycje, które nie wiążą się już tylko z użyczaniem wizerunku,
ale też z projektowaniem. Tego typu współpraca interesuje mnie
najbardziej. Od czterech sezonów samodzielnie projektuję buty,
a od dwóch – odzież.
Chodzi o markę LAF i markę Badura, której jesteś ambasadorką?
Tak, właśnie zaprojektowałam dwie autorskie kolekcje dla marki LAF, jedna na sezon wiosna - lato 2018 została zaprezentowana
na pokazie w Warszawie. Kolekcję zimową zobaczymy prawdopodobnie pod koniec września. Od czterech sezonów projektuję też
buty dla Badury. Ostatni czas poświęciłam szczególnie marce LAF,
bo była to bardzo intensywna praca – zarówno kreatywnie, ale też
fizycznie. Kolekcja jest bardzo moja, bo tożsama z moim stylem.
Kocham minimalizm. Cenię prostotę. Nie kupuję rzeczy zbędnych,
nie opakowuję się dobrami luksusowymi po to tylko, żeby je mieć.
Więc gdy dostałam propozycję to powiedziałam sobie, że zrobię
tylko kolekcję zgodną z moim stylem, który jest doceniany i jest
przywoływany przy różnych okazjach. Zaprojektowałam klasykę
z odrobiną nonszalancji. Naszą wspólną filozofią jest tworzenie rzeczy na lata, ponadczasowej formy z dobrej jakości tkanin. W kolekcji panuje głównie biel i czerń, trochę błękitu. Natomiast na pokaz
przygotowaliśmy kilka sylwetek bardziej widowiskowych, bo tam
pokazuje się kreatywność projektanta.
Będą kolejne kolekcje?
Tak. Będą też kolejne. Grupa P&V, z którą podpisałam kontrakt
pracuje w kalendarzu światowym, kolekcje przygotowywane są co
najmniej z 6 miesięcznym wyprzedzeniem przed danym sezonem.
Jaki jest Twój udział w procesie tworzenia? Znani i lubiani dają
najczęściej nazwisko i na tym koniec. A Ty siadłaś i od razu zaczęłaś rysować te stroje?
Zawsze projekty wykonuję samodzielnie. Nie podpisałabym się
swoim nazwiskiem pod czyjąś pracą. Oczywiście za mną stoi cały
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zespół ludzi, którzy są fachowcami na każdym etapie produkcji.
Partnerzy dali mi dużo swobody i nie ingerowali w moje projekty.
Powstała linia premium, dla kobiet wyrafinowanych, interesujących
się modą, które inspirują się moim stylem.
Masz opinię silnej osobowości…
Mam. I do tego jestem bardzo autorytarna, ale to zawsze robię
z myślą o kliencie, nie o sobie. Nie lubię też słuchać uwag, bo robię
rzeczy na sto procent.
Czyli krytykę źle znosisz?
Źle. Dlatego staram się być perfekcjonistką.
To takie nieludzkie trochę…
Tak jestem skonstruowana, po prostu tak mam…
Nie masz żadnych słabości?
Mam, pewnie, że mam.
Mówię o pracy, a nie życiu prywatnym.
Jestem zawsze wzorowym pracownikiem każdego miesiąca. Taki
typ. I to nie jest to, że ja zamęczam kogoś sobą, po prostu przychodzę i pracuję. Najważniejszą rzeczą, której pilnuje jest jakość.
Słucham co mówisz i zastanawiam
się – jak się odnajdujesz z takim
charakterem, wiedzą, dorobkiem
w świecie, który nie do końca jest
kojarzony nazwijmy to – z erudycją
i filozofią, a raczej selfie na FB, czy
Instagramie.
To nie jest tak, że ja wszystkich
znam i też nie jest tak, że z wszystkimi poklepuje się po ramieniu. Na
co dzień interesuje mnie moja praca
zawodowa, moja firma i działania strategiczne. Żyję w swoim zawodowym
świecie, publicznie pojawiam się tylko
wtedy, kiedy jestem związana z projektem marki, z którą współpracuję
lub z sympatii do moich znajomych
projektantów. Resztę imprez unikam.
Po godzinie, dwóch już mnie nie ma.
Wszystko jest podobne, środowisko
to samo. Jest naprawdę niewiele
osób, z którymi jestem w tym środowisku w bliższych relacjach i przy których mam ochotę się zatrzymać.

sobie, nie mając merytorycznych argumentów. Nie chciałabym być
w takiej sytuacji.
Politykiem niezmiennie nie chcesz być. To może warto zabrać
głos na wiecu, wystąpić publicznie, wyrazić swoje poglądy?
Niestety, zdecydowanie nie jestem typem aktywistki. Nie mam
Facebooka, więc nie zawsze mogę spontanicznie poprzeć akcję,
której sekunduję. Nie lubię też udzielać wywiadów z ręki na tematy
społeczne czy polityczne, bo nie mam nad tym żadnej kontroli. Boję
się jak to zostanie puszczone, jak zmontowane, dlatego unikam wypowiedzi z tzw. „łapanki”. Zauważyłam oczywiście, że przez to nie
ma mojego głosu, często w ważnych sprawach, między innymi też
z tego powodu coraz częściej myślę o Instagramie.
To teraz krótko, jakie są poglądy Anety Kręglickiej? Popierasz
akcje typu Czarny Protest?
Tak.
Jesteś przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego?
Jak najbardziej. Pomijając wiele innych kwestii, zwolennicy zaostrzenia nie rozumieją nawet tego, że chore dziecko w pewnym
momencie traci rodziców, zostaje samo, idzie do opieki społecznej.
Na początku rodzice chcą wychowywać dziecko chore, ale co dalej? O tym się nie myśli. Nie każda kobieta jest heroiną, tego też nie
bierze się pod uwagę, a psychika to
wielka siła, ale też wielka niewiadoma.
To sprawa tylko kobiet?
Oczywiście chodzi o obojga rodziców i jeżeli to jest świadome małżeństwo, to wiadomo, że razem podejmują takie decyzje. Tylko w pierwszej
kolejności to dotyka matki, która przez
dziewięć miesięcy żyje ze świadomością, że nosi w sobie chore dziecko,
które albo będzie nieuleczalnie chore,
albo zaraz po porodzie umrze. Zmuszanie jej do takiego heroizmu jest dla
mnie nieludzkie.
Jak oceniasz działalność na polu
społecznym obecnego rządu? 500+
i kolejne programy socjalne?
Nie można zaprzeczyć, że są to pozytywne inicjatywy. Ostatnio mówi się
też o dofinansowaniu wyprawki szkolnej dla dzieci. Znakomicie tylko, czy
nas rzeczywiście na to stać?

Wiele lat temu pytałem Ciebie o politykę. Nie angażowałaś się.
Coś się zmieniło?
Nie. Przy okazji ostatnich wyborów ktoś znów do mnie dzwonił.
Wcześniej dostawałam wiele propozycji od PO. Zawsze odmawiałam.

Czy jako podatnik zgadzasz się na to płacić?
Godzę się na 500+, jeśli to ma poprawić byt rodzinom biednym,
wielodzietnym, które faktycznie wydadzą te pieniądze na poprawienie swojej sytuacji życiowej, w tym chcę partycypować. Musi być
jednak konkretna kontrola tego systemu i ewentualnych nadużyć.

Z propozycjami kandydowania, czy wsparcia?
Kandydowania, najpierw na posła, później na senatora. Ale mnie
to kompletnie nie interesuje. Jestem ideowcem, nie jestem układowa, a polityka to układy. Nie potrafiłabym funkcjonować w takim
środowisku choć nie twierdzę, że w polityce nie ma ludzi uczciwych
i zaangażowanych. To nie tak.

Wróćmy jeszcze do lżejszego tematu, który na pewno intryguje
wiele kobiet. Do Ciebie samej. Co trzeba robić, żeby tak wyglądać?
Ale daj spokój…

Śledzisz trwający spór polityczny i światopoglądowy?
Najbardziej mnie boli to, że tak jak nie ma kultury w biznesie,
tak też nie ma kultury w polityce. Strasznie mnie boli jak granice są
przekraczane, nie potrafimy normalnie rozmawiać, polemizować,
mając naprawdę skrajne poglądy. Od razu się obrażamy, ubliżamy

Dieta czy sport?
Ja higienicznie żyję.
Czyli standard: dieta, sport i spanie?
Żyję higienicznie. Nie piję, a jak już to rzadko, wino czerwone,
białego raczej nie. Nie palę. Sport uprawiam, regularnie ćwiczę,
biegam co drugi dzień godzinę, ćwiczę na siłowni. Jestem aktywna

Ludzie
i jak moja głowa pracuje, to wpływa na fizis. Podejrzewają mnie o jakieś operacje plastyczne, naprawdę żaden jeszcze skalpel mnie nie
dotknął i myślę, że chyba nie dotknie, bo strasznie się boję wszelkich radykalnych cięć.
Ale korzystasz z tego co daje współczesna kosmetyka i nauka?
Oczywiście, że korzystam. Moim ulubionym zabiegiem jest mezoterapia oraz masaże. Wbrew jednak temu, co może inni sądzą,
nie spędzam czasu tylko w gabinetach kosmetycznych. Dwa razy do
roku staram się zrobić dla siebie coś więcej i wtedy mobilizuję siły
do regularności, a tak, jak raz w miesiącu uda mi się pójść na jakiś
zabieg kosmetyczny, to jest sukces i nie ma w tym żadnej kokieterii.
Najczęściej robię manicure (śmiech).
Czyli wszystko co jest nieinwazyjne?
Zupełnie nieinwazyjne. Największą inwazją na jaką sobie pozwalam to właśnie wspomniana mezoterapia igłowa – niestety dosyć
bolesna, więc nie pędzę na nią, jak na skrzydłach. Na co dzień opiekuje się mną dr Maria Noszczyk, najdelikatniejsza pani doktor, jaką
znam, która czuwa nad moją skórą i jej kondycją.
To znów nieco pod prąd, bo dzisiaj ingerencja w urodę jest już
powszechna, a próg wiekowy systematycznie się obniża, przez co
widzimy coraz gorsze efekty. Zastanawiam się tylko – komu może
się to podobać?
Wiesz, znam kobiety, które to robią dla mężczyzn.
A nie dla innych kobiet? Albo z powodu innych kobiet?
Dla niektórych kobiet mijający czas jest trudny. I znowu wracamy
do psychiki, u każdego wygląda to inaczej. Osobiście u siebie nie
zauważyłam szczególnej histerii, podchodzę do biologii bez paniki,
natomiast zauważam kobiety, które nie mogą sobie z tym poradzić.
Próbują czas zatrzymać na siłę, a tego się po prostu nie da zrobić,
niestety. Później pojawia się problem uzależnienia od zabiegów
i wtedy najczęściej efekt bywa opłakany.
Mówisz o walce z czasem, co w jakiś tam sposób jest wytłumaczalne, a mi chodzi o inny problem – czemu młode kobiety zmieniają twarz, usta? I nie ma to nic wspólnego z procesem starzenia.
Obserwują Instagrama, obserwują Facebooka, obserwują
gwiazdki, które z brzydkich kaczątek nagle stają pięknymi dziewczynami, jak Kardashianki. Choć według mnie z naturalnym pięknem
to nie ma nic wspólnego. Przypominają sztuczne lalki podobne do
siebie, ale może dla niektórych pań to jest ideał urody, no cóż są
gusta i brak gustu.
To jednak jest ta siła social mediów, które narzucają kanon
współczesnej urody.
Niestety, tak dokładnie jest.
Autor: Michał Stankiewicz / Foto: Marek Straszewski

Miss Świata 1989, Miss International 1989, Miss Polonia 1989. Modelka, fotomodelka, a przede wszystkim
bizneswoman. Urodziła się w Szczecinie, gdzie spędziła
pierwsze lata dzieciństwa. Liceum i studia (Uniwersytet
Gdański) ukończyła już w Gdańsku. Prowadziła kilka firm,
m.in. agencję reklamową, a razem z mężem Maciejem Żakiem (reżyserem filmowym) jest współwłaścicielką studia
filmowego. Występowała jako twarz kampanii reklamowych i ambasadorka uznanych marek, m.in. Apart, Badura, a obecnie LAF, dla której również projektuje ubrania.
Wzięła udział w popularnych programach telewizyjnych,
m.in. „Taniec z Gwiazdami” w TVN i „Projektanci na start”
w Fox Life. Uznawana za jedną z najlepiej ubranych Polek.
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Arkadiusz Demidowicz.
Złoty chłopak

Arek Demidowicz po raz pierwszy pojawił się na łamach „Prestiżu" niemal równo rok temu, tuż po tym, jak zajął drugie miejsce
na podium Ogólnopolskich Zawodów Kulturystycznych 2017 w Sopocie w kategorii 90+. Był to jego debiut. Po raz drugi gościmy
już zdobywcę kilku pucharów, członka kadry narodowej i przede wszystkim – mistrza Europy. Przyznaje, że ostatnie 12 miesięcy
było dla niego jednocześnie wyczerpujące i satysfakcjonujące. Wziął udział w dziesięciu zawodach kulturystycznych, osiem razy
stanął na podium.
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ropozycję dołączenia do 36-osobowej drużyny
narodowej WPF Poland&Polish Bodybuilding&Fitness&Powerlifting Federation Arek otrzymał
w maju, tuż po powrocie z Mistrzostw Polski i zarazem eliminacji do ME. Zdobył tam między innymi srebro i brąz, startując w dwóch kategoriach (do 90 kg i +90).
– Myślałem, że na mistrzostwa Europy pojadą tylko pierwsze miejsca, więc wróciłem do domu i pracy – mówi. – Nie zdążyłem zdjąć
butów, kiedy zadzwonił prezydent federacji z propozycją powołania do kadry. Nie zastanawiałem się nawet minuty. Być na liście,
wystąpić z orłem na piersi to niesamowity zaszczyt, a jeszcze usłyszeć hymn to byłoby coś.
Najważniejsze pół godziny w życiu
Przed wylotem do Francji – mimo wahań – zdecydował się wystąpić w prestiżowych zawodach Wierzbicki Show. Startował nie

w swojej kategorii, z zawodnikami ważącymi czasem 20 kilo więcej, więc nie miał z nimi szans, choć ostatecznie do podium zabrakło milimetrów. Był w życiowej formie fizycznej, ale rozkojarzony
psychicznie po kilkumiesięcznym maratonie treningowym. Miał
obawy, czy utrzyma formę i pokona zmęczenie, ale nie to okazało
się największym problemem.
We Francji, ważąc w tym momencie 94 kilogramy, znowu kwalifikował się do kategorii 90+, a według wszelkich kryteriów to
w swojej niejako naturalnej, do 90 kg, miał ogromne szanse na
zwycięstwo. Do weryfikacji zostały 24 godziny. Przestał pić, jadł
śladowe ilości pokarmu, biegał ubrany w zawartości walizki po
schodach. Był wyczerpany, głodny i odwodniony. Pół godziny
przed ważeniem ważył 91 kilo. Francuzi byli nieugięci, ale trafili na
równego sobie zawodnika. – Założyłem na siebie, co miałem pod
ręką i zacząłem biegać po korytarzu zagrzewany przez wszystkich
wokół – mówi Arek. – Myślałem, że zemdleję, ale stawka była naprawdę wysoka. Ostatecznie, na styk, ale się udało.

O tym, że w zawodach od początku miał miażdżącą przewagę,
dowiedział się dopiero mając złoto na szyi. Sam wyniku do końca
nie był pewien, a nawet go nie usłyszał. Gdy zobaczył szalejącego
z radości prezydenta federacji i kibiców, wiedział, że udało się to,
co wymarzył sobie rok temu.
Moment był niesamowity, ale łzy popłynęły dopiero w hotelu. – Usiadłem na łóżku z pucharem w ręku i wszystko puściło – opowiada. – Ja, chłopak z biednej koszalińskiej dzielnicy, mogłem sobie sam powiedzieć „Jestem mistrzem". Moja
mama i babcia, które mnie wychowały, byłyby dumne. Przed
zawodami zawsze jeździmy z Agnieszką (partnerka Arka – dop.
am) na cmentarz do nich i prosimy, żeby mi kibicowały. Jedna
interwencja już chyba była. Samolot, którym mieliśmy lecieć do
Francji miał awarię, okazało się tak poważną, że gdybyśmy nim
polecieli, nie wiem, co by się stało. Dziewczyny czuwały – śmieje się Arek.

Z osiedla na podium
Dzielnica, o której wspomina to rejony ulic Niepodległości
i Rzemieślniczej. Tam, w prowizorycznej osiedlowej siłowni, ćwiczył bicepsy hantlami zrobionymi z betonu, posiłkując się zagranicznym sportowymi magazynami. Po szkole średniej na krótko
wyjechał do Anglii, po powrocie zaczął pracę w Amadeus Fitness
Klubie, gdzie do dziś jest menedżerem, prowadzi grupy i treningi
personalne.
O kulturystyce na poważnie zaczął myśleć w październiku 2016
roku. Po dziewięciu miesiącach zadebiutował na Ogólnopolskich
Zawodach Kulturystycznych 2017 i zdobył srebro. Choć złoto na
mistrzostwach Europy to najbardziej prestiżowy tytuł w jego bogatej, skompletowanej w ciągu roku, kolekcji, zapytany o najważniejsze trofeum wymienia właśnie to z Sopotu. – Pierwsze sprawiło
mi mnóstwo radości, ostatnie jest ukoronowaniem dwudziestu lat
uprawiania sportu siłowego – mówi.
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Okres pomiędzy tymi zwycięstwami był morderczy. Wypełniony ciężkimi treningami, wystawianiem organizmu na próby wytrzymałości, dietą i brakiem czasu wolnego. Maj upłynął właściwie
na walizkach przepakowywanych co kilka dni. Zajmuje się tym
Agnieszka, bez której, jak podkreśla, Arek czuje się na zawodach
jak dwuletnie dziecko. To ona dba o jego specyficzną dietę, kupuje kosmetyki, na zawodach brązuje i wspiera. – Bez niej nigdzie nie
jadę – śmieje się Arek. – Nikomu innemu nie dam się brązować,
wiem, że o wszystko zadba, kupi i spakuje co trzeba, nie muszę się
o nic martwić. Poza tym jest moim najlepszym psychologiem, gdy
głowa siada, a to najgorsze, co może się zdarzyć.
Ze sceny trudno zejść
Stres i trema związana z występami, które dla Arka rok temu
były największą barierą do pokonania, dziś mają charakter śladowy. – Pokochałem wyjścia na scenę, bawię się tam niesamowicie – mówi Arek. – Tremę miewam tylko na schodach, a im lepiej
jestem przygotowany, im lepszą mam formę, tym pewniej się
czuję, a jeszcze kiedy kibice są ze mną, wszystko mnie niesie.
Kiedyś trudno mi było na scenę wejść, dziś trudniej jest mi z niej
zejść.
Fizycznie – schudł, zmieniła mu się sylwetka i oczywiście rzeźba
mięśni. Psychicznie – jest mocniejszy. Rozliczne zawody i sukcesy
wzmocniły jego pewność siebie. Koszty są jednak duże. Przygotowania do zawodów kulturystycznych to nie tylko treningi, ale
także ścisła dieta, na zmianę – nawadnianie i odwadnianie organizmu, wahania wagi, czasem głodówka, którą po zawodach
rekompensuje jedzenie mało zdrowych posiłków. Do tego skoki
adrenaliny i kortyzolu. Bywa, że trzeba wesprzeć się witaminową
kroplówką. Arek nie ukrywa, że sport wyczynowy, zawodowy nie
ma nic wspólnego ze zdrowiem. Regularnie bada krew, krążenie.
Na życie prywatne właściwie nie ma czasu. – Nasze życie zmieniło
się diametralnie – przyznaje Arek. – Żyjemy z Agnieszką w biegu,
na szczęście pracujemy razem i łączy nas sport. Przez ten rok wziąłem na barki za dużo, nie zadbałem o odpoczynek po sezonie
zimowym, startowałem właściwie tydzień po tygodniu, a brak regeneracji ma swoje konsekwencje. Mięśnie zniosą wszystko, ale
przetrenowanie układu nerwowego powoduje zmęczenie ogólne organizmu, demotywuje i zniechęca. Tymczasem, jak jesteś na
scenie, musisz mieć energię, wyróżniać się, udowodnić, po co się
tam znalazłeś.
Mistrzostwo i co dalej?
Rok 2017
- 10. Ogólnopolskie Zawody Kulturystyczne
w Sopocie – 2. Miejsce
- Międzynarodowy Puchar Polski WBBF-WFF
(eliminacje do MŚ na Litwie) – 1. Miejsce
- Mistrzostwa Świata 2017 WBBF-WFF na Litwie
(reprezentacja Polski) – 2. Miejsce
- Puchar Polski WPF – 2. miejsce

Sezon Arek zakończy występem na zawodach w Sopocie, 15
lipca. Zaklina się, że zanim rozpocznie treningi do kolejnego, zadba o większą regenerację, odpocznie. Chce brać udział tylko
w najważniejszych imprezach. Nadal szuka sponsora, bo nagrody
i puchary poza wymiarem prestiżowym, finansowego nie mają.
Póki co nawiązał współpracę z koszalińskim dystrybutorem odżywek, w planie ma niedużą współpracę reklamową, ale stara się
o fundamentalne wsparcie.

Rok 2018
- Mistrzostwa Polski WBBF-WFF 2018 – 3. Miejsce
- Mistrzostwa Polski PCA Poland – 5. Miejsce
- Mistrzostwa Polski NAC Polska – 4. Miejsce
- Mistrzostwa Polski WPF Poland i eliminacje do Mistrzostw
Europy Francja 2018 – 2 miejsce w kat. do 90 kg oraz
3. miejsce w kat +90 kg i powołanie do Kadry Narodowej
Reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy do Francji
-Wierzbicki Body Show – 4. miejsce w połączonych
kategoriach z najcięższą
-Mistrzostwa Europy Francja 2018 – 1. miejsce do 90 kg

Jest mistrzem, dumnym z osiągnięć, chętnie się nimi dzieli
w mediach społecznościowych, gdzie relacjonuje przygotowania i zawody, ale na co dzień nie obnosi się z sukcesem ani nie
zadziera nosa. Opowieści o gruboskórnych mięśniakach go nie
dotyczą. – Jestem wdzięczny wszystkim, którzy mi kibicują, gratulują, bardzo dbam kontakt z ludźmi – mówi i dodaje. – Mam dziś
więcej wiary w siebie. Kiedy startowałem w pierwszych zawodach,
wychodziłem z założenia, że uda się lub nie. Teraz chcę zwyciężać,
stawiać na podium. Nie wyobrażam sobie w przyszłym roku nie
zdobyć mistrzostwa Polski i świata. Zima będzie ciężka (śmiech).
Autor: Anna Makochonik / Foto: Izabela Rogowska
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III Fashion Day
w Koszalinie
Ponad 100 kreacji zaprezentowało 26 modelek i modeli podczas Fashion Day 2018 w Koszalinie. Wydarzenie zorganizowało koło
naukowe The North Fashion z okazji 50-lecia Politechniki Koszalińskiej oraz 20-lecia działającego w niej Instytutu Wzornictwa.

t

o już trzecia edycja Fashion Day. Pierwszy członkinie koła The North Fashion zorganizowały w 2014
roku, w Teatrze Variete Muza, rok później wybieg
urządzono przy restauracji City Box. Po trzyletniej
przerwie koło powróciło w nowym składzie, z odmienionym stylem, ale pod okiem założycielki The North – projektantki Sary Betkier.
Podczas pokazu koszalinianie mięli okazję zobaczyć prace semestralne, licencjackie, magisterskie oraz dyplomowe Pracowni Projektowania Ubioru. Cały Fashion Day zwieńczyła wspólna kolekcja
pn. Slow Fashion. – Projekty powstały specjalnie na to wydarzenie
– opowiada Sara Betkier, prowadząca koło. – Studentki mogły zinterpretować temat w dowolny sposób. Zależało nam na tym, aby
każda z nich odsłoniła swoje emocje, wyczucie estetyki oraz różnorodność w postrzeganiu świata mody. Najistotniejsze były wykorzystane elementy oraz materiały, które stworzyły wspólną całość.
Jedną z bardziej odważnych kolekcji zademonstrowała Aleksandra Chrol, tegoroczna absolwentka, która przygotowała trzy
sylwetki – dwie męskie i jedną damską. – Interesuje się geometrią

i aksonometrią, dlatego chciałam, aby moja kolekcja była trójwymiarowa – wyjaśnia młoda projektantka. – Wybrałam lekkie lejące
materiały – tiul i nowoczesną tkaninę – nurek, które po uszyciu miały stworzyć złudzenie delikatnych chmur. Dla panów skroiłam szerokie spodnie z wysokim stanem i przezroczyste płaszcze, modelka założyła delikatną tiulową sukienkę również prześwitującą. Jak
przyznaje pani Aleksandra to już jej drugi pokaz mody, zawsze kieruje się swoją własną estetyką, wyczuciem stylu i wyobraźnią. Najważniejsze jest jednak, do kogo kierowane są powstające kreacje.
– Tworzę dla kobiet eleganckich, które chcą się czuć w swoich
strojach komfortowo, niczym we własnej skórze – wyjaśnia Renata Barteczko, studentka trzeciego roku. - Stworzyłam trzy kreacje,
w których połączyłam elegancje ze sportowym szykiem. Uniwersalną czerń skomponowałam z delikatnymi, kolorowymi muślinami,
które nadają kreacjom zwiewności. Dzisiaj bardzo modne jest łączenie tych pozornie dwóch wykluczających się światów. Codziennie na
ulicy mijamy kobiety w sportowych sukienkach i na wysokich obcasach czy w delikatnych, dobrze skrojonych spodniach a w tenisówkach. Dlaczego kobieta uprawiająca sport nie może być elegancka,
a z drugiej strony - elegancka nie może nosić wygodnych rzeczy.
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Na wybiegu pojawiła się zarówno moda damska jak i męska
skrojona na każdą okazję. Sara Betkier podkreśla: – Większość
projektów była do codziennego użytku, czyli pret a porter, ale pojawiły się również pojedyncze kreacje – haute couture. W projektach dla kobiet dominowały sukienki, spódnice i spodnie różnej
długości, materiały łączyły się z elementami wełny, ekologicznymi dodatkami, plecionką i skórą. Nie zabrakło również asymetrii,
technik gobelinowych, splotów czterech pasm. Modele zaprezentowali się w kombinezonach z elementami odblaskowymi, płaszczach z przetworzonych tworzyw, kolorowych bujnych spodniach,
bluzach z lampasami, ogrodniczkach z elementami geometrycznych figur. Nie zabrakło również manipulacji tkaninami, fantazyjnymi kształtami, asymetrią.
Niezwykłym dodatkiem była biżuteria projektu tegorocznej absolwentki - Darii Prądzyńskiej, która tworząc swoje dzieła, kierowa-

ła się architekturą. Wykorzystała surowe materiały budowlane jak
cegła, śruba i połączyła je z wypolerowanym mosiądzem.
Swojego zachwytu wydarzeniem nie ukrywał prof. Tomasz
Królikowski, prorektor Politechniki Koszalińskiej: – 50 lat funkcjonowania uczelni to doskonała okazja, by zapoznać mieszkańców
Koszalina z pracą naszych studentów. A jak widać są niezwykle
utalentowani. Miło również patrzeć, jak politechnika kształtuje ludzi świadomych swoich zdolności. Fantastyczne jest także to, że
w tym miejscu rodzą się prawdziwe przyjaźnie, które owocują właśnie takimi działaniami jak dzień mody.
Fashion Day zwieńczył występ Michaliny Olszewskiej z Variete
Muza, zespołu Pepper Grove oraz Akademickiego Klubu Tańca.
Autor: Wioletta Jędrzejczyk-Betlińska / Foto: Marcin Betliński
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Nauczyłam się żyć
z kalendarzem w ręku
Dzięki sukcesom sportowym Małgorzata Hołub-Kowalik stała się osobą publiczną i co tu ukrywać – chlubą Koszalina. Życie lekkoatletki,
także prywatne, budzi zainteresowanie innych osób. Przed rokiem wyszła za mąż. Jej ślub z Jakubem Kowalikiem był w mieście
wydarzeniem towarzyskim (oboje zresztą są radnymi Rady Miejskiej). Obecnie pani Małgorzata dzieli czas między Koszalin, obozy
treningowe i zawody. Jak mówi, najlepiej odpoczywa przy zwykłych codziennych obowiązkach i najchętniej cały urlop spędziłaby
w domu.
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ak obecnie wygląda Pani trening? Zapewne trenuje Pani poza Koszalinem…
- Jest inaczej. Moje życie toczy się w rytm obozów treningowych i pobytów w Koszalinie. Na
obozach pracuję z trenerem kadry, a w Koszalinie
ze swoim trenerem klubowym, którym od 14 lat
jest niezmiennie pan Zbigniew Maksymiuk. Trenerzy są ze sobą
w kontakcie, żeby trening był spójny. A konkretne jego formy zależą generalnie od tego, w jakim jestem momencie przygotowań
do startów.
- Czym one się różnią?
- Trening w listopadzie wygląda zupełnie inaczej niż w kwietniu
albo obecnie, na początku lata. Okres zimowy to przygotowania
typowo wytrzymałościowe, „tlenowe”. Dlatego można mnie spotkać wtedy w lesie, a na stadionie trenuję o wiele mniej. Biegam
po lesie, po ścieżkach koszalińskich. W okresie przejściowym, czyli powiedzmy w marcu-kwietniu, trenuję głównie na stadionie. To
są bardzo długie i ciężkie treningi, najintensywniejsze w całym
roku. Przełom kwietniowy jest dla nas, lekkoatletów, najgorszym
okresem, bo treningi trwają czasem po 3 godziny i są naprawdę
wyczerpujące. Natomiast teraz, w okresie startowym, treningi są
krótsze, lżejsze, właściwie jest to tylko podtrzymywanie wypracowanej formy.
- A jeśli chodzi o podział czasu - ile czasu jest Pani w Koszalinie, a ile poza nim?
- Zdecydowanie więcej czasu spędzam poza naszym miastem,
zwłaszcza w okresie przygotowawczym. Za to we wrześniu mam
wolne. To jest taki mój okres roztrenowania, który cały spędzam
w Koszalinie.
- Jakie zawody czekają Panią w najbliższym czasie? Występy
indywidualne, sztafety?
- Obecnie praca skoncentrowana jest wokół Mistrzostw Europy,
które odbędą się w sierpniu w Berlinie. To jest nasza, czyli sztafety 4 razy 400 metrów, główna, docelowa impreza. Do tej pory
nie udało się nam zdobyć medalu na otwartym stadionie, dlatego
będziemy o niego walczyły. Byłyśmy cztery lata temu piąte, potem
czwarte, więc wierzę, że ten trzeci raz przyniesie znowu poprawę
pozycji i jakiś medal.
- Do trzech razy sztuka?
- Będziemy walczyć o medale. To jest najważniejsza tegoroczna
impreza i chcemy na niej wypaść jak najlepiej. Cała nasza sztafeta
nią tylko teraz żyje. Co prawda lipcu odbędzie się jeszcze Athletics
World Cup, z udziałem bodajże 12 krajów. Tam będzie startowało
po jednej najlepszej osobie z danego kraju w danej konkurencji.
Czyli ktoś pobiegnie w sprincie na 100 m, ktoś inny na 200 m, i tak
dalej. Każda reprezentacja będzie gromadziła punkty. Wygra ta,
która uzbiera ich najwięcej.
- A Pani na jakim dystansie wystąpi?
- Ja najprawdopodobniej będę startowała w sztafecie na 4 razy
400 m. W tym roku najlepsza jest wśród nas Justyna Święty-Ersetic, która ma najlepszy wynik w Europie, więc ona najprawdopodobniej będzie startowała indywidualnie, ale jeszcze żadnych
szczegółów nie znamy. Na razie skupiamy się przede wszystkim
na Mistrzostwach Europy. Athletics World Cup ma bardziej pokazowy charakter.
- A dłuższa perspektywa? Myśli Pani o kolejnej olimpiadzie?
- Jeszcze nie myślę, bo to jest dla mnie bardzo odległa przyszłość. W dwa lata naprawdę wiele może się wydarzyć. Skupiam
się na bieżącym zadaniu, czyli obecnym sezonie, żyję tym, co jest
teraz. Zresztą z sezonu na sezon zmieniają się nasze priorytety.
Przez te dwa lata od przeszłych igrzysk olimpijskich nabrałyśmy

sporo doświadczenia, zdobyłyśmy medal na Mistrzostwach Świata na otwartym stadionie, więc to też trochę zmieniło nasze postrzeganie własnych możliwości.
- Kiedy rozmawialiśmy z Panią w „Prestiżu” cztery i pół roku
temu, była Pani w takiej fazie kariery, że mówiono „dobrze zapowiadająca się, wybijająca się, ale jeszcze bez poważnych sukcesów”. Sukcesów - i indywidualnie, i w sztafecie - było później
sporo. Czuła Pani wtedy, że jest w stanie tak dużo osiągnąć?
- Nawet o nich nie śniłam, chociaż pracowałyśmy z koleżankami bardzo ciężko. Po cichu marzyłam, że będziemy miały medal
na Mistrzostwach Europy, ale o medalu na Mistrzostwach Świata
nawet nie śniłam. Zawsze wydawało mi się to poza naszym zasięgiem. I zawsze wiedziałam, że musimy jeszcze więcej popracować.
- Medal MŚ nie był przypadkiem.
- Zapracowałyśmy na niego bardzo ciężko i trochę się śmiejemy, że należał się on nam za tę ciężką pracę. Cały czas pokazujemy się z dobrej strony. Rzeczywiście nie był to jednorazowy
skok formy. Poziom sportowych wyników w Polsce w biegach na
400 m kobiet jest tak wysoki, że na europejskich listach rankingowych w pierwszej dziesiątce są cztery Polki. Naprawdę walczymy
z najlepszymi jak równy z równym. No i myślę, że widzowie, którzy
oglądali Memoriał Kusocińskiego pamiętają, jak Justyna pokonuje Amerykankę Allyson Felix, wielokrotną złotą medalistkę igrzysk
i Mistrzostw Świata. Bez obawy możemy walczyć z najlepszymi.
- W przypadku takich jak Pani profesjonalnych sportowców
z najwyższej półki oprócz ciężkiego i systematycznego treningu
liczą się takie kwestie jak żywienie, tryb życia. To jest ostra dyscyplina?
- Trening to jest może jakieś 60 procent sukcesu, a pozostałe 40
procent to regeneracja i jedzenie. Dieta jest ogromnie ważna. Ja
muszę przyznać, że wcześniej aż tak bardzo nie zwracałam uwagi
na to co jem. Zawsze najważniejsze dla nas było to, żeby trzymać
wagę. Natomiast od jakiegoś czasu zdecydowanie zaczęłam bardziej przykładać do tego znaczenie.
- To co jedzą najlepsze biegaczki świata?
- Jedzą to, co reszta śmiertelników, czyli wszystko, tyle, że
w określonych proporcjach. Staramy się jeść zdrowo, jeść dużo
warzyw, zmieniamy produkty pszenne na pełnoziarniste. Wcześniej wiedziałam, że muszę jeść warzywa i jakieś podstawowe zasady znałam. Natomiast teraz o wiele bardziej się na tym skupiłam.
- Pani sama przygotowuje sobie taki plan diety? Czy może jest
to stała opieka innej osoby?
- Jesteśmy pod opieką dietetyczki, z którą mamy stały kontakt.
Natomiast nie jest tak, że ona nam zabrania czegoś jeść, bo twierdzi, że wszystko jest dla ludzi. Uczula nas tylko na odpowiednie
proporcje. Teraz zaczęłam bardziej współpracować odnośnie
jedzenia z fachowcami również podczas pobytów w Koszalinie.
Wspierają mnie osoby, które pomagają mi w zdrowym żywieniu.
- Wiem, że współpracuje Pani z Moniką Koźlakiewicz i jej firmą
Dieta Figura.
- Właśnie o tym mówię. Jest to osoba, która zaczęła mnie w tym
aspekcie wspierać. Trudno powiedzieć, że to Pani Monika wyłącznie ma wpływ na moją dietę, bo jednak dużo czasu jestem na
obozach. Natomiast kiedy jestem w Koszalinie, korzystam z jej pomocy. Jest mi dzięki temu zdecydowanie łatwiej dbać o właściwy
sposób odżywiania. Współpraca między nami cały czas się rozwija
i ułatwia mi życie również od czysto praktycznej strony.
- Oszczędność czasu?
- Kiedy jestem w Koszalinie parę dni, to moje dni stają się istnym szaleństwem. Co chwilę ktoś do mnie dzwoni, chciałby się ze
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mną zobaczyć, choćby chwilę porozmawiać. Nie mam więc czasu,
żeby przygotowywać sobie określone posiłki. Dlatego odpowiednio zbilansowane dania dostarczone przez catering dietetyczny
Dieta Figura to dla mnie wybawienie. Mogę wtedy jeść mądrze
– to co należy i o właściwych porach. Zyskuję czas na inne sprawy.
Ale generalnie muszę stwierdzić, że nauczyłam się żyć według kalendarza. Bez niego, bez precyzyjnego planowania, nie byłabym
w stanie tego wszystkiego ogarnąć.

świadczeniach, żeby zaszczepić w młodzieży chęć trenowania.
Wczoraj zostałam zaproszona na Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii i tam spotkałam się z młodzieżą (to chyba
były ostatnie klasy gimnazjalne). Opowiadałam o tym, że życie
bez używek może być ciekawe, że jestem ich wielką przeciwniczką i nawet nie mogłabym sobie na to pozwolić z tego względu, że
przechodzę testy antydopingowe. Staram się pokazać, że można
mieć fajne i ciekawe życie bez „wyskoków”.

- Chciałbym spytać jeszcze o prywatne sprawy. Stała się Pani
osobą rozpoznawalną. Z jakimi reakcjami w związku z tym się
Pani spotyka? Zaczepiają Panią ludzie na ulicy tu, w Koszalinie?
- Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, że coraz więcej osób
mnie rozpoznaje. Jakiś czas temu ludzie nie wiedzieli kompletnie,
że ja to ja. Myśleli, że cały czas chodzę w dresach (śmiech). Kiedy
w Koszalinie szłam w sukience, to nie mieli pojęcia, że ja to ja. Jak
się przedstawiałam, najczęstsza była reakcja: „To pani?! Jest pani
taka mała? Ja myślałem, że pani jest wysoka”.

- Pani nazwisko od roku jest już dwuczłonowe. Jak mąż, pan
Jakub, znosi długie okresy rozłąki? Odwiedza Panią na obozach? Jest to w ogóle możliwe?
- Jakub poznał mnie, już jak trenowałam. Tak więc – śmieję się
- że wiedział, na co się pisze. Wiadomo, że nie jest to proste, natomiast z Kubą jestem od siedmiu lat, więc był ze mną w tych momentach, kiedy wchodziłam na szczyt. Wie, ile kosztowało mnie to
pracy i jak to wygląda. Zdarzają się takie momenty, że jest mu przykro, że mnie nie ma. Jesteśmy zaproszeni gdzieś razem, a on idzie
sam, choć wokół są same
pary. Są wakacje i wszyscy
wyjeżdżają gdzieś parami,
a ja nie mam nawet takiej
możliwości, żebyśmy wyjechali razem na dwa dni.
Zdarzają się takie trudne
momenty, ale mąż to rozumie, wspiera mnie. Jeśli
jest taka możliwość, przyjeżdża do mnie na obozy.
Nasz trener też jest człowiekiem i wie, że nie ma
nas 250 dni w roku, więc
zdaje sobie sprawę, że tęsknimy. Do naszego trenera też przyjeżdża żona, bo
on też tęskni. To jest normalne, to są ludzkie uczucia. Ale mąż też pracuje,
więc to nie jest też tak,
że może być ze mną non
stop. Jest moim wiernym
fanem, więc jeśli jest tylko
taka możliwość, to przyjeżdża na wszystkie moje
zawody, kibicuje, śledzi,
ogląda. Śmiejemy się, że zaszczepiłam w nim miłość do sportu,
bo mój mąż był wcześniej niemal anty sportowy, niczego nie trenował, a teraz już się zaczął tym sportem interesować.

- Jak biegaczka, to Szewińska – chodzi pewnie o takie skojarzenie, bo pani Irena jest bardzo wysoka.
- Tak. Ja jestem raczej drobna, niewysoka, kompletnie nie pasuję do tego stereotypu. Ale muszę przyznać, że w ostatnim czasie
wiele się zmieniło, dużo osób zaczęło mnie rozpoznawać. Czasami nawet nie zdążę się przedstawić, a ludzie już wiedzą, jak się
nazywam. Ostatnio miałam taką sytuację w taksówce i widzę, że
pan mnie obserwuje w lusterku, myśli, aż w końcu mówi: „Przepraszam, czy to pani biegaczka?” Ja mówię: „Tak, tak, pani biegaczka”.
Więc myślę, że naprawdę sporo osób zaczyna mnie rozpoznawać.
Zresztą mniej osób rozpoznaje mnie wizualnie, ale więcej kojarzy
nazwisko. To jest bardzo miłe. To dodatkowy skutek ciężkiej pracy.
Przynosi ona nie tylko efekty sportowe. Zresztą stale staram się
udzielać na innych polach. Jestem radną. Mam spotkania z młodzieżą w szkołach… Tyle, na ile mam taką możliwość.
- Promocja sportu?
- Tak. Chodzę do szkół, żeby pokazać, że jeśli jest się z małego
stosunkowo Koszalina, to mimo to można coś osiągnąć w sporcie.
Przekonuję, że nie tylko ludzie z dużych miast i znanych klubów
sportowych mogą się wybić. „Ja wychowałam się w Koszalinie
i mogę, to i wy możecie”. Pokazuję medale, opowiadam o do-

- Będziecie Państwo mieli ten wrzesień urlopowy. Jest jakiś
plan wyjazdu czy po prostu radość z tego, że jesteście razem i na
miejscu Wam wystarczy?
- Mój mąż się ze mnie śmieje, ale jak ja mam wolne, to nie mam
ochoty nigdzie jeździć. Jedyne, co bym zrobiła, to tylko posiedziała w domu. Cieszę się z tego, że mogę zrobić pranie, ugotować
obiad… To jest taki moment, kiedy naprawdę się bardzo cieszę
z tego, że mogę spędzić czas w domu i spełnić się jako żona.
Autor: Andrzej Mielcarek

Skład polskiej sztafety 4x400 m: Justyna Święty-Ersetic
(AZS AWF Katowice), Patrycja Wyciszkiewicz (OŚ AZS Poznań), Aleksandra Gaworska (AZS AWF Kraków) i Małgorzata
Hołub-Kowalik (KL Bałtyk Koszalin).
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Foto: Paweł Kusiak
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Piknik rodzinny
na Osiedlu Wenedów
Z okazji Dnia Dziecka w Koszalinie odbyło się mnóstwo imprez. My jednak wspominamy jedną z nich – szczególną. Piknik przy ulicy
Wenedów jest już bowiem miejscową tradycją. Zawsze gromadzi mnóstwo małych i dorosłych uczestników. To co go wyróżnia, to całkowicie społeczna formuła. Od początku główną organizatorką jest pani Izabela Wesołowska. Potrafi ona zmobilizować grupę przyjaciół
do pomocy i zapewnić dzieciom oraz ich rodzicom wielogodzinną sympatyczną zabawę na miejscowym boisku Orlik.
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Foto: Tomasz Majewski
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XLIII Festiwal Ukraińskich
Zespołów Dziecięcych
– Koszalin 2018
Podczas tegorocznego Festiwalu wystąpiło około 300 wykonawców (15 zespołów) z kilkunastu ośrodków nauczania języka
ukraińskiego z niemal całej Polski, Przyjechali goście m.in. z Bielska Podlaskiego, Olsztyna, Dobrego Miasta, Szczecina,
Gdańska, Lęborka, Bytowa, Słupska, Kandyt, Trzebiatowa i Kołobrzegu, Koszalina oraz dwa zespoły z Zespołu Ukraińskich Szkół
im. T. Szewczenki w Białym Borze, a nawet dzieci z Berlina (Niemcy). Wykonawcy zaprezentowali ukraińskie tańce, śpiew, bajki,
muzykę instrumentalną, scenki humorystyczne, kompozycje teatralno-muzyczne. Jak wyjaśnia Roman Biłas, przewodniczący
Koszalińskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce, celem festiwalu, którego początki sięgają 1972 roku, jest podtrzymanie
oraz propagowanie kultury ukraińskiej, a także promowanie regionu i jego wielokulturowości.
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Mazda MX-5 RF
SkyFreedom
Doceni ją każdy, kto kocha motoryzację

Czwarta generacja roadstera Mazdy pozytywnie zaskakuje. Wygląda jak zabawka, ale nią nie jest, bo niczego nie udaje. Wolnossący,
160-konny silnik, niewielka masa, doskonałe rozłożenie ciężaru i napęd przekazywany na tylną oś powodują, że jazda tym autem to
ogromna przyjemność. Mimo dwulitrowego silnika pali niedużo i kosztuje dużo mniej niż odpowiedniki innych marek.

b

ezpieczeństwo

Mazda MX-5 wyposażona jest w szereg systemów bezpieczeństwa stosowanych w samochodach klasy premium. Jest to m.in. system monitorowania martwego pola. Jego działanie sprowadza się do tego,
że kierowca otrzymuje informację, iż z tyłu zbliża się do niego inny
pojazd, który wjeżdża w obszar, którego nie jest w stanie pokazać zwykłe lusterko. Tutaj zaś w skrajnej części lusterka pojawia
się wówczas ostrzegawcze światełko. Pozwala to uniknąć ewentualnego zderzenia bocznego, gdy pojazdy są wobec siebie przez
chwilę położone równolegle.
Inna przydatna funkcja to ostrzeganie przed niezamierzoną
zmianą pasa ruchu. Najechanie na linię dzielącą pasy powoduje
dźwięk przypominający buczenie. Na bezpieczeństwo pozytywnie

wpływa również układ dynamicznej stabilizacji toru jazdy. Dzięki
temu samochód zachowuje się pewniej w momencie wyprzedzania albo omijania przeszkód, bo układ automatycznie ogranicza
moc silnika i przyhamowuje poszczególne koła.
Oświetlenie Mazdy MX-5 opiera się na reflektorach diodowych
(LED) z systemem adaptacyjnego doświetlania zakrętów. To ważne podczas jazdy nocą, bo wiązka światła płynąca z reflektorów
dostosuje swój kierunek do toru jazdy i doświetla zakręty albo łuki
drogi. Auto ma również zdolność reagowania na pojazdy nadjeżdżające z przeciwka i automatycznego przełączania świateł drogowych (tzw. długich) na światła mijania (tzw. krótkie). Po prostu
nikogo na drodze nie oślepiamy.
Dodajmy do tego wszystkiego system monitorujący ruch poprzeczny przy cofaniu, kamerę cofania w testowanym samocho-
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dzie i bezkluczykowy dostęp, a uzyskamy komplet tego, co potrzebne. Mamy więc do czynienia z nowoczesnym samochodem,
ale nie przeładowanym elektroniką i „bajerami” bez znaczenia.
Estetyka
Patrząc na Mazdę MX-5, nikt nie ma chyba wątpliwości, że to
auto z mocno sportowym duchem. Podkreśla go potężna część
przednia z zadziornie wyglądającymi reflektorami, wydłużona sylwetka, masywne nadkola, smukłe boczne przetłoczenia i mocno
opadająca linia dachu. Dodatkowo testowana wersja była wyposażona w spoilery przednie, tylne oraz boczne w kolorze Brilliant
Black, które dodatkowo podkreślają sportowy charakter samochodu.
Estetyka wnętrza nie budzi zastrzeżeń. Podłokietnik i boczna
wewnętrzna część drzwi wykonane są z materiałów, które uginają
się pod naciskiem. Z kolei daszek nad klasycznymi zegarami wykonano z twardego materiału, ale to w tym przypadku w niczym
nie przeszkadza. Wokół nawiewów znajdziemy elementy chromowane, co dodaje eleganckiego sznytu. Fotele obite są skórą,
z czerwonymi przeszyciami (akcent sportowy), są wygodne, pewnie „trzymają” siedzącą osobę. W zagłówkach zamontowano dodatkowe głośniki, które wspomagają nagłośnienie w czasie jazdy.
Świetnie, że konstruktorzy i designerzy Mazdy zachowali klasyczne w formie zegary. To ukłon w stronę najlepszych tradycji
motoryzacyjnych. Co prawda na lewym zegarze na bieżąco wyświetlają się dane z komputera pokładowego takie średnie zużycie paliwa, chwilowe zużycie paliwa, odległości etc., ale odbywa
się to nieostentacyjnie.
Pośrodku przedniej części wnętrza znajdujemy siedmiocalowy
wyświetlacz dotykowy. Pozwala on obsługiwać system multimedialny i nawigację. Dla wygody kierowcy jego obsługa możliwa
jest również za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego HMI dostępnego prawą ręką. Co typowe dla bardzo dbających o bezpieczeństwo Japończyków - brak jest możliwości sterowania wyświetlaczem dotykowym podczas jazdy, z dotykowej obsługi możemy
korzystać tylko kiedy samochód stoi. Z kolei obsługa telefonu
odbywa się za pomocą przycisków ulokowanych na kierownicy
i również nie dekoncentruje prowadzącego.

Generalnie stronę estetyczną można podsumować: prostota,
bez udziwnień i przesady.
Jazda
Testowaliśmy najlepiej wyposażoną wersję Mazdy MX-5 z twardym, automatycznie składanym i rozkładanym dachem. Auto
waży tylko 1055 kg, co w połączeniu ze 160 końmi mechanicznymi pod maską i tylnym napędem powoduje, że jest ono bardzo
dynamiczne. Ma doskonałe, sprężyste zawieszenie. Najlepiej zachowuje się na krętych gładkich drogach.
Ma bardzo precyzyjny układ kierowniczy. Sześciobiegowa manualna skrzynia biegów z niedużym drążkiem pozwala na szybkie
przełożenia. Biegi nie „wchodzą” lekko, ale to dodaje jeździe smaku,
bo jeszcze silniej kierowca czuje, że panuje nad autem i że prowadzenie wymaga koncentracji oraz pewnych, precyzyjnych ruchów.
Podstawowe odczucie, które pojawia się zaraz po tym, jak zajmiemy miejsce za kierownicą Mazdy MX5: kierowca i samochód
stają się jednością – jakkolwiek patetycznie by to nie zabrzmiało.
Naprawdę czujemy, że każdy nasz ruch, każda najdrobniejsza decyzja są natychmiast odzwierciedlone w zachowaniu samochodu.
Ktoś, kto na co dzień używa dobrego auta i spokojnie bierze
ostre zakręty z prędkością – powiedzmy – rzędu 80-90 km/h zdziwi
się, że można to robić bezpiecznie i pewnie z prędkością nawet
120 km/h. Mazda MX-5 jest jakby stworzona do takich sytuacji.
Ona po prostu płynie i pilnie „słucha” kierowcy. I stąd m.in. bierze
się przyjemność jego prowadzenia.
Osobna doza satysfakcji i przyjemności to jazda w pogodny
dzień ze złożonym dachem. Jest oczywiste, że wtedy nie popędzimy „stówą”, bo huk wiatru w uszach byłby dyskomfortowy. Ale
poruszając się z prędkością 60-70 km/h możemy delektować się
nie tylko przyjemnością prowadzenia, ale także otoczeniem i bez
problemu możemy rozmawiać z pasażerem.
Zaskoczenia
Silnik wolnossący o pojemności dwóch litrów, moc 160 KM,
sportowy charakter – wszystko to usprawiedliwia podejrzenia,
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że auto może dużo palić. I tu pierwsza duża niespodzianka: przy
dynamicznej jeździe w trybie mieszanym z przewagą jazdy poza
miastem testowany egzemplarz spalił średnio 6,2 litra benzyny na
100 kilometrów. To naprawdę imponujące!
Do Mazdy MX-5 nie wsiada się wygodnie, zwłaszcza komuś
bardzo wysokiemu, bo fotele ulokowane są głęboko, a próg dość
wysoki. Ale nawet osoba słusznego wzrostu (190 cm) i takiej postury znajduje za kierownicą wystarczająco dużo miejsca, by mieć
potrzebną swobodę ruchu.
I na koniec – cena. Tutaj Mazda jest absolutnie bezkonkurencyjna. Podstawowa wersja kosztuje około 100 tys. złotych, wersja
maksymalnie doposażona to wydatek około 130 tys. zł. Roadstery
innych marek są dwu-trzykrotnie droższe!
Podsumowanie
Mazda MX-5 nie jest autem, które spełni wszystkie wymagania
stawiane samochodowi „codziennego użytku”. Ale nie takie jest
przecież założone jej przeznaczenie. To raczej pojazd do zadań
specjalnych – mniejszych i większych eskapad. Co prawda mały
bagażnik (127 litrów) nie pozwoli zapakować dużego bagażu,
jednak średniej wielkości walizka i torba z kijami golfowymi się
w nim zmieści (sprawdzone). Pamiętajmy przy tym, że jest to auto
dwuosobowe. Tak więc na weekendowy romantyczny wypad albo
całodzienną wycieczkę po okolicy będzie w sam raz.
Jeśli chcą się Państwo o tym przekonać, wystarczy telefon do
słupskiego dealera Mazdy – firmy BMG Goworowski – i umówienie jazdy próbnej. Jesteśmy pewni, że Państwo nie pożałują. Nam
z Mazdą MX-5 trudno się było pożegnać. Jest to samochód, który
chce się prowadzić dla czystej przyjemności jazdy.
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Marcin Betliński
BMG Goworowski sp. z o.o.
Salon w Słupsku: ul. Słupska 6, 76-251 Bolesławice k/Słupska,
tel.: +48 59 848 70 70, 01020.klienci@mazda-dealer.pl
Salon w Gdyni: ul. Łużycka 9, 81-537 Gdynia;
tel.: +48 58 660 49 00, 01016.klienci@mazda-dealer.pl
Salon w Gdańsku: ul. Elbląska 81; 80-718 Gdańsk;
tel.: +48 58 3 222 222, 01003.klienci@mazda-dealer.pl

Znaczenie słowa „roadster” na przestrzeni dziejów motoryzacji ulegało zmianie. W początkach XX wieku w USA (później także w Europie) określano tak silniejsze modele samochodów, pozbawione dachu i wyposażone w tzw. siedzenie
teściowej. Obecnie terminem tym określa się dwumiejscowe
auta o sportowym charakterze. Współczesnego roadstera
poznać można po tym, że jego dach (miękki lub sztywny)
przypinany jest do karoserii, a więc nie jest integralną częścią
nadwozia. Auta ze składanym dachem i czterema siedzeniami są kabrioletami, a nie roadsterami.

PODSTAWOWE DANE
Długość/szerokość/wysokość - 3915/1735/1236 mm
Rozstaw osi - 2310 mm
Rozstaw kół przód/tył - 1495/1505 mm
Zwis przedni/tylny - 760/845 mm
Prześwit - 135 mm
Minimalna pojemność bagażnika - 127 litrów
Pojemność skokowa - 1998 cm3
Typ silnika - benzynowy
Moc silnika - 160 KM (118 kW) przy 6000 obrotów/min
Maksymalny moment obrotowy - 210 Nm
przy 4000 obrotów/min
Liczba i układ cylindrów - 4, rzędowy
Liczba zaworów - 16
Rodzaj hamulców przód/tył - tarczowe wentylowane, tarczowe
Rodzaj skrzyni biegów - manualna, 6-biegowa
Rodzaj napędu - na tylną oś
System start&stop - i-STOP
Prędkość maksymalna - 215 km/h
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) - 7,5 s
Średnie spalanie (cykl mieszany) - 6,6 l/100km
Spalanie w trasie (na autostradzie) - 5,7 l/100km
Spalanie w mieście - 8,4 l/100km
Pojemność zbiornika paliwa 45 l
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) - 1055 kg
Maksymalna masa całkowita pojazdu
(w pełni obciążonego) - 1305 kg
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Sprinter zawodowiec
Pierwsza generacja Mercedesa Sprintera zdobyła międzynarodowy tytuł „VAN roku 1995”. Od tamtego czasu Sprinter jest ciągle
udoskonalany, wciąż zachowując sympatię użytkowników głównie ze względu na swoją ekonomiczność, niezawodność oraz
różnorodność możliwych zastosowań i konfiguracji. Obecna generacja pod tym względem idzie jeszcze dalej i wyznacza nowy
standard w kategorii samochodów dostawczych.

j

eśli zapytać o ładowność nowego Sprintera, odpowiedź będzie brzmiała „to zależy” – głównie od
przeznaczenia i rodzaju nadwozia (pick-up, furgon,
bus, mały autobus). Całkowita masa dopuszczalna
może wynosić od 3,0 do 5,5 tony, a w wersji ciągnikowej (jest taka!) nawet do 8,3 tony. Maksymalna
przestrzeń ładunkowa to 17 m3 przy dopuszczalnej masie całkowitej do 5,5 tony. Nowy Sprinter w jednej z wersji może zabrać
nawet 20 osób.
Ktoś policzył, że jeśli wziąć pod uwagę wszystkie możliwe opcje
i konfiguracje dostaniemy 1700 kombinacji! Nie mamy więc wątpliwości, że Sprinter sprawdzi się w każdych warunkach, w każdym rodzaju biznesu.
Kierowcy, którzy mieli już okazję spróbować jazdy nową generacją, podkreślają komfort kabiny i jej wygodne rozplanowanie.
Projektanci zdają sobie sprawę, że kierowy spędzają w samochodach wiele godzin dziennie i że komfort choćbyna podstawowym
poziomie ma wpływ na odczucie mniejszego zmęczenia.
Nowością znaną nam już z przedstawionego w poprzednim wydaniu „Prestiżu” nowego modelu Mercedesa Klasa A jest system
multimedialny. Dotykowo możemy w nim sterować rozmaitymi
funkcjami, wszystko działa bardzo płynnie. Najciekawsze jest to,
że możemy rozmawiać z nowym Sprinterem wydając mu dyspozycje głosowe. System podpowie, gdzie najbliżej znajduje się stacja
benzynowa, hotel albo miejsce, gdzie coś można zjeść. Komendy
oczywiście wydajemy po polsku i uzyskujemy odpowiedzi również w naszym języku.
Pamiętac warto, że Sprintera o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 tony może prowadzić kierowca z prawem kat. B. Nawet
w podstawowej wersji furgon przestrzeń ładunkowa jest wyposa-

żona w mnóstwo użytecznych elementów pozwalających zabezpieczyć ładunek przed przesuwaniem. Uchwyty górne również
dają możliwość blokowania przewożonych rzeczy.
Mercedes zdaje sobie sprawę z tego, że współczesne firmy potrzebują czegoś więcej niż samochodu – na przykład narzędzi do
zarządzania flotą i służących optymalizacji pracy, dlatego stworzył
Mercedes PRO. Dzięki rozbudowanemu systemowi multimedialnemu i komunikacji samochody Sprinter łatwiej jest teraz nadzorować i kierować tam gdzie są potrzebne.
Profesjonalne rozwiązania łącznościowe i flotowe Mercedes
PRO Connect łączą firmę z jej pojazdami oraz pomagają zwiększyć wydajność i produktywność przedsiębiorstwa – zarówno
w dziedzinie zarządzania i controllingu, jak i w zarządzaniu flotą.
Korzyści zaczynają się już na etapie minimalizacji czasów przestoju poprzez przewidujące zarządzanie przeglądami, na pozyskiwaniu przejrzystych danych do analiz ekonomicznych kończąc.
Aplikacja do zarządzania pojazdami umożliwia przejrzystą koordynację i wydajne eksploatowanie pojazdów oraz efektywne
organizowanie pracy kierowców. Kierowca ma do dyspozycji aplikację Mercedes PRO Connect, która służy mu do wymiany informacji z narzędziem do zarządzania pojazdami i menedżerem floty
oraz udostępnia mu cenne informacji dotyczące samochodu.
Mercedes-Benz wraz z wprowadzeniem nowego Sprintera
udostępni klientom wiele usług Mercedes PRO connect, wspierających profesjonalne zarządzanie flotą w różnych aspektach.
Chodzi zwłaszcza o: zoptymalizowane wsparcie flotowe, cyfrowe
rejestry podróży, efektywne zarządzanie flotą, dokładna analiza
stylu jazdy, uproszczona komunikacja flotowa, udoskonalona nawigacja, obsługa pojazdu za pomocą urządzeń mobilnych, interfejs do zdalnego odczytu danych Mercedes-Benz Vans.
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W Sprinterze zmodyfikowano wiele elementów, dzięki czemu
zmniejsza się liczba wymaganych przeglądów technicznych. Na
przykład dla zabezpieczenia przed korozją blachy pokryte są
specjalną powłoką galwaniczną. Interwał między przeglądami to
obecnie nawet 60 tys. kilometrów dla wersji z napędem na tylną
oś lub wersji z napędem na wszystkie koła. Sprintery z napędem
na przód mają założone przeglądy co 40 tys. kilometrów lub co
dwa lata pracy, zależnie co nastąpi wcześniej. Takie długie odstępy między przeglądami to tylko sugestia. Jeśli ktoś chce częściej
wymieniać filtry i olej, może to oczywiście zrobić.
Pojazdy z nowo oferowanym napędem na koła przednie, w porównaniu z modelami wyposażonymi w napęd na koła tylne, odznaczają się korzystną ceną podstawową, dodatkową ładownością oraz niżej położoną krawędzią załadunkową.
O uniwersalności Sprinterów przekonały się już miliony użytkowników na całym świecie. My zapytaliśmy o opinię dwóch koszalińskich przedsiębiorców.
Jakub Opioła, właściciel firmy EkoDrewbud, podkreśla możliwość uniwersalnego konfigurowania nadwozia. Jego firma budowlana używa w tej chwili dwóch Sprinterów: jeden to czysto
dostawczy furgon, drugi służy do dowożenia pracowników (maksymalnie 7 osób) na miejsce pracy i również przewożenia na pace
materiałów. – Takie rozwiązanie sprawdza się znakomicie. Wybrałem Sprintery, bo przekonałem się, że są niezawodne i wytrzymałe. Używałem wcześniej innych aut dostawczych i byłem niezadowolony. Tutaj mam do czynienia z odpornością, brakiem awarii
i ekonomiczną eksploatacją – mówi pan Jakub. – Jesienią w firmie

Jakub Opioła

pojawi się trzeci Sprinter. To dla mnie doskonałe rozwiązanie. Nie
mam czasu na to, żeby przesiadywać w zakładach naprawczych.
Samochód ma być niezawodny. Ten jest.
Z kolei Michał Chmiel prowadzący ze wspólnikiem firmę Air
-Transfer.pl zajmującą się dowozem pasażerów na lotniska i innymi formami transportu osobowego, tak ocenia Sprintera w wersji
małego autobusu: - Od początku postawiliśmy na samochody
marki Mercedes i trzymamy się tej zasady konsekwentnie. Pasażerowie kojarzą Mercedesa z jakością, klasą, komfortem. Dla nas
to kluczowe skojarzenia. To nas wyróżnia wciąż na tle lokalnej
konkurencji. Ja zaś patrzę na Mercedesy Sprintery z perspektywy
eksploatacji i obsługi. Jest to marka sprawdzona, mało awaryjne
samochody, rzadko lądują w serwisie. Mają porządne silniki, więc
również długą żywotność. Żadna inna marka nie byłaby w stanie
w takim standardzie, z taką jakością przejechać pół miliona czy
nawet milion kilometrów.
Zapraszamy do Autoryzowanego Salonu Mercedes-Benz Mojsiuk
w Starych Bielicach 128 k/Koszalina i na jazdę próbną, możliwość umówienia pod nr tel.: +48 94 34 77 376

Ceny nowego modelu Mercedes-Benz Sprinter w wersji furgon zaczynają się od 84 330 zł netto. Nowy model można
również nabyć w leasingu 100% i 24-miesięcznym okresie
finansowania, przy standardowych pozostałych warunkach
uzyskania tego wariantu finansowania zakupu.

Michał Chmiel
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Moda

Siła
natury,
siła
mody

Modelka: Sandra Kulawiuk,
wianek Reserved 49,90 zł;
spodnie, H&M 129,90 zl;
kimono H&M cena 229,00 zł

Kobieta, natura, moda. Dzięki połączeniu urody modelek, piękna natury oraz siły mody powstała nasza letnia sesja zdjęciowa. Sceneria
to wydmy nad Bałtykiem, modelki w wakacyjnych stylizacjach, które idealnie wkomponowały się w krajobraz. Maxi, w stylu boho,
jedwabne czy w kwiaty - sukienki to kwintesencja kobiecości. Dobrane pod kątem sylwetki, podkreślą jej atuty i dodają seksapilu.
W sesji wykorzystaliśmy sukienki oraz akcesoria dostępnych na rynku marek modowych, polskich i tych zagranicznych. Zainspiruj
się i stwórz wakacyjną stylizację dla siebie.

Moda
Modelka: Sandra Kulawiuk,
opaska Zara, cena 39,90 zł;
pareo Zara, cena 69,90 zł;
body Zara, cena 39,90 zł
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Moda

Modelka: Sandra Kulawiuk,
sukienka Reserved, cena: 179,99 zł

Moda

Modelka: Sandra Kulawiuk,
sukienka H&M, cena 79,90 zł
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Moda
Modelka: Melania Przekurat,
sukienka Reserved, cena: 179,99 zł;
kapelusz Stradivarius, cena 49,90 zł

Modelka: Melania Przekurat,
sukienka Orsay, cena: 179,99 zł

Modelka: Sandra Kulawiuk,
sukienka H&M, cena 129,90 zł;
kapelusz Stradivarius 49,90 zł

Modelka: Melania Przekurat,
sukienka Reserved, cena: 159,99 zł;
okulary Stradivarius, cena 49,90 zł

Moda

Modelka: Sandra Kulawiuk,
okulary H&M, cena 39,90 zł;
spodnie Stradivarius 69,90 zł;
top Stradivarius 39,90 zł

Wykonanie:
Marta Waluk – stylizacja
Tomasz Pasula – fotografia
Karolina Maciejewska - makijaż
Sandra Kulawiuk - modelka
Melania Przekurat – modelka
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Moda
Wykonanie:
Marta Waluk – stylizacja
Izabela Bobrowicz – fotografia
Klaudia Kraszewska – modelka
Karolina Maciejewska – makijaż
Czarna spódnica ołówkowa:
ZARA, cena 119 złotych

Inwestycja w klasykę
– ołówkowa spódnica

Moda

Czarna ołówkowa spódnica to element must have w szafie każdej kobiety bez względu na jej wiek. To tak uniwersalna część kobiecej
garderoby, że nie raz potrafi uratować z opresji, kiedy powraca pytanie: „co na siebie włożyć”. Zainwestujmy w spódnicę dobrej jakości,
a posłuży nam przez lata. Zwróćmy uwagę na jej długość, tak by nie zaburzyła proporcji sylwetki. Najbardziej uniwersalną długością jest
ta do kolana lub 5 cm przed kolanem. Dziś w lookbook'u zestawienie pięciu różnych stylizacji z bazową, czarną spódnicą – od stylizacji
sportowej po taką do pracy biurowej.
Zobacz jak uniwersalna potrafi być!
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Design

Powrót
do ogrodu
dziadków

Design

Działki ogrodowe przeżywają prawdziwy renesans. To sposób na odskocznię
od miejskiego życia. W ogródkach pod Kołobrzegiem powstał niewielki domek
wypoczynkowy. Zaprojektowany przez Monikę Buśko-Kuś dla swojej rodziny
zgodnie z nowoczesnymi trendami. Przytulny i estetyczny. Pełen designu,
soczystej zieleni i wspomnień z dzieciństwa.
Opracowanie: Agnieszka Okrzeja www.marketingwnetrz.pl
Zdjęcia: Jakub Jakubicki, materiały prasowe firm
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Design
Spektakularny
efekt na podłodze
salonu daje ułożony
gres Tailorart Tartan
Light o wymiarach
60 x 60 cm,
włoskiego
producenta
Sant’Agostino
dostarczony
przez Salon
Decodomo,
www.decodomo.pl

Krzesło bujane Click, stoliki z uchwytem
Eyelet, duńskiej marki Houe dostępne
są w kołobrzeskim Showroomie Pufa
Design.

Na tarasie ułożono wodoodporne, niebrudzące chodniki Mono Pappelina,
w salonie zaś model Carl, które upleciono z syntetycznej wstążki, Showroom Pufa Design, www.pufadesign.pl
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W kuchni znalazły się tylko naturalne dodatki,
jak karafka i kubki Junto wykonane z naturalnej
terakoty na wzór tradycyjnych hiszpańskich naczyń botijo, Normann Copenahegn.

Różnorodne rośliny: szałwie, lawendy, róże, dalie, cynie,
funkie, powojniki i magnolie a nawet klon japoński,
pochodzą z Centrum Ogrodniczego Żulicki, www.zulicki.pl

m

iłość do roślin i pracy
w ogrodzie zaszczepiła we mnie moja
babcia. Miała piękny
ogród i dużo kwiatów,
z których namiętnie układałam bukiety - do
każdego pokoju inny. Uwielbiałam zapach
pomidorów w szklarni, groszek zielony, który w ogromnych ilościach pochłanialiśmy
z moim bratem Łukaszem, kwaśne wiśnie
i ogórki na grządkach - oczko w głowie dziadka. Dziadkowie robili z tych skarbów przetwory - najlepsze smaki mojego dzieciństwa.
Zapragnęłam mieć swój ogród. Mój mąż
widział, jak bardzo tego pragnę. Zaproponował mi zakup działki ogrodowej - najszybszy
i najtańszy sposób, aby mieć swój kawałek
ziemi. I tak się stało. Trzy lata temu kupiliśmy
działkę z dużą ilością starych drzew, trzydziestoletnich winogron z dwiema półtorametrowymi kulami bukszpanowymi, które skradły

moje serce. Takie kule rosną niemal ćwierć
wieku.
Dziś powoli kształtuję po swojemu to miejsce z szacunkiem dla tego, co na niej zastałam.
Dokładam nowe rośliny od zaprzyjaźnionego
centrum ogrodniczego pana Żulickiego, przycinam, przesadzam, jakbym malowała obraz.
Na działce wybudowaliśmy z mężem niewielki domek zgodny ze współczesnymi trendami. Z zewnątrz prosty i minimalistyczny,
z obszernym drewnianym tarasem wygodnymi meblami ogrodowymi, gdzie domownicy
spędzają całe lato. Wewnątrz przestronny
i przytulny. Atmosferę tworzy przepiękna
podłoga z gresu w kratę, oraz skandynawskie meble i dodatki. Mam swój powrót do
„ogrodu dziadków” pielęgnuję kwiaty, dbam
o szklarnię z pachnącymi pomidorami i zielony groszek. Troska o mój ogród daje mi
ogromną radość, relaks i spełnienie.

Monika Buśko-Kuś, od 2003
roku prowadzi w Kołobrzegu
Pracownię Concept Wnętrza,
www.concept-wnetrza.com
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„In lexington style”
Prezentujemy państwu zlokalizowany w centrum Sarbinowa apartament wypoczynkowy z widokiem na morze, stworzony
z przeznaczeniem na wynajem. Zaprojektowała go Anetta Kazimierska z pracowni 2t-studio art&design.

a

partament to efekt modernizacji II piętra nieruchomości o powierzchni 120 m kw. Pracując
nad projektem, architektka ogromną wagę przyłożyła do otwarcia i uporządkowania przestrzeni
tak, aby stała się ona przestronna i funkcjonalna
i akcentowała niebywałe atuty nieruchomości. Inwestor oczekiwał
lekkości, przytulności i powiewu świeżej morskiej bryzy. Te założenia przyczyniły się do powstania luksusowego miejsca do wypoczynku zarówno latem jak i zimą.
Styl lexington, z którego została zaczerpnięta inspiracja przy
projektowaniu wnętrza, cechuje się nienachalną elegancją i marynistyczną kolorystyką ubraną w naturalne materiały. Stąd w tym
nadmorskim apartamencie dominują drewno, marmur i len.
Projektantka wykorzystała przestrzeń lokalu, tworząc komfortową strefę dzienną połączoną z kuchnią i jadalnią, otwartą od
północnej strony dużym oknem tarasowym z wyjściem na balkon

i pięknym widokiem na morze. Umiejscowienie w centralnej części kominka typu „koza” przytulonego do zastanego komina stworzyło swoistą przegrodę, dyskretnie dzieląc część wypoczynkową
od części biesiadnej salonu.
Od strony wschodniej zaplanowane zostały dwie przestronne
sypialnie, jedna z dużym łożem małżeńskim i druga z dwoma pojedynczymi łóżkami. W centralnej części apartamentu znajduje
się hol i wygodna łazienka z otwartą przestrzenią prysznicową.
Całość zwieńczona została odkryciem więźby dachowej ukazując tym samym drewnianą konstrukcję i dając poczucie większej
przestrzeni.
Przy wyborze oświetlenia projektantce zależało na przeniesieniu do wnętrz kawałka plaży. Stąd lampy nad sofą przypominające
ptaki czy też ta nad stołem wyglądająca jak słomkowy kapelusz
z ogromnym rondem. Nawet lampki do czytania rozmieszczone
w całym apartamencie przywodzą na myśl morskie klimaty.

Design
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Panele, czyli
dobra podstawa
Podłoga to bez wątpienia najważniejsza część aranżacji wnętrz. Decyduje o ich estetyce, nadaje charakteru i stylu. Jest też jedną
z najważniejszych inwestycji, bo o ile meble można zmienić, a ściany odmalować, wymiana podłogi to operacja bardziej złożona,
a przy tym podłoga jest elementem najbardziej eksploatowanym. Pierwsze miejsce na podium wśród najchętniej wybieranych
materiałów podłogowych wciąż należy do paneli, najbardziej uniwersalnego rozwiązania. W KOSMAZ znajdziemy je w niemal
150 wzorach, różnych klasach ścieralności, z pełnym wyposażeniem uzupełniającym i co najważniejsze – na każdą kieszeń.

p

anele kupujemy na lata, a czasem dekady (wystarczy wspomnieć, że Swiss Krono daje na
swoje produkty do 30 lat gwarancji). Dlatego
tak istotne jest, by wybrać je nie tylko dla funkcji
dekoracyjnych, ale kierować się także względami
praktycznymi. – Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na
klasę ścieralności – podkreśla Dariusz Uzdrowski, doradca klienta
w KOSMAZ. – Dobieramy ją do rodzaju pomieszczenia czy obiektu. Największe natężenie ruchu jest w ciągach komunikacyjnych,
a więc w korytarzu czy kuchni, a mniejsze w sypialni czy pokoju
dziecięcym.
Klasa ścieralności to nic innego jak trwałość. Panele Swiss Krono są wykonane z płyty HDF z dodatkiem syntetycznych żywic
i parafiny. Górę pokrywa dekoracyjny film (dekor) zabezpieczony przed zużyciem warstwą overlay z dodatkiem korundu, której

grubość decyduje o klasie ścieralności. Najwyższa to AC-5, najczęściej stosowana w obiektach przemysłowych, ale odpowiednia również do mieszkań. W asortymencie KOSMAZ są oczywiście
dostępne także klasy AC-3 i AC-4.
Panele Swiss Krono mają mnóstwo innych zalet, które docenimy w czasie użytkowania: są odporne na promienie UV (nie odbarwi ich wysokie nasłonecznienie), zarysowania i nacisk, łatwe
do utrzymania w czystości dzięki odpornemu filmowi, przyjazne
dla alergików przez pokrycie powłoką antystatyczną, na której nie
zbiera się kurz i roztocza, nie zniszczy ich żar z papierosa, płyny,
ciecze ani środki chemiczne. – Mimo że są to produkty niezwykle
wytrzymałe, trzeba o nie dbać, a więc unikać zarysowań ostrymi
narzędziami, stosować gumowe kółka w ruchomych meblach,
podkleić nogi od stołu filcem, w najbardziej używanych miejscach
warto położyć dywanik, a w progu położyć wycieraczkę. Panele
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posłużą nam wówczas przez lata – wskazuje Dariusz Uzdrowski.
– O przewadze paneli nad innymi materiałami podłogowymi decyduje też możliwość położenia ich na ogrzewaniu podłogowym,
oczywiście z zastosowaniem właściwego podkładu zapewniającego przepuszczalność cieplną.

szarości po biel. W sumie około 150 dekorów, a do tego dopasowane pod kątem wzoru i barwy listwy przypodłogowe z miejscem na ukrycie kabli czy przewodów, także w niezwykle modnym
obecnie wydaniu białym lub przeznaczonym do samodzielnego
pomalowania.

O powyższych kryteriach warto wiedzieć przed zakupem, ale
i tak w firmie KOSMAZ możemy liczyć na kompleksową poradę,
nawet jeśli nasza wiedza budowlana jest minimalna lub zerowa,
zwłaszcza że poza samymi panelami do ich montażu potrzebne
będą podkłady, pianki, folie, listwy przypodłogowe oraz progowe.
– Ważne jest umożliwienie panelom dylatacji – zaznacza Dariusz
Uzdrowski. – Panele nie są przytwierdzane do podłoża klejem,
taśmą czy gwoździami, a płyta drewnopochodna ulega rozszerzalności liniowej pod wpływem wilgoci i temperatury. Musi mieć
zatem miejsce na subtelną zmianę wymiarów. Bez wspomnianej
dylatacji, jaką maskuje listwa progowa, podłoga może się z czasem wybrzuszać, zmieniać kształt, a nawet zachodzić na ściany.
Dobór podkładu jest z kolei ważny, jeśli zależy nam na uzyskaniu
określonej przenikalności cieplnej czy izolacji akustycznej. Mamy
w ofercie produkty łączące te cechy.

Warto podkreślić, że oferta paneli w firmie KOSMAZ jest zróżnicowana nie tylko pod względem estetycznym czy technicznym, ale
także cenowym. Rozpiętość jest duża. Panele można kupić w cenie
od 19 zł za m2, a niezależnie od półki cenowej ich jakość jest niezmiennie wysoka i nawet osoby z mniejszym budżetem zaopatrzą
się w produkty o wysokich parametrach. Ponadto, zamówienie wraz
z usługą montażu pozwala klientom indywidualnym skorzystać
z obniżonego podatku VAT, a zatem zaoszczędzić sporo kosztów.

Klientom, którym brakuje wiedzy do samodzielnego montażu
paneli lub po prostu nie mają na to czasu, Firma KOSMAZ oferuje
ich zakup wraz z profesjonalnym montażem.
To, co nam zostaje – czyli wybór dekoru – należy już raczej do
samych przyjemności. Do dyspozycji jest kilka kolekcji paneli: Aurum, Platinium, Ferrum oraz linia Villeroy&Bosch. Każda ma swoją
klasę ścieralności i fakturę. Biorąc pod uwagę ilość wzorów, możemy tu mówić o słodkim nadmiarze. Najwięcej jest oczywiście
paneli imitujących deski – wąskie i drobne, średnie, grube, naśladujące dawne parkiety, ale też płyty o wzorze bez podziałów, nietypowe, mozaikowe itp. Kolory – od wenge, przez jasne drewno,

W ofercie KOSMAZU jest również najmłodsze dziecko Swiss
Krono – system paneli ściennych Walldesign. Wielkoformatowe
kamiennopodobne płyty dostępne są w sześciu szlachetnych odsłonach: kalcyt, awenturyn, obsydian, kwarc, aragonit, celestyn.
To propozycja dla koneserów wnętrzarstwa, miłośników trendów,
surowych i minimalistycznych aranżacji. Doskonale sprawdzą się
we wnętrzach loftowych, industrialnych, ale mogą być też bardzo
eleganckim elementem wnętrz klasycznych oraz obiektów użytkowych (sal konferencyjnych, biur). Nadają się do salonów, kuchni
czy przedpokoju, ważne by pomieszczenia były wentylowane.
Montaż jest niezwykle prosty, płyty łatwe w utrzymaniu, odporne
na uszkodzenia. Jedno jest pewne – robią spektakularne wrażenie.
Autor: Malwina Maj / Foto: Marcin Betliński
Kosmaz, ul. Lniana 8
tel. 94 345 07 70
kosmaz@koszalin.com.pl
www.kosmaz.pl
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Niewidoczny aparat,
widoczne efekty
Technologia Invisalign jest wstępem do stomatologii przyszłości, w której wszystko będzie projektowane w komputerze, a leczenie
precyzyjniejsze i bez rozczarowań – tak w skrócie opisują jedną z najnowszych metod leczenia wad zgryzu Aneta i Krzysztof Kałużyńscy,
właściciele Specjalistycznej Praktyki Stomatologicznej, która oferuje tę nowatorską metodę. Leczenie z użyciem nakładek Invisalign
może trwać nawet o połowę krócej w stosunku do aparatów stałych, nakładki są transparentne, wygodne i estetyczne. Są także
niezwykle precyzyjne, co sprawia, że proces korekty wad zgryzu przebiega i kończy się bez niespodzianek. Warto, bo ortodoncja
to nie tylko kwestia estetyki, ale inwestycja w zdrowie.

j

ak wygląda aparat Invisalign?
– Nakładka jest przezroczysta, cienka i lekka,
dlatego na zębach niemal jej nie widać. Materiał
SmartTrack, z którego jest wykonana, został opatentowany przez producenta – to tworzywo sztuczne, termoplastyczne. Aparaty Invisalign pozwalają
o 75 procent lepiej przewidzieć przemieszczanie się zębów, a właśnie przewidywalność, czy raczej jej brak, jest największą wadą
aparatów stałych. W przypadku opisywanych nakładek mamy do
czynienia z niebywałą precyzją i kontrolą procesu leczenia i choć
dużo zależy od stopnia złożoności wady zgryzu, leczenie może
trwać krócej. Proces leczenia polega bowiem na zastosowaniu zestawu nakładek, które wymienia się co tydzień lub dwa, a których
liczba zależy od rodzaju wady.
Od czego zaczyna się terapię aparatami Invisalign?
– Zaczynamy oczywiście od wizyty konsultacyjnej i pełnej

diagnostyki. Przeprowadzamy dokładny wywiad, wykonujemy
zdjęcia rtg, fotografie wewnątrzustne i zewnątrzustne. W związku z tym, że dysponujemy najnowszej generacji skanerem wewnątrzustnym iTero®, zamiast tradycyjnego wycisku wykonujemy
skan uzębienia, a na jego podstawie tworzymy trójwymiarowy
model. Technologia ClinCheck® pozwala zaplanować przemieszczanie każdego zęba i stworzyć spersonalizowany plan leczenia.
Od samego początku wiemy zatem, jak zęby będą się przesuwały
i możemy nie tylko ten proces kontrolować, ale zwizualizować finalny efekt i pokazać go pacjentowi. Program pozwala przeanalizować różne opcje leczenia i wybrać optymalną. Po zaakceptowaniu planu leczenia, laboratorium wykonuje dla pacjenta zestaw
nakładek przy użyciu druku 3D.
Estetyka, czas leczenia, lepsza kontrola – czym jeszcze aparaty
Invisalign górują nad innymi?
– Na pewno ułatwią życie osobom, które z różnych względów

Zdrowie i uroda
nie mogą sobie pozwolić na założenie aparatu stałego, bo na przykład ich praca związana jest z prawidłową dykcją, wymową albo
wizerunkiem, urodą czy kontaktem z ludźmi. Zaburzenia mowy
związane z noszeniem aparatu Invisalign występują ewentualnie
w pierwszej dobie, dopóki tkanki miękkie nie przyzwyczają się do
ciała obcego. Potem trudno jest aparat w ogóle zauważyć, nie przeszkadza on także w mówieniu. Mamy pacjenta-muzyka, grającego
na instrumencie ustnym, dla którego skorygowanie wady zgryzu
znajdowało się dotąd w sferze marzeń. Teraz jest to możliwe, bo
aparat na czas koncertu pacjent może po prostu zdjąć. Ponadto
nakładki Invisalign nie powodują uszkodzeń mechanicznych, podrażnień, ich noszenie jest mniej bolesne. Ruchy aparatu stałego
są gwałtowne, co często powoduje znaczne dolegliwości bólowe.
Przy nakładce Invisalign mamy do czynienia z przemieszczeniem
0,25 milimetra na nakładkę, więc dolegliwości bólowe są mniejsze, bo przemieszczenia zębów nie mają charakteru skokowego,
lecz są bardziej jednostajne. Nakładki są też bardziej higieniczne.
Co ma wpływ na zachowanie większej higieny?
– Po zdjęciu nakładki mamy dostęp do całej powierzchni zębów. Możemy je dokładnie wyszczotkować i wynitkować. Nie ma
żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o spożywanie pokarmów. W stałym aparacie, który zawiera zamki, łuki i elementy elastyczne, na
których łatwo zalega pokarm, nie wolno jeść rzeczy twardych,
oklejających zęby, natomiast nakładkę można zdjąć i po posiłku założyć z powrotem. Swobodnie można też uprawiać sport,
zwłaszcza kontaktowy, bez obaw, że przy uderzeniu aparat zrani
wewnętrzną powierzchnię policzka, nie wspominając o przypadkowym pociągnięciu, które może go po prostu uszkodzić.
Na aparaty stałe wciąż trwa moda. Wiele osób chętnie je zakłada, by zasygnalizować status finansowy.
– Rzeczywiście, zwłaszcza osoby młode traktują aparaty jak biżuterię. Nakładki Invisalign są przezroczyste i tu tego efektu nie

będzie. Natomiast kładlibyśmy raczej nacisk na walory ważniejsze
od estetycznych, bo najistotniejsza jest korzyść ogólna, na którą
składają się skrócony czas noszenia, przewidywalność efektu leczenia i lepsza kontrola higieny.
Jak nakładek się używa?
– Najpierw pacjent otrzymuje pierwszy komplet nakładek. Na
pierwszej wizycie uczymy go jak je zakładać, ściągać, przechowywać i używać. Kolejne wizyty są krótkie, trwają około 15 minut.
Sprawdzamy dopasowanie, wyjaśniamy wątpliwości. Postępy
sprawdzamy mniej więcej raz na dwa miesiące. Nakładki powinno się nosić minimum 22 godziny na dobę – wtedy efekty są najbardziej przewidywalne. Zawsze więc pozostają w ciągu doby 2
godziny, które można wykorzystać na przerwę. Jeśli przerw jest
więcej, po prostu wydłużamy proporcjonalnie czas noszenia nakładki. Czyścimy ją zwykłą pastą do zębów. Wystarczy dokładne
szczotkowanie. Tydzień-dwa, czyli czas noszenia jednej nakładki,
to za krótko, by materiał ulegał dużemu zanieczyszczeniu.
Wizyty odbywają się zatem co dwa miesiące. To rzadko.
– Częstotliwość nie musi być większa, bo kiedy zęby się przemieszczą, pacjenci czują, że czas założyć kolejną nakładkę. Ta aktualnie używana wydaje się zbyt luźna. Ważne jest przestrzeganie
zasad, pilnowanie czasu noszenia nakładek. Świadomy pacjent
może leczenie przeprowadzać w domu, może wyjeżdżać, może
pojawiać się u nas rzadziej.
Usługa musi być dla pacjenta atrakcyjna, bo od razu widzi scenariusz wydarzeń i jego koniec.
– Jak najbardziej. Przedstawiam pacjentowi drogi ortodontyczne, jakimi możemy iść. Każda z metod ma plusy i minusy i to
pacjent ostatecznie sam decyduje, jak będzie leczony. Komputerowa wizualizacja procesu leczenia pozwala pacjentowi lepiej zrozumieć, na czym owo leczenie będzie polegało i jakiego efektu
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może się spodziewać. Tego typu terapia jest elementem szerszego trendu, który od pewnego czasu jest obecny także w Polsce
i powoli staje się standardem – cyfrowego projektowania całego
leczenia, będącego połączeniem stomatologii zachowawczej,
protetyki, ortodoncji. Może być też świetną metodą przygotowania pacjenta do leczenia protetycznego. Przez to, że precyzyjnie
planujemy ustawienie zębów, protetyk może lepiej zaprojektować swoją pracę: przygotowanie miejsca pod wprowadzenie
implantów i uzupełnienie braków zębowych staje się bardziej
przewidywalne.
Co poza oczywistymi wskazaniami zdrowotnymi czy estetycznymi powinno nas skłonić do skorzystania z nakładek Invisalign?
– Tą metodą możemy wyleczyć niemal wszystkie wady zgryzu,
od bardzo trudnych po mniej skomplikowane. Daje ona bardzo
duże możliwości. Przy aparatach
stałych nie operujemy z taką
precyzją, po drodze mogą się
pojawić ruchy niepożądane,
często trudne do przewidzenia
w początkowej fazie planowania.
Musimy się z nimi mierzyć, co
wydłuża czas leczenia. Tu pracujemy bez walki, bo przemieszczeniom ulegają tylko te zęby,
które mają się przemieścić.
Po co nam leczenie ortodontyczne?
– To nie tylko estetyka, ale
przede wszystkim zdrowie.
W ortodoncji w największym
skrócie dążymy do tego, by zęby
kontaktowały się ze sobą prawidłowo w ruchu, w spoczynku,
w czasie mówienia i żucia. Bardzo dużo osób ma ten proces
zaburzony. Jeśli praca szczęk nie
jest harmonijna, kontakty między zębami nie rozkładają się
równomiernie, stanowi to wstęp
do całej masy nieprawidłowości:
od problemów dotyczących pojedynczych zębów, po złożone
zaburzenia pracy mięśni i stawów skroniowo-żuchwowych.
Najprostszym przykładem następstw wad zgryzu jest znacznie
zwiększona podatność zębów na powstawanie ubytków próchnicowych w nieprawidłowo ustawionych zębach, co jest wynikiem
utrudnionego dostępu do ich powierzchni podczas szczotkowania.
Czy warto z ortodoncji korzystać w zaawansowanym wieku?
– Raczej skłanialibyśmy się do tego, by zaczynać jak najwcześniej. Przemieszczania zębów to stymulacja pewnych procesów
biologicznych. Rusza się nie tylko ząb, ale też ozębna, kości
i dziąsła. U osób starszych, u których zakończone są procesy rozwojowe, naprawa tkanek zachodzi wolniej i trudniej i obarczona jest większym ryzykiem powikłań. To rachunek zysków i strat.
W wieku dorosłym i późniejszym jest trudniej. Możliwe jest wszystko, ale najważniejsza jest bardzo dokładna ocena możliwości leczenia i odpowiednie przygotowanie pacjenta. Zupełnie inaczej
przygotowuje się do leczenia ortodontycznego pacjentów dorosłych. U starszych pacjentów możemy mieć do czynienia z zanikiem przyzębia, starciem koron, stanami zapalnymi, obnażeniem
korzeni. Trzeba najpierw wyleczyć te zaburzenia, zastosować za-

biegi z obszaru periodontologii (leczenie chorób przyzębia – dop.
red). To, że Invisalign daje możliwość precyzyjnego opracowania
ruchów, zwiększa możliwości leczenia osób w starszym wieku, bo
mniej agresywnie niż aparat stały działa na zęby i ich otoczenie,
a do tego czas leczenia jest krótszy. Jeżeli leczenie ortodontyczne
u danego pacjenta niesie ze sobą zbyt duże ryzyko powikłań, warto rozważyć, także proponowane przez nas, rozwiązanie alternatywne w postaci leczenia zachowawczego i protetycznego.
Leczenie zachowawcze i protetyczne czyli?
– Stomatologia zachowawcza i protetyka mogą służyć do odbudowy pojedynczego zęba lub całej szczęki. Możemy leczyć
skutki próchnicy lub braki uzębienia. Można u nas rozwiązać problem doraźny, ale pacjent dowiaduje się też, jakie współistniejące
zaburzenia można u niego stwierdzić i jak możemy im zaradzić.
Metod jest mnóstwo: od odbudowy lub uzupełnienia pojedynczego zęba po rekonstrukcję
całego uśmiechu. Bardzo często
pacjenci nie zdają sobie sprawy z tego, że z pozoru proste
nieprawidłowości w budowie
lub ustawieniu zębów mogą
przyczyniać się do powstawania
bólów głowy i napięcia mięśni,
których nie wiążemy z jamą ustną. Jeśli pacjent zdecyduje się
na leczenie kompleksowe, najczęściej zaczynamy od podstaw,
czyli znalezienia prawidłowego
ustawienia szczęk względem
siebie. Nazywamy to deprogramacją stawów skroniowo-żuchwowych. Brzmi skomplikowanie, ale polega na stosowaniu
specjalnych nakładek na zęby
przez odpowiedni okres czasu
(mówimy tu o innych nakładkach
niż opisywane wyżej Invisalign).
Stanowi to wstęp do przywrócenia pacjentowi komfortu życia
i zadowalającej estetyki twarzy.
Leczenie Invisalign, które
państwo opisujecie, zdaje się
nie mieć wad. Czy stosowanie
nakładek wiąże się z jakimś ryzykiem?
– Ryzyko może wynikać przede wszystkim z braku dyscypliny ze
strony pacjenta i dotyczy nieuzyskania zamierzonego efektu. Jeśli
pacjent nie będzie nosił nakładek odpowiednio długo, nie osiągniemy celu. Wbrew pozorom rozwiązaniem dla takich niesubordynowanych osób wcale nie będzie aparat stały. O niego również
trzeba dbać, bo zamiast cieszyć się pięknym uśmiechem, będziemy zmagać się z próchnicą i chorobami przyzębia. Niezależnie od
stosowanej metody leczenia pacjent musi z nami współpracować.
Nic nie dzieje się samoistnie i trzeba o tym pamiętać.
Autor: Anna Makochonik / Foto: Marcin Betliński
Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna
Aneta i Krzysztof Kałużyńscy
ul. Zientarskiego 5/58, 75-852 Koszalin
gabinet@stomatologia-kaluzynscy.pl
tel.: 602 78 23 78
stomatologia-kaluzynscy.pl
www.invisalign.pl
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Czym najlepiej karmić mózg?
Mózg człowieka waży tylko 1,4 kg, a zużywa około 25 proc. dostarczanej do organizmu energii. Aż 60 proc. jego „suchej masy”
stanowi… tłuszcz w postaci wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Materia budująca neurony (komórki nerwowe) w mózgu
odnawia się co trzy dni, a w ciągu całego życia około dziesięciu tysięcy razy. Rozwijająca się dziedzina psychiatrii żywienia dostarcza
coraz mocniejszych dowodów, że niska jakość posiłków jest istotnym czynnikiem ryzyka chorób psychicznych, wiążąc się z uogólnionym
stanem zapalnym, stresem oksydacyjnym, przebudową neuronalną mózgu oraz zaburzeniami składu mikroflory żołądkowo-jelitowej.

m

ożna się spierać o to, czy mózg jest siedzibą
duszy, świadomości czy też jest ona wynikiem jego biologicznej aktywności, pewne
jest jednak, że za nasze nastroje, pragnienia,
emocje odpowiada mózg wraz z powstającymi w układzie nerwowym chemicznymi cząsteczkami, zwanymi
neuroprzekaźnikami.
Wiele produktów spożywczych zawiera substancje bardzo
podobne budową do naturalnych przekaźników lub substancji
regulujących ich poziom, zatem także one wpływają na funkcje
psychiczne. Szacuje się, że ponad 90 proc. serotoniny zwanej
„hormonem szczęścia" jest produkowane w jelitach przy udziale
flory bakteryjnej. Serotonina jest naturalną endorfiną gwarantującą dobre samopoczucie, efektywny sen, poczucie sytości i mniejszą wrażliwość na ból. Zbyt mała synteza prowadzi do zaburzeń
lękowych i depresji oraz skłonności do przejadania się. Do jej wytworzenia niezbędny jest tryptofan a także witamina C, B6 oraz
magnez. Stresujący tryb życia i niewłaściwe żywienie mogą prowadzić do jej niedoborów.
Tryptofan znajdziemy w produktach o dużej zawartości białka:
mięsie, rybach, jajach, serach, orzechach, nasionach oleistych, np.
pestkach dyni, nasionach lnu czy ziarnach sezamu. Syntezę serotoniny wspomagają także posiłki o wysokiej zawartości dobrych węglowodanów (kasze, ryż, makaron) z niskim udziałem białka. Może
właśnie dlatego Włosi wychowani na makaronach są tak pogodni?

Z kolei posiłki o wysokiej zawartości białka i niskowęglowodanowe
powodują zwiększoną syntezę hormonów stresu: adrenaliny, noradrenaliny i kortyzolu, co sprzyja stanom depresyjnym.
„Szczęśliwy" mózg wydziela także duże ilości dopaminy, odpowiedzialnej za koordynację i napięcie mięśni, wydzielanie hormonów, procesy emocjonalne i wyższe czynności psychiczne. Dzięki
niej możemy poznawać świat w „ludzki” sposób. Wzrost produkcji
dopaminy wspomaga pozytywne myślenie, kreatywność, chęć
do działania, radość życia i optymizm. Zbyt mała synteza dopaminy jest przyczyną choroby Parkinsona, prawdopodobnie także
schizofrenii i ADHD. Dopamina syntetyzowana jest z aminokwasu
tyrozyny, której większe ilości znajdziemy w mięsie, migdałach,
awokado czy bananach, a prekursor – lewodopę – w bobie. Acetylocholina jest odpowiedzialna za przenoszenie impulsów w
mózgu, koncentrację, uwagę, koordynację ciała i zdolności pamięciowe. Głównym jej składnikiem jest cholina, powstająca z lecytyny, którą znajdziemy w jajach, orzechach, drożdżach, rybach,
zarodkach pszenicy, orkiszu i soi. Naturalnym środkiem uspokajającym jest GABA – kwas-aminomasłowy. Działa relaksująco, umożliwia zdrowy, głęboki sen, dzięki czemu budzimy się wypoczęci i
pełni sił. Do jego syntezy niezbędny jest kwas glutaminowy obecny w rybach (makrela), wołowinie, drobiu, jajach, oleju z ogórecznika i wiesiołka. Tauryna z kolei to substancja regulująca stężenie
wapnia w komórkach, ma działanie antyoksydacyjne i stymulujące
układ odpornościowy – znajdziemy ją w rybach, owocach morza,
indyku, wątróbce drobiowej i strączkach. Jeśli pamięć szwankuje

– zapomnijmy o cukrach i niezdrowych tłuszczach. Sprawiają, że
zmniejsza się objętość hipokampu – części mózgu odpowiedzialnej za procesy pamięciowe i intelekt.
Co zwykle robimy, kiedy chcemy sobie poprawić nastrój? Sięgamy po słodycze albo alkohol. To szybkie stymulatory, ale choć
w pierwszym momencie powodują euforię, w dalszej mierze
przyczyniają się raczej do agresji. Najpierw przychodzi znaczący
przypływ energii i mocnego pobudzenia, co jest szczególnie widoczne u dzieci ze spektrum autyzmu i ADHD, a potem nieoczekiwany spadek mocy, zmęczenie, dekoncentracja i nerwowość.
Wysokie spożycie słodyczy sprzyja otyłości, a otyłość koreluje z
występowaniem depresji, zaburzeń poznawczych, chorób degeneracyjnych mózgu, co potwierdza wiele badań. Wśród osób
otyłych aż ponad połowa choruje na depresję, przy czym jest to
forma depresji „maskowanej”. Alkohol oddziałuje bezpośrednio
na aktywność psychiczną, upośledza zdolność postrzegania, skupienia, motoryki, w małych dawkach wpływa pozytywnie na nastrój i redukuje zmęczenie, jednak w dalszej mierze przyczynia się
do niedoborów tryptofanu, dopaminy i serotoniny oraz deficytu
witamin z grupy B, które mają kluczowe znaczenie w utrzymaniu
dobrego stanu psychicznego, o kacu nie wspominając. Agresję
mogą nasilać także tłuszcze „trans”, mające destrukcyjne działanie na organizm. Coraz częściej wśród składników pokarmowych,
które mogą mieć niekorzystny wpływ na psychikę wymienia się
gluten oraz mleko krowie, które różni się od ludzkiego wysoką zawartością kazeiny oraz beta-laktoglobuliny. Metabolity glutenu i
kazeiny mogą nasilać bóle głowy i tzw. mgłę umysłową, działając
podobnie do narkotyków.
Za co kochamy czekoladę? Gorzka zawiera wiele psychoaktywnych składników: ananamidy działające na nasz mózg jak opioidy,
reklama

tyraminę i fenyloetyloaminę, działającą bardzo podobnie do amfetaminy, a także stymulanty – kofeinę i teobrominę. Znajdziemy w
niej przeciwutleniacze, witaminy A, E, B, tryptofan, a także magnez
odpowiedzialny m.in. za przewodnictwo nerwowe i prawdziwe
antidotum na stres, gdy go tracimy pod wpływem adrenaliny i
kortyzolu. Kostka gorzkiej czekolady i czarna kawa – od czasu do
czasu nie zaszkodzi. Kofeina, najbardziej znany na świecie stymulant, zawarta w kawie, herbacie, kakao, nasionach coli czy yerba
mate, zmniejsza poziom adenozyny odpowiedzialnej za uczucie
senności, dlatego pobudza i zwiększa koncentrację.
Czym jeszcze karmić nasz mózg? Dobrymi tłuszczami z grupy
omega-3 i omega-6! Już w okresie płodowym decydują one o
prawidłowym rozwoju układu nerwowego i decydują o zdolnościach poznawczych w dzieciństwie, a ich niedobór przyczynia się
do rozwoju zaburzeń psychicznych i chorób neurodegeneracyjnych. Bardzo istotny dla właściwego funkcjonowania psychicznego jest także kwas foliowy oraz pozostałe witaminy z grupy B
(szczególnie B1, B6, B12), łagodząc pośrednio objawy lękowe.
Niedobór kwasu foliowego, witaminy B12 i B6 może przyczynić
się do nadmiernej ilości homocysteiny i upośledzonej syntezy neuroprzekaźników, osłonek neuronów czy receptorów. Jej
nadmiar wiąże się z ryzykiem udarów mózgu. Nawet zwykła niedokrwistość z niedoboru żelaza czy niedobór witaminy D może
zaowocować brakiem koncentracji, dobrego nastroju, ogólnym
zmęczeniem i demencją. Dzisiaj, dla lekarzy psychiatrów i dietetyków klinicznych staje się oczywiste, że zbilansowany sposób żywienia i aktywność fizyczna (endorfiny!) jest warunkiem nie tylko
fizycznego, ale i psychicznego dobrostanu.
Autor: Agnieszka Kobalczyk-Rohde
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Ginekologia estetyczna,
czyli komfort i zdrowie
Ginekologia estetyczna to obecnie najdynamiczniej rozwijająca się dziedzina medycyny estetycznej. Nic dziwnego, skoro pozwala
rozwiązać problemy, z którymi boryka się mnóstwo kobiet. W Koszalinie defektów okolic intymnych można pozbyć się w gabinecie
ArtMed Chrostowscy. Przeprowadza je doświadczony urolog, doktor Marcin Chęciński. Jak podkreśla, warto pokonać skrępowanie,
zainwestować w dobre samopoczucie, a przede wszystkim – zdrowie.

p

roblemy związane ze sferą intymną są powszechne wśród kobiet w różnym wieku. Od dziewcząt
po dojrzałe panie. Niektóre wynikają z anatomii,
niektóre są wynikiem procesów biologicznych
czy po prostu starzenia się organizmu.

Wszystkie natomiast znacząco wpływają na życie seksualne i codzienne. Dlatego doktor Marcin Chęciński oponuje przeciwko postrzeganiu ginekologii estetycznej jako dziedziny związanej głównie z upiększaniem. Owszem, ma ona także takie zastosowanie,
jednak jej pierwszorzędnym
zadaniem jest niwelowanie
konsekwencji zdrowotnych
i psychicznych wynikających z defektów narządów
płciowych. – Panie poddające się zabiegom wyłącznie
z powodów estetycznych
to margines wszystkich pacjentek – zaznacza doktor.
– Większość zgłasza się z powodu dyskomfortu fizycznego lub psychicznego, który
realnie wpływa na ich życie.
Trudno zatem mówić tu o fanaberiach, kaprysach czy
modzie. Tylko raz w praktyce lekarskiej zdarzyło mi
się przyjmować pacjentkę,
której wątpliwości co do
swojej anatomii wydały mi
się przesadzone, ale to również kwestia indywidualnej
samooceny.

narządy płciowe i moczowe oraz wejście do pochwy przed infekcjami i stanami zapalnymi.
Suchość pochwy to przypadłość pań w każdym wieku, ale najczęściej pojawia się w okresie pomenopauzalnym, a także jako
jeden z objawów zespołu policystycznych jajników dotykającego kobiety w wieku rozrodczym. Skutkuje bolesnością stosunku
płciowego, zniechęcając kobiety do seksu, często skutecznie.
Podobnie jak utrata jędrności narządów płciowych – zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych – będąca naturalną częścią procesu starzenia bądź efektem
porodu. I również w tym
przypadku poza defektem
urody panie mierzą się z mechanicznymi podrażnieniami, a także zmniejszeniem
doznań seksualnych.

Dlatego właśnie pojawienie się skutecznych metod
leczenia powyższych dolegliwości, kobiety przyjęły
z ulgą, choć ze względu
na ich wstydliwy charakter
– nie od razu. Wszelkie źródła podają, że popularność
zabiegów z obszaru ginekologii estetycznej w Polsce
zwiększa się sukcesywnie
dopiero od 3-4 lat. Doktor
Marcin Chęciński zauważa tę
częstotliwość także w swoim
gabinecie. – Mam wrażenie,
że pomogły w tym programy
telewizyjne, w których zaczęDo problemów, o któto nie tylko otwarcie mówić
o przypadłościach intymrych mowa, należą między
innymi przerosty warg sronych, ale też pokazywać, że
Dr Marcin Chęciński, urologia, uro-ginekologia estetyczna.
medycyna ma w tym wzglęmowych mniejszych, wiotczenie narządów płciowych
dzie naprawdę wiele do zaczy suchość pochwy. Poza
oferowania – mówi. – Poza
tym, że bywają one źródłem ogromnych kompleksów, mogą mieć tym bohaterki programów ośmieliły kobiety, bo skoro wstydliwe
poważne konsekwencje fizjologiczne.
nie jest ani publiczne rozmawianie o sprawach tak intymnych,
ani pokazywanie samych zabiegów, to czego można się wstydzić
Przerośnięte wargi sromowe powodują otarcia, ból, kłopoty w dyskretnym gabinecie lekarskim?
z uprawianiem sportu, siedzeniem czy nawet swobodnym przeZ doświadczenia doktora Chęcińskiego wynika, że zdecydomieszczaniem się. Ich efektem mogą być stany zapalne i częste
infekcje przenoszące się z układu płciowego na moczowy. – Scho- wanie największą grupę pacjentek stanowią panie w okolicach
rzenia obu tych układów często idą w parze – potwierdza dok- czterdziestki. Zazwyczaj mają one za sobą jeden lub więcej potor Chęciński. – Dlatego poza urologią zająłem się również uro- rodów, są aktywne zawodowo, fizycznie, uprawiają sport, współginekologią i ginekologią estetyczną. Warto przy tym pamiętać, żyją. Druga grupa to panie w okresie pomenopauzalnym. Mniej
że wargi sromowe większe mają za zadanie chronić wewnętrzne jest pacjentek bardzo młodych, choć również one mogą skorzy-

stać z dobrodziejstw ginekologii estetycznej, a wady wrodzone,
anatomiczne warto wyleczyć jeszcze zanim wkroczą w dojrzałe
życie.
W gabinecie ArtMed Chrostowscy można skorzystać z zabiegów labioplastyki, czyli chirurgicznego zmniejszania przerośniętych lub niesymetrycznych warg sromowych mniejszych oraz tzw.
odmładzania pochwy, czyli modelowania warg sromowych większych oraz wejścia do pochwy za pomocą kwasu hialuronowego
(alternatywnie można w tym przypadku zastosować osocze bogatopłytkowe). Zabiegiem specjalnym dla pań, które mają problem
z odczuwaniem przyjemności podczas współżycia, jest uwydatnianie punktu G. – Miejsce, gdzie się on znajduje, ostrzykuje się
kwasem hialuronowym, tworząc wzgórek, co może spowodować
zwiększenie doznań – wyjaśnia doktor Marcin Chęciński.
Choć sfera, w której przeprowadza się zabiegi ginekologii estetycznej, jest bardzo delikatna, to same procedury nie są ani
specjalnie skomplikowanie, ani bolesne i nie niosą ryzyka poważnych powikłań. – Najdłużej dochodzi się do siebie po labioplastyce, która jest zabiegiem chirurgicznym – tłumaczy doktor Marcin
Chęciński. – Tkanki się przycina, nacina, powstają niewielkie rany,
a miejsce jest wrażliwe, więc goi się najdłużej. Plastykę przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym, potem ewentualnie stosuje
leki przeciwbólowe. Pozostałe zabiegi są krótkie, nieinwazyjne,
przebiegają także w miejscowym znieczuleniu. Mogą powodować
zaczerwienienia, opuchliznę, uczucie przemijającego dyskomfortu, ale nie wymagają długiej rekonwalescencji.
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w 3 dni

2-3 kg

mniej na wadze

· W jednej butelce aż 1.5 kg warzyw i owoców
· Soki wyciskane na zimno zachowują max.
składników odżywczych
· Pieprz cayenne, imbir, kurkuma i chilli
skutecznie podkręcają metabolizm
· Odpowiednio dobrane warzywa i owoce
likwidują obrzęki wodne i wygładzają skórę
· 6 soków to aż 1200 kcal
· 1 sok zastępuje 1 posiłek

Dr Katarzyna Chrostowska, stomatologia, medycyna estetyczna.
NOWOŚĆ!
MEDYCYNA ESTETYCZNA W GABINETACH ARTMED
zaprasza na innowacyjny zabieg - PLASMA COMPLEX, naturalną biostymulację komórkami macierzystymi. Terapia wykorzystuje synergistyczne działanie komórek macierzystych
i fibryny strukturalnej (stelażowej).
Zabiegi wykonuje dr Katarzyna Chrostowska, od 10 lat
zajmująca się zabiegami z zakresu medycyny estetycznej. Dr
Chrostowska wykształcenie w tej dziedzinie zdobyła w Wielkiej Brytanii i nadal pogłębia swoją wiedzę w kraju i za granicą.
reklama

dietaﬁgura.pl
facebook.com/dietaﬁgura
500 011 326
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Agata Zejfer:

wierzę w kosmetologię
interdyscyplinarną

Trądzik, przebarwienia, nadwrażliwość i podrażnienia
skóry często wynikają ze stanu całego organizmu.
Warto więc przyjrzeć się najpierw naszemu zdrowiu
i dopiero wtedy zdecydować, czy chcemy problemy
likwidować doraźnymi zabiegami bez gwarancji
trwałej poprawy, czy raczej cierpliwie wyeliminować
powody dyskomfortu. To drugie podejście preferuje
Agata Zejfer prowadząca w Koszalinie gabinet
kosmetologiczno-trychologiczny. Jak się okazuje, coraz
więcej osób szuka trwałej zmiany, tylko nie wie, jak do
niej doprowadzić.

Zdrowie i uroda

j

akie kłopoty ze skórą mogą wynikać z innych, czasami nieuświadomionych problemów zdrowotnych organizmu?
- Jednym z najczęstszych problemów są choroby tarczycy. Osoby, które mają problem z jej niedoczynnością, cierpią na suchość skóry. Ich skóra
będzie się złuszczała, miała skłonność do przebarwień. Z kolei
osoby z chorobą Hashimoto mają problem z nadwrażliwością
skóry, zaczerwienieniem, różnymi atopiami. W przypadku nadczynności pojawia się problem z łojotokiem i trądzikiem. Na stan
skóry i włosów wpływają również niedobory witamin lub mikroelementów.
- Jak w praktyce wygląda Pani praca z klientem?
- Na pierwsze spotkanie klient przynosi wyniki badań, a ja robię z nim dokładny wywiad. Już wtedy często widać, że kłopoty
nie biorą się tylko z błędów w pielęgnacji, ale z głębszych przyczyn. Pielęgnacja to tylko wierzchołek góry lodowej, a tymczasem
dużo osób się na tym tylko skupia, czemu sprzyja reklama, która
przekonuje, że wystarczy zmienić krem albo wykonać określony
zabieg, a wszystko powróci do normy. Nie tędy droga. Często
potrzebna jest suplementacja, czyli wyrównanie określonych niedoborów w organizmie (to temat, którym od dawna się pasjonuję
i z którego pisałam pracę magisterską). Gdy zaś z wyników biochemicznych wynika podejrzenie choroby, wysyłam daną osobę
na rozszerzone badania i dalej do lekarza. Jednak najczęściej
problemom ze zdrowiem i skórą można zaradzić inaczej.
- W jaki sposób?
- Pozytywny wpływ na stan skóry, jej wygląd i zdrowie, może
mieć zmiana trybu życia. Żyjemy w przewlekłym stresie, nie zawsze możemy go wyeliminować. Wówczas jeszcze bardziej istotne jest dbanie o siebie: właściwy sen, wspomaganie dietą czy
stosowanie technik relaksacyjnych. Tu przydają się moje obecne
studia, psychologiczne. Ucząc się technik pracy ze stresem, przekazuję je dalej. Lubię dzielić się wiedzą. Tak więc praca ze skórą
musi rozpocząć się poprzez zmianę codziennych nawyków i redukcję przyczyn, które mogą mieć wpływ na jej kondycję. Dopiero
wtedy wkraczając z typowymi zabiegami, możemy się spodziewać
trwałej zmiany.
- Problemy zdrowotne albo przeciągający się nadmierny stres
mają również fatalny wpływ na włosy.
Trychologia obok kosmetologii jest moją specjalnością, którą
stale rozwijam. I muszę stwierdzić, że tutaj jeszcze bardziej potrzebne jest to kompleksowe podejście. Przyjęło się, że kiedy
mamy problemy z włosami, idziemy do lekarza. Dostajemy jakiś
preparat, który ma działać stymulująco na porost i wzmocnienie
włosów. Ale ten preparat zazwyczaj tylko stymuluje i rozszerza
naczynia krwionośne. A jeśli w naczyniach krwionośnych mamy
mało minerałów, pacjent ma niedokrwistość, to wtedy tworzymy patologię na poziomie komórkowym. Stosowanie preparatu
medycznego może przynieść efekt tylko na chwilę, w dalszej perspektywie możemy nawet sobie zaszkodzić! Wiem, że całościowe
spojrzenie na problem to właściwy kierunek w pracy nad poprawą stanu skóry.
- W kontaktach z lekarzami specjalistami wiele osób doświadcza zainteresowania wyłącznie fragmentarycznego, bez holistycznego podejścia.
„Holistyczny” jest modnym słowem, troszkę nadużywanym
i nie zawsze adekwatnym. Są dwa nurty. Jeden to medycyna konwencjonalna. Lekarze są przede wszystkim skoncentrowani na
usuwaniu bólu, rzadko na zapobieganiu czy edukacji w zakresie
zmiany trybu życia. Drugie podejście to medycyna funkcjonalna.
W Polsce nie ma z tego studiów, ale są w Stanach, we Francji. Specjaliści z Polski, dietetycy kliniczni wyjeżdżają, szkolą się tam i tę

wiedzę przywożą do Polski, propagują u nas. Medycyna funkcjonalna patrzy na zaburzenia narządów, jakby były związane z całym
metabolizmem organizmu. Jeśli mamy atopię, to jest wywołana
ona przez brak białka filagryny i jest to podłoże genetyczne. Natomiast czynniki takie jak stres, dysbioza jelitowa czy nietolerancje
pokarmowe indukują jej pojawienie się. Celem pracy z pacjentem
jest w tym wypadku usunięcie czynników indukujących, eliminacja alergenów lub uszczelnienie jelit. Tak działa medycyna funkcjonalna. Podobnie gdy pojawiają się problemy z wypadaniem
włosów. Trzeba sprawdzić, co jest tego przyczyną,
- Metoda pracy, którą proponuje Pani w swoim gabinecie kosmetologicznym, wymaga dłuższego czasu, bo konieczna jest
obserwacja zmian zachodzących przy modyfikacjach stylu życia
czy żywienia.
- Jeśli szukamy zmian na długi czas, musimy się przygotować
na to, że proces ten potrwa. Zawsze potrzebna jest współpraca
kosmetologa i pacjenta. Jeśli ustalimy, że dla poprawy skóry kluczowa jest eliminacja prozapalnych składników menu, większa
podaż wody czy umiarkowana aktywność fizyczna, to tych zaleceń
należy się trzymać. Ogromny nacisk kładę na pielęgnację domową. Moim zdaniem zabiegi nie działają, gdy nie ma podtrzymania
ich działania w domu. Jeśli w gabinecie pracujemy za pomocą
antyoksydantów, to antyoksydanty muszą być stale obecne w pielęgnacji domowej. Tak samo w zabiegach trychologicznych.
- Kosmetyki mające podtrzymywać efekty już uzyskane to specjalne produkty czy kosmetyki? Są dostępne w zwykłej sprzedaży?
- Jeżeli chodzi o preparaty trychologiczne, są dostępne tylko
w gabinetach trychologicznych. To zupełnie inna pielęgnacja niż
drogeryjna czy apteczna, bo chodzi o preparaty, które utrzymują
higienę okołomieszkową. Nie wpływają na kondycję samych włosów. Trychologia zajmuje się przede wszystkim skórą głowy. Kiedy
skóra głowy dobrze pracuje, to włosy mają warunki do prawidłowego wzrostu i wyglądają zdrowo. Natomiast jeśli chodzi o pielęgnację domową skóry twarzy, pracuję na kilku markach, które tak
dobrałam, żeby się wzajemnie uzupełniały. Nie ma jednej marki,
która jest dobra we wszystkim.
- Z tego co wiem, po wstępnym rozpoznaniu buduje Pani dla
każdego klienta swoisty indywidualny plan postępowania.
- Wczoraj rozmawiałam w gabinecie z panią, która miała trądzik,
rozszerzone pory i przebarwienia. To co będziemy robić w pierwszej kolejności? Biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne, nie zadziałamy na przebarwienia, bo to depigmentacja, silne działanie
drażniące, a więc promieniowanie UV jest tutaj przeszkodą. Trzeba zaczekać do jesieni lub zimy. Ale na trądzik możemy zadziałać
od razu. Na początek ustalamy, jakie mamy problemy, jakie mamy
cele, później kolejność działania. Zawsze pytam klienta, na czym
mu zależy najbardziej, bo często mamy kilka problemów jednocześnie. Wtedy dobieram odpowiednie środki. To znowu jest pielęgnacja profesjonalna, nie kosmetyki apteczne czy drogeryjne.
Apteczne na pewno są lepsze niż drogeryjne, ale ani jedne, ani
drugie nie zastąpią kosmetyków profesjonalnych.
- Pani mówi o kosmetykach, które są w stanie pozytywnie
zmieniać stan zdrowia skóry.
- Mają po prostu wysoką aktywność biologiczną, to produkty
które będą stopniowo modyfikowały pracę komórek. Kosmetyk
właśnie tak powinien działać, długotrwale.
- Mam wyobrażenie, że kiedy pokryje się twarz fluidem, a potem jeszcze coś na to nałoży, całość nie będzie obojętna dla skóry. To musi jakoś wpływać na skórę i przeszkadzać jej w naturalnym funkcjonowaniu.
- Dlatego biorę tu pod uwagę produkty mineralne i je zalecam.
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Zmieniając całą pielęgnację domową, zwracam też uwagę na to,
jakie kolorowe kosmetyki są stosowane. I to, na co Pan zwrócił
uwagę: one nie mogą wchodzić w reakcję ze skórą albo z kosmetykami pielęgnacyjnymi. Muszą być dla skóry zupełnie neutralne
i do takich kosmetyków należą produkty mineralne.
- Duży jest wybór na rynku produktów o charakterze nieingerencyjnym?

Makijaż ma być dodatkiem, w określonych warunkach ma nam
dodać pewności siebie, bo czasem jest to wymagane, gdy wybieramy się na jakieś uroczystości czy pracujemy bardziej formalnie.
Ale wciąż jest to tylko dodatek.
- Podsumowując: czym różni się kosmetologia interdyscyplinarna od zwykłej?
- Zawiera się w niej medycyna funkcjonalna, dietetyka, trychologia, psychoedukacja i kosmetologia. Wyobraźmy sobie, że
w ramach zabiegów stymulujemy (przyspieszamy) pracę komórek. Żeby więc były one skuteczne, powinniśmy najpierw zadbać,
by w organizmie nie było żadnych zaburzeń i by był on zasobny
w pierwiastki śladowe, kofaktory do reakcji chemicznych. Wszystko trzeba więc najpierw rozłożyć na czynniki pierwsze.
- Jak to się ma do popularnego obecnie nurtu anti-anging?
- Ja wolę stawiać na healthy-aging, więc wszystko o czym mówię, mieści się w tym nurcie. Wychodzę z założenia, że starzejemy
się, starzeć się będziemy, bo to jest naturalna fizjologia naszego
ciała. Ale chcemy te procesy spowolnić, regenerować tkanki, dostarczać im składników naprawczych, abyśmy starzeli się zdrowo.
- Na ile może w tym pomóc suplementacja?
- Warto przyjmować suplementy, ale nie na ślepo. Wszystko
powinno być podparte badaniami. Przed włączeniem u pacjenta
takich środków wykonuję odpowiednie badania: biochemia, analiza pierwiastkowa i inne. Dopiero wtedy możliwe jest wdrożenie
suplementacji. Ideałem byłoby oczywiście, byśmy potrzebne mikroelementy dostarczali organizmowi wraz z pokarmem. Niestety,
nie zawsze jest to możliwe.
- Czytelników może zainteresować kwestia, po jakim czasie od
wprowadzenia takich modyfikacji pojawiają się pierwsze efekty
motywujące do dalszej pracy?
- Trzy miesiące to okres krytyczny, w którym trzeba zadziałać
w 100 procentach, czyli nie robimy odstępstw od diety, pielęgnacji, nie bagatelizujemy niczego z zaleceń. Pierwsze efekty pojawiają się po 3-6 miesiącach. W zależności od problemów cała kuracja
trwa od pół roku do roku. Nie każdy to jest w stanie zaakceptować.
Ale Ci, którzy wykazują wystarczająca determinację, na pewno pozostają zadowoleni.
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Natalia Snoch
Kosmetologia Interdyscyplinarna Agata Zejfer
ul. Piłsudskiego 4, Koszalin
tel: 886 764 064
www.agatazejfer.pl

WARTO WIEDZIEĆ

Są mniej dostępne, ale wybór jest coraz większy. W największej
drogerii w Polsce nie są dostępne, ale można zamówić je online.
Zaznaczę przy tym, że moje klientki rzadko stosują pełen makijaż.
Są na tyle uświadomione, że dążą do tego, by ich skóra dobrze
wyglądała bez makijażu. Jak już coś stosują, to delikatną pomadkę, korektor punktowo pod oczy, a nie robią sobie ciężkiej „tapety”. Nie po to pracujemy nad skórą, żeby jej nie eksponować.

- Wpływ tarczycy na skórę to:
niski poziom TSH (poniżej 1) - skóra nadmiernie przetłuszczająca się, skłonność do zmian zapalnych
wysoki poziom TSH (powyżej 3,5) - skóra sucha, podrażniona
- Żelazo/erytrocyty/ferrytyna:
niski poziom - obniżona produkcja kolagenu, przyspieszony
proces starzenia
podwyższony poziom żelaza (obciążenie metalem ciężkim) atopia, rumień, zmiany zapalne
- Witamina D3
niski poziom - skłonność do przebarwień, atopii.
Spis badań niezbędnych do diagnostyki: www.agatazejfer.pl/
pierwszawizyta
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Muzycznej ekspresji
nigdy dość
Był dłuższy o jeden dzień i najlepszy w sześcioletniej historii. 6. Akant Good Vibe Festival przez cztery dni (30 maja – 2 czerwca br.),
w trzech koszalińskich salach – Filharmonii Koszalińskiej, JazzburgerCafe i Teatrze Variete Muza – dostarczał słuchaczom wrażeń i energii
za sprawą siedmiu różnych wykonawców. Nie ma wątpliwości, że to w tej chwili najważniejszy festiwal muzyczny w Koszalinie.

s

iedzącym na widowni Filharmonii Koszalińskiej
i słuchającym niesamowitego koncertu saksofonistki Nubyi Garcii, który rozpoczął 6. Good Vibe
Festival, trudno było uwierzyć, że artystka tego
formatu występuje w Koszalinie. Nawet dla jazzowych dyletantów jasne było, że mają do czynienia z muzyką na
światowym poziomie, a energia, brzmienie i radość grania zespołu (Sheila Maurice-Grey – trąbka; Joe Armon-Jones – piano;
Daniel Casimir – kontrabas; Femi Koloeso – perkusja) dosłownie
oszołomiła publiczność. Nubya Garcia jest objawieniem brytyjskiej sceny jazzowej, niedawno odebrała statuetkę za debiut roku
na gali Jazz FM w Londynie, a za kilka lat – jak podkreślił Mateusz
Prus, otwierając GVF – będzie pewnie światową gwiazdą jazzu. My
natomiast będziemy mogli przypomnieć sobie, że po raz pierwszy
w Polsce Nubya zagrała właśnie w Koszalinie.
Nie byłoby takich muzycznych sensacji w naszym mieście, gdyby
nie pasja Mateusza Prusa. Wymyślił festiwal, przez pierwsze dwa
lata realizował go pod skrzydłami Centrum Kultury 105, a potem organizował sam, z pomocą życzliwych ludzi, nielicznych sponsorów,
czasem dokładając własne pieniądze, by nie tylko kontynuować
muzyczną ideę, ale też nie obniżać poziomu festiwalu. Oczywiście, jeszcze trzy czy cztery lata temu nie mógł sobie pozwolić na

zaproszenie artysty formatu Nubyi Garcii, ale w programie GVF od
początku pojawiały się ciekawe nazwiska oraz składy z kręgu nowoczesnych brzmień jazzowych, hip-hopowych i elektronicznych.
Takie zresztą było i jest założenie GVF: promować świeże brzmienia jeszcze szeroko nieznanych, ale już obiecujących wykonawców.
Aby ich pozyskiwać i proponować słuchaczom co roku najlepsze
muzyczne wrażenia, Mateusz co roku pukał od drzwi do drzwi, szukając finansowego wsparcia i właśnie ta konsekwencja, jaką łatwo
można po drodze odpuścić, jest źródłem sukcesu GVF.
Ubiegły rok był pod tym względem bardzo ważny. W pozyskaniu
funduszy Mateuszowi na GVF pomogła Fundacja Nauka dla Środowiska, na dobre biorąc festiwal pod swoje skrzydła. Swego rodzaju
patronatem, bardzo zresztą cennym, objął GVF Hirek Wrona. W tym
roku dziennikarz ze względów prywatnych nie mógł przyjechać do
Koszalina, ale ponownie promował imprezę na antenie swojego
programu. Po drodze, festiwal otrzymał nagrodę Made In Koszalin
za rok 2017 w kategorii „kultura i design", a Mateusz Prus został jurorem festiwalu Hitch On Music Exchange (dawne Jazz Juniors), skąd
przywiózł support dla Nubyi Garcii, katowicki skład Vibe Quartet.
W tym roku zyskał GVF sponsora tytularnego, firmę Akant, oraz
wsparcie kilkunastu innych instytucji i firm. Do sfinansowania im-
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prezy posłużyły też ubiegłoroczne wpływy z biletów. Line-up znów
nie zawiódł. Poza Nubyą Garcią w kolejnych dniach zagrali: Smutne Piosenki (JazzburgerCafe) – jazzująca formacja z Koszalina na
czele z Izą Polit, Jarecki i P. Unity (Teatr Variete Muza) – reprezentanci nowoczesnego funky, a ostatniego dnia festiwalu Rosalie –
wokalistka orbitująca wokół soul i elektroniki oraz The Blu Mantic x HAARPAGANS (Teatr Variete Muza) – skład łączący ze sobą
wszystko, co potrzebne, by zagrać kapitalny, porywający koncert:
rap, funky, rock i charyzmatycznego wokalistę.
Po raz pierwszy festiwalowi w ramach Mobilnej Pracowni Muzycznej towarzyszyły darmowe warsztaty (sfinansowane z programu „Społecznik"), które poprowadził producent i dj Hubert Tas.
Screczingu pod okiem mistrza, w siedzibie FNDŚ, uczyło się dwadzieścia osób.
– Rok temu już byłem bardzo zadowolony i dumny, ale w tym
poprzeczka powędrowała jeszcze wyżej – podsumowuje Mateusz Prus. – Wszystkie wydarzenia były niezwykłe, jednak największym odkryciem był chyba zespół P.Unity, który został przyjęty
niezwykle ciepło i publiczność domaga się ich szybkiego powrotu do Koszalina. Tegoroczne koncerty trudno będzie przebić, ale już myślę, co by tu zrobić, czym zaskoczyć. Na pewno
chęci i pomysły na siódmą edycje są. Naszą siłą jest niezależność i prawdziwość, która przyciąga wielu fanów, także Polski
i partnerów. Szczególnie dziękuję wszystkim, którzy pomagali:
Fundacji Nauka Dla Środowiska, która jest tak naprawdę organizatorem festiwalu, Łukaszowi Waberskiemu, Paulinie Śwince
i Gosi Chrzczonowicz.
3 lipca o godz. 18:00 w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej (Galeria Region) odbędzie się wernisaż fotografii dokumentującej
6. Akant Good Vibe Festival. Po wernisażu w sali kinowej nastąpi
projekcja dokumentu o młodej scenie jazzowej z Londynu „We
Out Here: A LDN Jazz Story".

Vibe Quartet

Nubya Garcia

Mateusz Prus
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Teatr mój widzę,
prowincjonalny
Zaczyna się jak na mitingu AA. Anonimowi Aktorzy przedstawiają widzom siebie i okoliczności, jakie przywiodły ich do Bałtyckiego
Teatru Dramatycznego. Nie są to ścieżki kariery, raczej szlaki ewakuacyjne z aktorskiego niebytu, zjazdy z trasy zakończone
nieoczekiwanie długim postojem, podróże w nieznane, z biletem w jedną stronę. Opowiadają zabawnie, choć spomiędzy żartów
wyłaniają się życiowe dramaty, rozpady związków i małżeństw, bieda, alkoholizm. To z życia, a z głowy: brak perspektyw, alternatyw,
zmęczenie, wypalenie, frustracja, cynizm i zwykłe wkurzenie. Na siebie, rzeczywistość, Koszalin, Polskę. Historie są różne, a jednak
do siebie podobne, bo przecież każdy z aktorów obnażających się przed nami z życia i duszy, wolałby spełniać się u Krystiana Lupy,
a przynajmniej w Wałbrzychu, tymczasem gra w BTD, w mieście koło Mielna. Na prowincji, która podobno jest w głowie, ale głównie
w życiorysie.

d

o filmowego pierwowzoru, „Aktorów prowincjonalnych" Agnieszki Holland spektakl
nawiązuje luźno zarysem fabuły, imionami bohaterów i punktem wyjścia: słynny warszawski
reżyser przyjeżdża do małego teatru, by wystawić wielkie „Wyzwolenie" Stanisława Wyspiańskiego. Mniejsza o szczegóły, film to tylko pretekst, by pokazać, jak
niewiele się zmieniło, od kiedy klasyk kina moralnego niepokoju święcił triumfy, perfekcyjnie diagnozując realia teatralnego życia.
Reżyser przyjechał i po prostu JEST.
Pomysłu brak, rozmowy brak, za to
samozadowolenia, egzaltacji i buty
jest w bród, co świetnie ogrywa
Bartosz Budny. Na koniec otrzymujemy cekiny, taniec synchroniczny
i Konrada w złotym kasku. Znamy
to? Znamy. Na scenie BTD w ciągu
kilku ostatnich lat widzieliśmy to
wiele razy. Chaotyczne inscenizacje pełne absurdalnych rozwiązań,
dramaturgiczne elipsy udające ciszę,
a kryjące intelektualną pustkę, kamuflowanie słabości wymyślną scenografią i kostiumem, napuszone eksplikacje reżyserów
i dramaturgów nieczytelne w dziele właściwym
plus słabość do improwizacji, najlepszej przyjaciółki
dyletantów zazwyczaj uzbrojonych na wszelki wypadek w trzy pistolety – awangarda, kontrowersja, otwarta interpretacja – gotowe
odstrzelić każdą wątpliwość, krytykę, pytanie o sens. Te manewry aktorom znane są na pamięć, a że stoją na linii ognia, pierwsi
zbierają cięgi za reżyserski narcyzm i indolencję, choćby stawali
na głowie, by jakoś obronić sceniczną hucpę.

Na prowincji można wszystko, bo prowincja ma niewiele do
wyboru. Można tu wystawić badziewie, poćwiczyć rzemiosło, bezkarnie bredzić o „sztuce". Można zostawić zespołowi inicjatywę
i wziąć za to kasę. Można schlebiać tandecie i nazywać ją rozrywką. Aktor jest od grania. W chałturach, lekturach i zapchajdziurach.
W komercji, bo teatr musi zarabiać na siebie, w wypocinach
drugorzędnych i przebrzmiałych reżyserów, przemielonej po tysiąckroć klasyce, czasem „współczesności" realizowanej przez „nazwisko", choć
to potencjalnie wartościowe spotkanie
często kończy się jak w niniejszym spektaklu parodią pracy. Dzieło zdarza się
po to, żeby za nim latami tęsknić.
Tacy są „Aktorzy...". Otwartym
tekstem mówią o tym, jak jest na
scenie, w kuluarach, dyrektorskim
gabinecie i w domu po premierze.
Wypełniony realiami koszalińskimi
spektakl dotyka spraw niekomfortowych, wymagających dystansu od
wszystkich i choćby za tę odwagę należą się brawa. Prawda nie zawsze się
opłaca, bywa niewygodna, ale zawsze
dotyka najdelikatniejszych emocjonalnych
strun, a przez to widzów. Nie trzeba aktora
rozebrać, żeby wydawał się na scenie nagi i bezbronny wobec publiczności, której zwierza się głównie
z porażki. Nie ma to jednak nic wspólnego z tanim ekshibicjonizmem. Aktorzy nie pragną pocieszenia czy współczucia, raczej zrozumienia, a może tylko wysłuchania. Wiedzą przecież, że najlepsze
teatralne sceny nie są z gumy i zmieszczą jedynie niewielką część
całej masy pretendentów, z których każdy przecież – cytując słowa
spektaklu – chciałby zagrać ramię w ramię z Januszem Gajosem.

Kultura
Pozostali muszą znaleźć dla siebie alternatywę i najczęściej – jeśli
po drodze nie zrezygnują z zawodu – lądują w jedynym z pięćdziesięciu teatrów, który odpowiedział na wysłane CV, mając nadzieję,
że głód grania, tworzenia i rozwoju nie rozbije się od razu twardo
o ziemię.
Spektakl jest piątym realizowanym przez Piotra Ratajczaka z koszalińskim zespołem, będącym tym razem wykonawcą, podmiotem i tworzywem dramatu. Nie wiem czy zamierzenie, ale reżyser
zrobił aktorom BTD prezent. Pozwolił im mówić. Swoim głosem,

Reżyseria i opracowanie muzyczne: Piotr Ratajczak; tekst: Piotr
Rowicki, Piotr Ratajczak; scenografia i kostiumy: Grupa Mixer;
plastyka ruchu: Arkadiusz Buszko; obsada: Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska, Dominika Mrozowska, Beata Niedziela,
Żaneta Kamila Kurcewiczówna, Bartosz Budny, Marcin Borchardt, Wojciech Kowalski, Artur Paczesny, Wojciech Rogowski, Jacek Zdrojewski.

o sobie, autentycznych zdarzeniach z życia zawodowego i prywatnego, o nałogach, rozczarowaniach i marzeniach zapewne
bliskich kolegom z innych prowincjonalnych scen bez większego
dla teatralnego świata znaczenia. Jednak, co uważam za niezwykle ważne, dopilnował granic, dzięki czemu nie uczestniczymy
w zbiorowym seansie terapeutycznym ani gorzkich żalach, ale
jednak przedstawieniu teatralnym o dobrze wyważonych proporcjach. Momentami śmiesznym do łez, dobrze napisanym, ale też
gorzkim jak cukierek z lukrecji.
W wywiadzie sprzed kilku lat Piotr Ratajczak powiedział, że
przyszłość kultury według niego jest w niewielkich ośrodkach i jak
widać jest temu przekonaniu wierny. Problemem prowincji – także kulturalnej – nie jest bowiem to, że z definicji jest marginesem
wielkich miast, ale jej lekceważenie i niewiara, że nawet w małym
teatrze może powstać coś ważnego, autentycznego i chwytającego za serce. Jak ten właśnie spektakl.
„Aktorzy..." zamykają tegoroczny sezon Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. Pierwszą premierą kolejnego ma być... „Wyzwolenie" Stanisława Wyspiańskiego.
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Od lewej: Anna Mural, Rafał Zieliński, Michał Goldfarb, Wiktor Jary, Sebastian Krzewiński, Klaudia Wieczorek, Wojciech Jaśkiewicz.

WOODLAND SPIRIT
Oddać ducha muzyki
Do zespołu Woodland Spirit najbardziej pasuje słowo „nietypowy". Nietypowy jest jego skład, instrumentarium, pierwsza płyta. Mało
koncertuje, ale jak już zagra, to magicznie. Obecnie liczy sześć osób, w tym dwie gitary, pianino, skrzypce i cajón. Przez trzy lata miał
dwie wokalistki. Dla wszystkich jego członków to pierwszy zespół. Są skromni, konsekwentni i wciąż nieco zaskoczeni entuzjazmem
słuchaczy. W lutym tego roku wydali album „Tribute to Anathema", przygotowują materiał na kolejną płytę.

z

acznijmy od tego, że to w ogóle nie miał być zespół. Michał Goldfarb, Rafał Zieliński i Emil Krocz
(członek zespołu do końca 2016 roku) znają się
od dziecka. Trzy lata temu postanowili nagrać
akustyczne wersje utworów Anathemy, brytyjskiej grupy niegdyś metalowej, dziś bardziej rockowej, niemniej
wciąż kultowej dla wielu osób, zwłaszcza z pokolenia lat osiemdziesiątych. – Chcieliśmy sobie razem pograć, spędzić czas, mieć
pamiątkę – mówią.
Dlaczego Anathema? – Słuchaliśmy tej samej muzyki, uczyliśmy
się wspólnie gry na gitarze, a ten zespół był jednym z naszych ulubionych – mówi Rafał Zieliński. – Nie słyszeliśmy wcześniej żadnych coverów, które według nas oddawałyby ducha tej muzyki.
Nagrania wrzucili do Internetu i – jak mówią – czekali, co z tego
wyniknie. – Na to, żeby koleżeński, luźny projekt muzyczny zamienić w zespół, założyć fanpage na Facebooku, robić próby namówiła nas Ania Mural – mówi Michał Goldfarb. – Sama dołączyła
do nas w kwietniu 2016 roku. Kiedy po raz pierwszy zaśpiewała z nami parę numerów, „spadły nam kapcie”. Znałem Anię, ale

nie przypuszczałem, że ma tak silny wokal. Idealnie odnalazła się
w naszym repertuarze.
Nazwę dla zespołu wymyślił Emil, zanim pierwszy teledysk,
już z Anią Mural przy mikrofonie, trafił do sieci. Woodland Spirit
(Duch Lasu) to postać z sagi o Wiedźminie. Nie ma to większego
znaczenia poza tym, że brzmi nieco mistycznie, a słowo „spirit" doskonale wpisuje się w klimaty muzyczne bliskie zespołowi.
Teledyski powstawały w koszalińskich klubach (Centrala Artystyczna, Z Innej Beczki, Kowal). – Ku naszemu zaskoczeniu, niemal
od razu mieliśmy pozytywny odzew – mówi Michał Goldfarb. – Zbieraliśmy dobre opinie, zainteresowały się nami lokalne media. Zdecydowaliśmy się wtedy zaprosić do zespołu drugą wokalistkę. Nasz
znajomy zwrócił nam uwagę na Klaudię. Pojawiała się już wcześniej
na koszalińskiej scenie, wiedzieliśmy, że świetnie śpiewa, miała też
za sobą występ w programie telewizyjnym Must Be The Music.
Klaudia Wieczorek do Woodland Spirit dołączyła w październiku 2016 roku, jak podkreśla, bez zastanowienia i również doskonale sprawdziła się w jego repertuarze. Za chwilę do zespołu przycią-
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gnęła Sebastiana Krzewińskiego, grającego na cajón, drewnianej
skrzynce perkusyjnej. Sebastian z kolei polecił zespołowi Wojciecha Jaśkiewicza, znakomitego akordeonistę i pianistę. – Z Sebastianem znamy się z zespołu Akord – mówi Wojtek. – Opowiedział
mi o zespole, który potrzebuje klawiszowca, by wzbogacić swoje
brzmienie. Przyszedłem na próbę i zostałem. W sierpniu minie rok,
od kiedy gramy razem. Okazało się, że trafiłem na ludzi bardzo podobnych do mnie. Szybko znaleźliśmy wspólny język, polubiliśmy
się. Od razu spodobała mi się ich wizja, pomysły, spójny plan.
Do kompletu brakowało jeszcze skrzypka i tak w zespole pojawił się Wiktor Jary. Naturalnie pojawiła się też chęć nagrania płyty,
a właściwie zarejestrowania dotychczasowego materiału.
Klaudia opowiada: – Przyznaję, że byłam temu przeciwna.
Upierałam się, żeby postawić na coś autorskiego. Sama śpiewałam dotąd covery, nie chciałam, żeby zespół był kojarzony z coverowaniem. Skoro nagranie płyty wymaga tak dużych nakładów
finansowych i jest trudnym procesem, po co nagrywać coś nieswojego? Lepiej poczekać, stworzyć własny repertuar, uważałam.
Godzinami wisieliśmy z Michałem na telefonie i dyskutowaliśmy
o tym. Stanęło jednak na „tribute to". Ustaliliśmy, że poszukamy
sponsorów, włączymy się do crowfundingowej akcji Polak Potrafi, żeby zebrać pieniądze. Udało się to zrobić w miesiąc. Przyjechałam z Poznania, nagrałam wokale. Kiedy usłyszałam utwory
po masteringu, musiałam zwrócić honor Michałowi. Z pianem
i skrzypcami brzmiało to fenomenalnie i wiedziałam, że nagraliśmy świetną płytę na naprawdę wysokim poziomie.
Płyta miała premierę 9 lutego br. Znalazło się na niej osiem
coverów Anathemy, głównie z lat dwutysięcznych, ale i starszych.
Gościnnie, w kilku utworach, wystąpili koszalińscy muzycy: Mariusz Puszczewicz (wokal; Bacteryazz), Henryk Rogoziński (bas;
Bacteryazz) oraz Piotr Berial Kuzioła (wokal; Betrayer). Wydanie
albumu wsparło kilka koszalińskich firm, instytucji, media.
Nagrywanie „Tribute to Anathema" dla całego zespołu było poligonem doświadczalnym.
– Nie wiedzieliśmy, jak się do tego zabrać, kto ma ją wyprodukować (ostatecznie zajął się tym Piotr Owczarzak – dop. am),
pojawiło się mnóstwo niuansów do załatwienia jak choćby kwestia praw autorskich od Anathemy – wspomina Michał Goldfarb.
– Nagrywaliśmy w Studiu im. Czesława Niemena Polskiego Radia
Koszalin, bardzo nam życzliwego. Już wcześniej gościliśmy na antenie dzięki Adrianowi Adamowiczowi i Arkowi Wilmanowi, którzy mieli duży udział w zaprezentowaniu naszego grania szerszej
publiczności. Zresztą w ogóle mamy szczęście do ludzi, którzy
pojawiają się na naszej drodze i nam pomagają. Koszalińskie środowisko muzyczne przyjęło nas przyjaźnie. Pomogli nam między
innymi chłopaki z Bacteryazz i Pampeluny. Jesteśmy też ogromnie
wdzięczni Dorocie Dąbrowskiej za pozyskanie sponsorów.
Wracając do nietypowości. Rozpiętość wiekowa jest w Woodland Spirit spora: od osiemnastoletniego Wiktora po dobiegających czterdziestki Michała i Rafała. Każdy ma też w zespole swoje
nieoficjalne funkcje wynikające z osobowości, które są równie
zróżnicowane jak zawodowe profesje muzyków. Sebastian (27 l.)
jest z wykształcenia inżynierem, z charakteru stoikiem, jak śmieją się koledzy „człowiekiem bez układu nerwowego". Rafał (39 l.)
pracuje jako programista. Ogarnia sprawy logistyczne, dokumenty i studzi emocje. Michał (39 l.) jest przedstawicielem handlowym,
nieformalnym szefem zespołu, pilnuje dyscypliny, spina całość.
Obaj panowie gry na gitarze uczyli się ze słuchu i kaset magnetofonowych. Wiktor (18 l.), uczeń Zespołu Szkół Muzycznych w Koszalinie, to człowiek-zagadka. Postać tajemnicza, ekscentryczna,

dostarczająca na równi porządną dawkę adrenaliny organizacyjnej i przepiękną skrzypcową przestrzeń. – Świetny gość, dość zakręcony. Zapomina o próbach, a raz zamiast na koncert pojechał
na narty – śmieje się Wojtek. Wiktor gra także w zespole Jalee.
Klaudia (23 l.) studiowała w Poznaniu podologię (dziedzina medycyny zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem chorób stóp
i stawu skokowo-goleniowego), jest po obronie i wróciła do Koszalina. Wojtek (27 l.) jest jedynym w zespole w pełni wykształconym muzykiem, absolwentem Akademii Sztuki w Szczecinie. Na
co dzień uczy w Szkole Podstawowej nr 23. Koledzy mówią o nim
„skarb", bo poza grą na pianinie wniósł do zespołu dyscyplinę,
umiejętność czytania nut oraz wiedzę muzyczną, chociaż sam do
akademickiego wykształcenia ma sporo dystansu, a skrycie marzy
by zostać komentatorem sportowym. – Z muzyką jestem związany
od najmłodszych lat – mówi – ale długo broniłem się przed pójściem na studia muzyczne. Ostatecznie okazały się one cenne.
Zmieniłem akordeon z klawiszowego na guzikowy, co poszerzyło
moje możliwości, zostałem laureatem dziesięciu międzynarodowych konkursów w zespołach i solo, otrzymałem stypendium ministerialne. Nie obijałem się, inwestowałem w rozwój, ale kształcenie akademickie uświadomiło mi pewne ułomności systemu.
Repertuar współczesny – a mówię to jako wykształcony muzyk – to
kpina ze zwykłej muzyki, która powinna sprawiać ludziom radość.
Dlatego zespół wydał mi się idealnym wyjściem, bo jego twórczość jest skierowana wprost do słuchacza. Na studiach się tego
nie uczy, szlifuje się wyłącznie rzemiosło. Nie trzeba być wykształconym, żeby być dobrym. Taka jest na przykład Klaudia. Uważam,
że fakt iż nie uczyła się śpiewać to jej ogromny atut. Na uczelni zrobiliby z niej śpiewaczkę operową, a tak używa głosu bez żadnych
akademickich obciążeń, spontanicznie
Klaudia rzeczywiście nie kończyła żadnej szkoły artystycznej,
w co trudno uwierzyć, kiedy się jej słucha. Śpiewa od przedszkola,
uczęszczała na lekcje do Ewy Turowskiej i to wszystko. – Cieszę się
że nie uczyłam się śpiewu, bo pozwala mi to manewrować między dźwiękami, czasem nawet lekkimi nieczystościami, odejść od
schematu – potwierdza słowa Wojtka.
Ten mix charakterów i doświadczeń jest największym potencjałem grupy. – Każdy wnosi coś cennego i dopiero razem tworzymy
spójną całość – mówi Wojtek, a Klaudia dodaje: – Oprócz tego,
że razem gramy i spotykamy się na próbach, stanowimy paczkę
przyjaciół. Lubimy się, zżyliśmy się ze sobą, nasze „dziwności indywidualne" są akceptowane. Dużo się śmiejemy, ale też umiemy
się dyscyplinować, dogadać.
Woodland Spirit ma co prawda na koncie płytę, ale – znów nietypowo – koncertuje dość rzadko. Ostatnio w kwietniu, podczas
organizowanej po raz drugi imprezie charytatywnej Magia Rocka,
dzięki której ponownie udało się zebrać pokaźną sumę na leczenie
dzieci. Zamierzają zwiększyć częstotliwość występów, ale z dwoma
zastrzeżeniami. Po pierwsze – dopracują autorskie utwory, po drugie doskonale przygotują się do występów. Wtedy planują koncertować poza Koszalinem. Wbrew mogłoby się wydawać lekkiemu
stosunkowi do swojej obecności scenicznej, to zespół perfekcjonistów, świadomie planujących swoje ruchy. Nad swoim materiałem
na kolejną płytę pracują od roku. – Teraz chcemy pokazać, że nie
jesteśmy cover bandem i obronimy się własnymi kompozycjami
– zapowiada Michał Goldfarb. – Teksty napisze Klaudia. Jesteśmy
w optymalnym składzie instrumentalnym. W najbliższym czasie
ukaże się nasz autorski utwór będący zapowiedzią albumu.
Tymczasem warto poszukać ich nagrań i teledysków w internecie: youtube.com/c/woodlandspirit.
Autor: Anna Makochonik / Foto: Sylwia Dziadoń
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Papierowe miasta
w słupskiej Baszcie
Czarownic
Wystawa Grety Grabowskiej zatytułowana „Z oddalenia...", prezentowana w maju i czerwcu w słupskiej Baszcie Czarownic Bałtyckiej
Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku to suma fascynacji twórczych artystki. W gotyckich wnętrzach zawisło kilkanaście abstrakcyjnych
kolaży, których motywem jest miasto, a tworzywem papier.

n

a wystawę złożyły się trzy cykle. Pierwszy – kwadraty 70 na 70 cm – to miasta widziane z dużej
odległości, z zachowaną liniaturą ulic, ich poziomami i pionami, zaburzone przez nieregularne kształty budynków, które, jak mówi Greta
Grabowska „wiją się i kręcą, starając się zaznaczyć swoją indywidualność". Cykl drugi, 20 na 20 cm, malutkie formy na własno-

ręcznie czerpanym papierze wzbogacone siatkami ulic i fragmentami gazet, zainspirowane zostały „Miastami nieistniejącymi" Italo
Calvino. – Uwielbiam jego literaturę, jest porywająca – mówi Greta
Grabowska. – Po raz pierwszy spróbowałam się z nią zmierzyć, ale
z pewnością nie wyczerpałam tematu.
Trzeci cykl nazywany przez Gretę Grabowską na zmianę „Ku

Foto: Marcin Torbiński

86

Kultura

bieli" lub „Ku czerni" to prace 35 na 35 cm, dla stworzenia których
punktem wyjścia były cytaty o mieście zaczerpnięte na przykład
z gazety albo miejskich planów architektonicznych.

Dla Grety Grabowskiej zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie było kolejnym. Przyjęła je od Grażyny Przybylak, spiritus
movens przedsięwzięcia oraz Ewy Wolskiej, dyrektor BGSW.

Wystawa to kolejny ukłon artystki nie tylko wobec ulubionego
motywu miasta czy szerzej pejzażu architektonicznego, ale także
tworzywa, czyli papieru. – Lubię mu dawać nowe życie – wyjaśnia
Greta Grabowska. – Uwielbiam gazety, papiery pakowe, prezentowe, ale też tekturę i papiery szlachetne, japońskie bibuły czy
nepalski papier czerpany. Papier jest różnorodną materią, od takiej, które niemal rozpada się w palcach po czasami siermiężne,
mięsiste i chropowate struktury. Ma własne linie papilarne, każdy
rodzaj inaczej pije pigment. Pochyliłam się kiedyś nad papierem
i tak mi zostało.

Warto dodać, że wystawę do zakończenia 18 czerwca obejrzało
półtora tysiąca osób!

Podczas wernisażu muzyczno-poetycki recital zagrał duet
Lucy&Tom, doskonale wpisując się repertuarem w niezwykłe
wnętrze Baszty Czarownic, jego ponurą i fascynującą historię
i abstrakcyjny charakter samych prac Grety Grabowskiej. Wystawa towarzyszyła czternastej edycji Pomorskiego Forum Edukacji
Regionalnej Wielokulturowe Pomorze organizowanego przez
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, tym razem odbywającego się pod hasłem „Co nas jednoczy – drogi do niepodległości". Jak co roku towarzyszyły mu nie tylko wystawy, ale też
prelekcje, dyskusje, występy artystyczne.
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Dużo pozytywnego
zamieszania
Biblioteka ma być miejscem, w którym warto się pokazać, bo jest prestiżowe i kulturotwórcze – mówi Dariusz Pawlikowski, nowy
dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej (KBP). Stanowisko objął 1 czerwca br. Wierzy w życie pozaradiowe, więc po trzydziestu
latach na antenie koszalińskiej stacji postawił przed sobą nowe wyzwanie. Tym samym znalazł się w swoim środowisku naturalnym,
czyli wśród książek.

z

a panem pierwsze tygodnie na stanowisku dyrektora. Jak minęły?
- Bardzo sympatycznie. Poznaję zespół, nasze relacje muszą się ułożyć, ale już wiem, że to
ludzie inteligentni, z otwartymi głowami i fajnymi pomysłami na to, co moglibyśmy wspólnie zrobić, stworzyć.
Myślę, że praca w takim środowisku będzie przyjemnością. Zgadzamy się co do tego, żeby bibliotekę w jak największym stopniu
udostępniać czytelnikom, dodać jej luzu i oczywiście zachęcać do
czytania. Nie wszystko wymaga wielkich inwestycji, czasem potrzeba drobnych, ale znaczących zmian.
Zajrzał pan już we wszystkie kąty KBP?
- Ciągle zwiedzam. Mam już pomysły na pewne korekty w ciągach komunikacyjnych. Myślę że niektóre przestrzenie można inaczej zorganizować, lepiej wyeksponować, wykorzystać.
- Biblioteka – miejsce dla pana ważne kiedyś i teraz?
- Oj tak. W dawnych czasach korzystałem z nieistniejącej już

filii przy ulicy Buczka (dziś: Sportowa – dop. am). Do tej pory
pamiętam jej zapach i wygląd, twarze bibliotekarek i spotkania
przy ciastkach, oraz to, że wszystkie książki owijano wtedy w szary papier (śmiech). Kiedy odwiedzam filie KBP, widzę, że choć są
oczywiście bardziej nowoczesne, to niewiele się zmieniło. Wciąż
tworzą małe społeczności, prowadzi się w nich świetną pracę
z dorosłymi, dziećmi, organizuje spotkania, zajęcia edukacyjne,
dyskusje. Unikalny klimat pozostał.
- Księgozbiór KBP, który będzie miał pan pod opieką, liczy blisko 370 tysięcy pozycji. Ile ma pan książek w domu?
- Grubo ponad tysiąc. Czytam wszystko, literaturę różnych gatunków. Książki zawsze były najważniejsze w moim życiu. Uważam
je także – jakkolwiek by to nie zabrzmiało – za ważny element
scenografii mojego domu. Nie wyobrażam sobie pomieszczenia
bez książek, włącznie z kuchnią i toaletą. Będąc u kogoś, przeglądam jego księgozbiór. Zawsze lubiłem czytać, choć nauczycielki
w szkole średniej próbowały we mnie zabić tę miłość, przepytując
szczegółowo z lektur. Nie układam książek w określony sposób na
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półkach, choć mam pomysł, żeby osobną oddać pozycjom z autografami, a mam ich mnóstwo – od Tadeusza Mazowieckiego,
Jacka Kuronia po Wisławę Szymborską.
- Co z doświadczenia dziennikarskiego przyda się panu w zarządzaniu biblioteką?
- Dziennikarstwo, z którym byłem związany przez 28 lat, na pewno nauczyło mnie kontaktu z ludźmi, umiejętności rozmowy, konstruktywnej dyskusji, przyjmowania argumentów i otwartości na
świat, różne poglądy, osobowości. W pracy z ludźmi to bezcenne.
- Współczesne biblioteki to już nie zwykłe wypożyczalnie, ale
centra kultury. Czy to droga, którą chciałby pan podążać?
- Nasza biblioteka od dawna spełnia funkcję centrum kulturalnego. Jest bardzo dobrze odbierana i oceniana przez użytkowników. Na pewno należy na tę dobrą opinię pracować, a może być
jeszcze lepiej.
- Czyli jak?
- Chciałbym biblioteki bardziej
kolorowej, energicznej. Chcemy pokazać – przede wszystkim młodym
ludziom – że KBP jest fajnym miejscem do spędzania czasu, ciekawym,
nowoczesnym, mającym dużo do zaoferowania. Teraz sam każdego kogo
spotykam, pytam, czy już się zapisał
do biblioteki (śmiech). Spadek czytelnictwa jest ogromnym problemem.
Ludzie czytają coraz mniej i zadaniem
bibliotek jest przeciwdziałanie temu
procesowi. Jest to oczywiście niezwykle trudne, bo na siłę do czytania nikogo się nie zmusi. Jednak kreowanie
biblioteki jako miejsca przyjaznego
i odczarowanie jej stereotypowego,
statecznego wizerunku jest dobrym
kierunkiem. Poza tym, trzeba ludziom
ułatwić samo korzystanie z wypożyczalni.
- Przyjazna biblioteka to znaczy
jaka?
- Taka, która zachęca do przyjścia.
Nie tylko działalnością, ale też organizacją. Dlatego rodzice mogą
zostawić u nas wózek w szatni, planujemy stworzyć kącik dla
maluchów, żeby dorośli mogli spokojnie skorzystać na przykład
z czytelni, można do nas przyjść z psem – oczywiście odpowiednio
zabezpieczonym. Będę się starał, żeby obok KBP stanęła stacja roweru miejskiego. Bardzo liczę na planowaną modernizację terenu
wokół biblioteki. Jest położona w pięknym miejscu, ale droga do
niej wymaga pewnych udogodnień, choćby oświetlenia alejek
prowadzących do budynku czy monitoringu. Wiele osób, zwłaszcza jesienią i zimą, rezygnuje z uczestniczenia w spotkaniach autorskich czy innych wydarzeniach, bo zwyczajnie boi się spacerować po parku nocą, a nie każdy przecież ma samochód.
- Ewolucja czy rewolucja?
- Absolutnie ewolucja. Kontynuacja tego co dobre, rozwój, ale
też zupełnie nowe inicjatywy.
- Na przykład?
- Na pewno będziemy kontynuować flagowe imprezy jak Noc
w Bibliotece czy Żywa Biblioteka, bo to bardzo wartościowe i lubiane wydarzenia, podobnie jak spotkania z uznanymi autorami
– w planie jest spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską, postaramy
się ponownie zaprosić Olgę Tokarczuk. Chciałbym, żeby w Galerii

Region miało miejsce więcej wystaw, najlepiej związanych z Koszalinem. Najbliższa będzie pokłosiem Good Vibe Festiwalu 2018.
Chcemy otworzyć się na młodzież, Instytut Wzornictwa, zaproponować coś mniejszości ukraińskiej, która w Koszalinie jest bardzo
aktywna – być może udostępniać w czytelni prasę w języku ukraińskim czy nowości czytelnicze. Te tematy jeszcze rozpoznajemy.
Myślę też o nowych formach promocji. Biblioteka ma znakomity,
duży księgozbiór, organizuje około 1150 imprez rocznie w gmachu głównym i filiach. W ubiegłym roku wzięło w nich udział 31
tysięcy osób. Warto się tym chwalić. Szczególnie chciałbym wyeksponować działalność bibliotekarek w filiach KBP, bo robią fantastyczne rzeczy.
- Może warto pomyśleć o wykorzystaniu w większym stopniu
sali kinowej, zgodnie z jej podstawowym przeznaczeniem?
- Sala kinowo-konferencyjna funkcjonuje w czasie Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja
Ty i Ja, festiwalu Młodzi i Film, seanse
odbywają się w cyklu Akademia Integracji. Sala jest też wynajmowana, odbywają się tu spotkania i konferencje.
Jest kameralna, stworzona do pokazów studyjnych. Nie ma sensu tworzyć
drugiego DKF-u, bo ten w Centrum
Kultury 105 jest znakomity, ale na
pewno warto pomyśleć o filmowych
przeglądach tematycznych. Za chwilę
odbędzie się u nas drugi pokaz filmów ukraińskich.
- Chęć zmian napotyka często na
mur w postaci braku pieniędzy...
- Na pewno będę chciał sięgać po
dotacje i fundusze zewnętrzne. Biblioteki mają pod tym względem pod
górkę, ale warto spróbować.
- Jakim dyrektorem chce pan być?
- Zarządzanie kojarzy się zazwyczaj
z garniturem, krawatem, sztywnymi zasadami i surowym stosunkiem
do pracowników. Oczywiście, będę
częściej zakładał marynarkę, ale na
co dzień stawiam na luz. Pozytywną
atmosferę i dużo twórczego zamieszania. Nie zmienię swojej natury. Lubię ludzi, lubię rozmawiać, jestem otwarty. Jedyne czego
wymagam, to żeby ludzie byli uśmiechnięci i uprzejmi.
Autor: Anna Makochonik / Foto: Izabela Rogowska

Dariusz Pawlikowski (rocznik 1961) – pochodzi z Koszalina.
Z wykształcenia politolog z uprawnieniami pedagogicznymi
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Był nauczycielem w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Dubois
(uczył historii i wiedzy o społeczeństwie). Przez 28 lat dziennikarz Polskiego Radia Koszalin, kilkanaście lat współpracował z Telewizją MAX – prowadził programy publicystyczne.
Prezes Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego,
dyrektor programowy Europejskiego Festiwalu Filmowego
Integracja Ty i Ja, związany z festiwalem od pierwszej edycji.
Miłośnik filmu, teatru, literatury i jazzu. Na dobry spektakl albo
koncert potrafi jechać kilkaset kilometrów. Jeśli nie czyta, nie
siedzi w kinie lub nie słucha płyt, uprawia nordic walking – jest
instruktorem tej dyscypliny. Rowerzysta.
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Zapraszam na moją półkę
Rozpoczynamy cykl, w którym będziemy prezentować literackie rekomendacje według bardzo subiektywnego klucza. Dlatego
nie zawsze będą to nowości, ale zawsze – teksty warte czasu i uwagi. Oto pierwsze propozycje naszego felietonisty Tomasza
Ogonowskiego.
Te akapity zostały zachowane jedynie w brulionach pisarza. Teraz
mamy okazję się z nimi zapoznać, co jest kolejną niebywałą przygodą czytelniczą. Jednym słowem, dostajemy do ręki przekład
wyjątkowy. To lektura obowiązkowa dla wszystkich miłośników
„Mistrza i Małgorzaty”, a także tych, którzy dopiero zaczną swoją
przygodę z arcydziełem Bułgakowa.
Michał Bułgakow: „Mistrz i Małgorzata” (nowe tłumaczenie), Wydawnictwo „Fundacja Sąsiedzi”

Bułgakow, a nie Bułhakow
W tłumaczeniu Krzysztofa Tura, który poświęcił spory kawał
życia pracy nad „Mistrzem i Małgorzatą", wszystko jest inne. Odważna, ale i logiczna decyzja o przywróceniu rosyjskiej wersji nazwiska Bułgakow rosyjskiemu przecież pisarzowi. To wbrew czytelniczemu przyzwyczajeniu Polaków, którzy z bliżej nieznanych
powodów karmieni byli jako jedyni na świecie ukrainizowaną wersją: Bułhakow (nawet słownik w Wordzie uparcie poprawia mi „g”
na „h” kiedy piszę tę recenzję). Inne jest też już pierwsze zdanie
książki (magia pierwszych zdań wielkich powieści to zresztą temat
na osobną książkę). Pierwsze zdanie w kanonicznym tłumaczeniu
brzmiało tak: „Kiedy zachodziło właśnie gorące wiosenne słońce,
na Patriarszych Prudach zjawiło się dwóch obywateli.” Tymczasem
ten sam początek u Tura brzmi: „W porze upalnego wiosennego
zachodu na Patriarszych Stawach pojawiło się dwóch obywateli”.
W pierwszej chwili aż się zatrząsłem. Jak to? A gdzie „Patriarsze
Prudy”? Ale po chwili zobaczyłem przy słowie „zachodu” odnośnik do przypisu na końcu książki. I tam dopiero odkryłem bogactwo pracy Krzysztofa Tura, który wyjaśnia skąd takie tłumaczenie,
jakie są konotacje czasu powieści z ewangelicznym Wielkim Tygodniem i co z tego wynika, itd. To właśnie te niezwykle erudycyjne
przypisy (a jest ich aż 75) stanowią o wielkości nowego tłumaczenia, także semantycznie odmiennego od poprzednich. Czytelnik zaczyna dotykać głębi myśli Bułgakowa (który pracował nad
swoim dziełem dwanaście lat), a zapewniam Państwa, że jest to
podróż niezwykła. Kolejnym elementem godnym podkreślenia są
odniesienia do fragmentów, które sam Bułgakow wyrzucił z pierwotnych wersji przewidując ich usunięcie przez sowiecką cenzurę.

James Brown, konglomerat sprzeczności
Podczas lektury tej książki dojmujące jest jedno odczucie:
McBride wie, o czym pisze. To dziennikarz i wykładowca na Uniwersytecie Nowojorskim, ale także bardzo dobry saksofonista
jazzowy. A przede wszystkim Afroamerykanin, tak jak bohater
jego biografii. I to wychowany w slumsach w pobliżu posiadłości Jamesa Browna, będącego wtedy u szczytu sławy. Jest to więc
książka bardzo osobista, nasycona odnośnikami do własnej muzycznej biografii i znajomości realiów „czarnego południa”, skąd
pochodził James Brown – prosty chłopak z prowincji, któremu
udało się odmienić bieg historii muzyki. Tak jak większość geniuszy Brown był konglomeratem sprzeczności. Autor największych
hitów, który nie znał nut i – jak opisuje to McBride – pisał piosenki,
mówiąc swoim muzykom: „Idzie to tak… i dośpiewywał: la, la, la”.
Człowiek, którego majątek wycenia się na ponad 100 milionów
dolarów, a który nigdy nie oddał ani jednego centa do banku, bo
po prostu nie ufał bankom. Chował pieniądze w butach, pudłach,
specjalnych pokojach – sejfach, które kazał budować w swoich
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posiadłościach. Tę paranoję świetnie opisuje McBride: „Któregoś
dnia ktoś go zapytał: <<Panie Brown, gdzie mamy szukać pieniędzy, jeżeli kiedyś coś się panu stanie?>> Brown siedział przy
biurku. Miał przed sobą notatnik. Nabazgrał jedno słowo i przekręcił notes, by można było zobaczyć co napisał. Słowo brzmiało:
>>Kopcie>>”. Wreszcie człowiek, który rozdawał pieniądze potrzebującym, a jednocześnie okrutnik nakładający kary finansowe
na swoich muzyków, który zbudował całą siatkę płatnych szpiegów donoszących mu, czy ktoś z jego otoczenia źle się o nim nie
wyraża. Furiat, który bił swoje żony, a jednocześnie adoptował
szóstkę ich dzieci. Ale przede wszystkim geniusz muzyczny i sceniczny. Jest w książce McBride’a sporo żalu do Ameryki, dla której
liczą się tylko pieniądze, a artysta – bez względu na skalę talentu
- jest tylko maszynką do ich pomnażania. Bo „Załatw publikę i spadaj” to nie tylko biografia, którą czyta się z wypiekami na twarzy. To
także bardzo dobry reportaż o Stanach Zjednoczonych.

ło się doskonale połączyć te westernowe wątki biografii Cochise’a z rzetelnym, naukowym podejściem historyka powoduje, iż
„Apaczy” czyta się jednym tchem. Minusem książki są natomiast
ilustracje: szesnaście zdjęć pustej prerii, jakichś wzgórz i kanionów, w których brak choćby cienia dynamiki, wręcz odstręcza od
lektury. Na szczęście to tylko zbędny dodatek, najwyraźniej nieprzemyślany przez amerykańskiego wydawcę.
Edwin Sweeney: „Apacze”, Państwowy Instytut Wydawniczy

James McBride: „Załatw publikę i spadaj. W poszukiwaniu Jamesa Browna, amerykańskiej duszy i muzyki soul”, Wydawnictwo
„Czarne”

Czas budzi grozę

Karol May zmyślał, ale tylko trochę
We wczesnym dzieciństwie zaczytywałem się w powieściach
przygodowych o Dzikim Zachodzie autorstwa Karola Maya, Niemca który zawitał do Stanów Zjednoczonych dopiero w 15 lat po
opublikowaniu swojej pierwszej powieści o szlachetnym wodzu
Apaczów pt. „Winnetou, der Rote Gentleman” (pol. „Winnetou,
czerwonoskóry dżentelmen”). Już sam tytuł tego grafomańskiego
dzieła wskazuje, w jaki sposób May przedstawiał Apaczów. Winnetou był piękny, szlachetny, szaleńczo odważny. Mało jadł i chyba w ogóle nie spał, bo cały czas czuwał nad bezpieczeństwem
swoich białych braci. A czuwał jak nikt! I tak dalej, i tak dalej... Do
książki Sweeney’a zabrałem się więc z ogromnym apetytem na
prawdę o Apaczach. Ta ostatnia okazała się jednak bardzo zaskakująca. Po pierwsze tytuł „Apacze” jest nieco mylący: książka jest
tak naprawdę historią ich najsłynniejszego wodza Cochise’a i ludu
Chiricahua (grupa Apaczów Zachodnich), do którego przynależał.
Po drugie… Cochise okazał się być bardzo podobny do wymyślonego przez Maya Winnetou. Jak pisze Sweeney: „(…) był postacią
złożoną, ujmującą, o wyostrzonej inteligencji, wspaniałym wyglądzie i nieprzeciętnych zdolnościach”. Po lekturze „Apaczów” muszę publicznie oddać jedno Karolowi Mayowi: był grafomanem,
ale dobrze przygotowanym. I chociaż historia Cochise’a pełna
jest nieobecnej u Maya brutalności (na przykład jego własna żona
w przypływie ataku szału pogryzła mu ręce do kości), to nie należy
zapominać, że prawdziwy wódz Apaczów żył w czasach krwawych
wojen i bezlitosnej eksterminacji Indian. To, że Sweeney’owi uda-

Temat arcytrudny, na którym połamał sobie zęby niejeden filozof. Przykładem niech będzie Martin Heidegger, którego słynne
„Bycie i czas” (niem. Sein und Zeit) zdaje się być dzisiaj, po niemal
stu latach od wydania, jeno metafizycznym bełkotem. Z czasem
jest bowiem dokładnie tak, jak napisał św. Augustyn w swoich
„Wyznaniach”: „Czymże więc jest czas? Jeśli nikt mnie o to nie
pyta, wiem. Jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem”.
Wydaje się jednak, że Safranski znalazł sposób na pisanie o tym
zjawisku w sposób bezpieczny, a jednocześnie niezwykle zajmujący. Jego nasycony ogromną erudycją wykład na temat czasu
to przegląd idei stworzonych przez ludzkość, przetykany ciekawostkami i własnymi przemyśleniami. Fenomen przemijania jest
tu przedstawiany na dziesięć różnych sposobów, od „czasu nudy”
poprzez „czas uspołeczniony” aż do „gier z czasem”. Przyjrzyjmy
się na przykład nudzie. Safranski stawia tezę, że nie ma czasu pozbawionego zdarzeń, zawsze coś się dzieje. Natomiast stan nudy
jest tym momentem, w którym spotykamy się nie ze zdarzeniami,
tylko z samym upływem czasu. Z czasem jako takim. Albo ze zdarzeniami, których nie zauważamy, na przykład dlatego, że stały się
czynnościami rutynowymi. To przerażające i bardzo niebezpieczne momenty. Jak pisał Goethe w swoich pamiętnikach: „Opowiadają o pewnym Angliku, że powiesił się, żeby nie być zmuszonym
ubierać się i rozbierać codziennie”. Grozę budzi także zetknięcie
śmiertelnego człowieka z bezgranicznym czasem wszechświata.
Czas staje się wtedy jakimś rodzajem wiecznie głodnego potwora. Nic dziwnego więc, że w tradycji greckiej bóg Kronos, który
pożarł swoje dzieci był często mieszany z Chronosem, bogiem
czasu.. Ale czas może mieć także inne, bardziej społeczne funkcje.
Na przykład być wykładnią oszalałej dyktatury, która chce zagarnąć władzę nad każdym aspektem życia człowieka. Najbardziej
jaskrawy przykład takiego zachowania dali Niemcy, którzy w 1940
roku, po militarnym zajęciu Holandii narzucili jej obywatelom
przesunięty o godzinę i czterdzieści minut czas niemiecki.
Rüdiger Safranski: „Czas. Co czyni z nami i co my czynimy z niego”, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”
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Piekielny cud na Wołgą

iedy na francuskim Euro 2016 chuligańskie bojówki Rosjan urządziły polowanie na Anglików
w Starym Porcie w Marsylii, 20 nadwołżańskich
bandytów zostało w trybie natychmiastowym
deportowanych do kraju. Ta dwudziestka została przyjęta w ojczyźnie z honorami należnymi bohaterom, a car
z nieukrywaną dumą w głosie wygłosił słynne zdanie: „200 kibiców dało sobie radę z kilkoma tysiącami!".
Tu mała dygresja dotycząca tego kto w Rosji zasługuje na miano bohatera. Kiedy w 1998 r. wybuchł w Białym Domu skandal
z Monicą Lewinsky, która zeznała przed sądem, że między nią
a prezydentem USA Billem Clintonem doszło do stosunków seksualnych, ten ostatni przyleciał do Moskwy na spotkanie z prezydentem Borysem Jelcynem. Wizyty nie dało się już
odwołać, chociaż Clinton spodziewał
się w Rosji chłodnego przyjęcia. Tymczasem czekała na niego miła niespodzianka. Największy dziennik rządowy
zapowiedział tę wizytę na pierwszej
stronie wielkim tytułem: „Wot gieroj
prijezżajet” (co znaczy dosłownie: „bohater przyjeżdża").
A wracając do mundialowej Rosji.
Po zagranicznych występach 20 ciupasem deportowanych „bohaterów” cały
świat zaczął zadawać sobie pytanie: Co
będzie się działo w Rosji podczas Mistrzostw Świata 2018?
Tymczasem w Rosji dzieje się cud.
Chuligani zniknęli, jakby ich nigdy nie
było. A że Rosjanie potrafią być niezwykle, po słowiańsku gościnni – nic
dziwnego więc, że w relacjach z mundialu przeważają zachwycone i roześmiane twarze gości, którzy nie mogą się nachwalić gospodarzy.
Tylko gdzie się podziali chuligani? Gdzie jest ta armia świetnie
wyszkolonych „gierojów”? Odpowiedź jest prosta. Car dogadał
się z FIFA. Ta zażądała porządku na mundialu. Car wydał więc kilka poleceń. I wydarzył się wspomniany cud: te polecenia stały się
ciałem. „Bohaterowie” dostali jasny sygnał: albo będzie spokój,
albo się z Wami rozprawimy po naszemu. A przecież wiecie dobrze, przyjaciele, że kiedy się rozprawiamy to do końca. Waszego.
Tak to działa w Rosji. Zawsze tak działało.
Mnie w tym wszystkim najbardziej niepokoi nasze, polskie

uwielbienie dla tego zjawiska. Czytam relacje prasowe i komentarze umieszczane pod nimi. Coraz wyraźniej słychać ton, który
różnymi głosami mówi jedno: „Tak właśnie powinno załatwiać się
sprawy. Przydałby się i nam taki porządek”.
Wyczuwalna staje się więc narastająca fascynacja brutalną siłą
rosyjskiego niedźwiedzia, który raz zaryczał, a już cały las stoi na
baczność. A, że tym razem chodzi o bandytów ułuda słuszności
takiego rozwiązania staje się tym bardziej atrakcyjna.
Tymczasem klucz do zrozumienia niebezpieczeństw płynących
z rozwiązań siłowych tkwi w słowach: „tym razem”. Tym razem
chodziło o bandytów. Tyle, że następnym razem może to dotyczyć
w zasadzie każdego.
W najbardziej wstrząsający sposób
ten piekielny mechanizm zobrazował niemiecki pastor luterański Martin Niemöller w wierszu napisanym
w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen, do którego wysłali go naziści:
„Kiedy naziści przyszli po komunistów,
nie protestowałem,
nie byłem komunistą.
Kiedy przyszli po socjaldemokratów,
nie protestowałem,
nie byłem socjaldemokratą.
Kiedy przyszli po związkowców, nie
protestowałem,
nie byłem związkowcem.
Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem,
nie byłem Żydem.
Kiedy przyszli po mnie, nie było już nikogo, kto mógłby zaprotestować.”
Oto druga strona medalu, którym
tak się zachwycamy: w trzymanej silną ręką Rosji Putina też zawsze
mogą po kogoś przyjść. I tak się zresztą dzieje. Przychodzą po:
biznesmenów (panuje tam nieformalny nadzór tzw. resortów siłowych nad biznesem), polityków (wyeliminowanie Aleksieja Nawalnego - najpoważniejszego kandydata opozycji na prezydenta
poprzez wsadzenie go do więzienia), ludzi sztuki (aresztowany
w 2014 r. ukraiński reżyser Oleg Sencow umiera właśnie głodując
w rosyjskim łagrze), manifestujących na ulicach ludzi (w tłumienie
kwietniowych protestów zaangażowano formacje kozackie szkolone w zakresie „ochrony porządku publicznego” za pieniądze
merostwa Moskwy).
I tak dalej, i tak dalej… Ta lista jest niestety bardzo długa.

Tomasz Ogonowski – reportażysta, publicysta, producent telewizyjny, dramaturg i dramatopisarz. Laureat nagród reporterskich (m.in.
I nagrody w ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim „Oczy otwarte" za Najlepszy Artykuł Roku 2003). Autor scenariusza i dramaturg
spektaklu „Czekamy na sygnał" uznanego za Wydarzenie Kulturalne Roku 2017 w Koszalinie.
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Air-Transfer.pl doceniają
nie tylko pasażerowie
Kiedy ktoś w Koszalinie mówi, że jedzie na lotnisko w Goleniowie albo Gdańsku, niemal pewne jest, że będzie klientem firmy
Air-Transfer.pl. Stworzyli ją osiem lat temu Robert Szemro i Michał Chmiel – dosłownie z niczego. Choć nawet bliscy nie wierzyli,
że to się może udać, oni się nie poddawali i przekonywali, że dowożenie w uporządkowany sposób pasażerów na lotniska ma
przyszłość, a ich pomysł na biznes ma sens. Obecnie Air-Transfer.pl obsługuje własne regularne linie autobusowe, może się pochwalić
najnowocześniejszym w Koszalinie taborem – w tym autobusem Mercedesa najnowszej generacji, jednym z pierwszych egzemplarzy
w Polsce. Firmę doceniają nie tylko klienci. Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa uhonorowała 21 czerwca br. właścicieli
Air-Transfer.pl Srebrnym Denarem, czyli Koszalińską Nagrodą Gospodarczą, o przyznaniu której decydują inni przedsiębiorcy.

p

Pierwsze dwa lata były najtrudniejsze. Michał
Chmiel, młodszy ze wspólników, na początku
sam obsługiwał lotniskowe kursy. Wspomina: Nawet jeśli trzeba było zawieźć jedną osobę, jechałem. Spałem w busie i czekałem na wieczorny
kurs powrotny na przykład z Gdańska. I znów często do Koszalina
jechała ze mną jedna osoba. Nikt nie wierzył, że to ma sens. Ale
my wiedzieliśmy, że musimy przetrwać najgorszy okres i że nasz
pomysł się sprawdzi. Z czasem pomagał mi wujek i jeden z kolegów. W końcu w trzecim roku liczba pasażerów zaczęła systematycznie rosnąć.
Skąd w ogóle pomysł na taki biznes? Wyjaśnia to Robert Szemro: - Prowadziłem biuro podróży i po sąsiedzku miałem firmy „busiarskie”. Wtedy zorientowałem się, że jest nisza na rynku. Coraz
więcej osób potrzebowało transportu na lotniska. Wiedziałem, że
taki biznes ma przyszłość.

Michał Chmiel dodaje: - Trudno pewnie w to uwierzyć, ale decyzję o współpracy podjęliśmy przy pierwszym naszym spotkaniu.
Robert już prowadził własną działalność i to on zaproponował,
żebyśmy wspólnie zorganizowali przedsiębiorstwo transportowe.
Ja miałem wtedy 21 lat, dużo zapału i bus warty pięć tysięcy złotych.
Kiedy pytamy o kamienie milowe w historii firmy, jako pierwszy
ważny punkt panowie zgodnie wskazują swoje pierwsze spotkanie. Kolejny to decyzja o zainwestowaniu w mikrobusy Vito oraz
małe autobusy Sprinter marki Mercedes i przyjęcie zasady, że
następne kupowane wozy muszą być coraz lepsze. Później – uruchomienie regularnych linii, wprowadzenie usług Business Taxi
i VIP-transfer, rozszerzanie działalności – m.in. o całościową organizację wyjazdów turystycznych. Wreszcie zakup nowoczesnego
autobusu, jednego z pierwszych w Polsce egzemplarzy nowej
generacji Mercedesa, której produkcja rozpoczęła się niedawno.
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A cel? Ciągły rozwój.
Od początku bez kompromisów
- Kiedy zaczynaliśmy, lotnisko w Gdańsku przyjmowało dziennie może 7-8 lotów, ale było oczywiste, że się rozwinie. Obecnie
tych lotów jest ponad 40, nie licząc czarterów. Od dawna chciałem zająź się dowozem pasażerów, ale wciąż coś przeszkadzało
- wspomina pan Robert. – W końcu dzięki naszemu wspólnemu
koledze pojawił się u mnie Michał i podjął rzuconą rękawicę.
Grudzień 2010 roku, pierwszy kurs. Oczywiście nie rozklekotanym busem pana Michała kupionym za 5 tysięcy, ale takim kupionym za 15 tysięcy…
Wspólnicy przyjęli twarde zasady: punktualność, pewność kursów, coraz lepszy tabor.
Michał Chmiel podkreśla: - Konkurencja nam, nowicjuszom,
bardzo pomagała. Ich busy się spóźniały, wiele kursów było odwoływanych. U nas musiało być inaczej. Nie było mowy o niepunktualności. Kurs się odbywał nawet wtedy, kiedy zgłaszał się
jeden pasażer. To było kluczowe, bo pocztą pantoflową się roznosiło, że jeździmy nawet z pojedynczymi pasażerami. Choć paliwo
kosztowało więcej niż ten jeden wykupiony bilet, jechaliśmy. Nie
było łatwo. Bez reklamy, bez pieniędzy. Ale zacisnęliśmy zęby i realizowaliśmy plan.
Po pięciu miesiącach, kosztem wyrzeczeń, kupili pierwszego
mercedesa Vito. Pan Robert śmieje się: - Nie mieliśmy jeszcze do-

świadczenia, przepłaciliśmy. Ale mieliśmy wóz, który wystrzelił nas
ponad konkurencję. Nowy samochód z salonu. Nikt nie miał takiego. Świadomie szliśmy w jakość. Wrzesień 2011 to drugi nowy
bus Vito. Po dwóch latach pierwszy autobus, co prawda 14-miejscowy, ale autobus. Mogliśmy zabierać za jednym razem więcej
pasażerów.
Linie regularne
Po trzech latach Air-Transfer.pl uruchomił pierwsze regularne linie. Wcześniej stosował – jak wszyscy – zasadę „door to door”, czyli
odbierał pasażerów spod ich domów i powrotnie dowoził do domów. Odtąd autobus startował ze stałego przystanku w mieście
o określonej porze i o wiadomej godzinie musiał być na lotnisku
w Gdańsku albo Goleniowie.
Początkowo część pasażerów nie była zadowolona. - Mieliśmy
duży problem. Nie wszyscy rozumieli, dlaczego to robimy. Ale
cierpliwie tłumaczyliśmy. Wcześniej, kiedy kursem jechało parę
osób, odbieranie spod domu nie było takim problemem. Ale
w miarę jak przybywało pasażerów, zagrażało to bezpieczeństwu.
Zabieraliśmy kogoś z Kołobrzegu, później odbijaliśmy po parę
osób mieszkających w Koszalinie w paru miejscach, potem Słupsk
i znów „odbicie” do Ustki. Na każdego jakieś 10 minut. Kończyło
się tym, że została godzina do odlotu samolotu i 100 km do przejechania. Jedyne wyjście to szaleńcza jazda na lotnisko. Dwa razy
spóźniliśmy się, samolot odleciał. Powiedzieliśmy sobie wtedy:
dość – mówi Michał Chmiel. – Skończyło się jeżdżenie „na wariata”, z prędkością nie mającą nic wspólnego z przepisami i bezpieczeństwem.
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Robert Szemro uściśla: - „Door to door” stosujemy nadal przy
kursach zamawianych specjalnie, poza rozkładem jazdy. Ale to
jest kurs jak taksówką – na życzenie. Jeżdżeniem regularnym jest
mijanie tablicy Gdańsk albo Goleniów codziennie w tych samych
godzinach.
Klienci w końcu się przyzwyczaili. Tak jak do zakupu biletów
w Internecie. Początkowe na te z Internetu była duża zniżka. I tą
metoda z 20 procent sprzedawanych poprzez stronę internetową
zrobiło się 80 procent obecnie. Inne sposoby sprzedaży to telefoniczna albo za pośrednictwem 40 biur podróży, nie tylko koszalińskich, ale w całym regionie.
Tabor – komfort i bezpieczeństwo
Air-Transfer.pl od początku postawił na samochody marki Mercedes i trzyma się tej zasady konsekwentnie. – Pasażerowie kojarzą Mercedesa z jakością, klasą, komfortem. Dla nas to kluczowe
skojarzenia. To nas wyróżnia wciąż na
tle lokalnej konkurencji. Ja zaś patrzę
na Mercedesy z perspektywy eksploatacji i obsługi. Jest to marka sprawdzona, mało awaryjne samochody,
rzadko lądują w serwisie. Mają porządne silniki, więc mają długą żywotność. Żadna inna marka nie byłaby
w stanie w takim standardzie, z taką
jakością przejechać pół miliona czy
nawet milion kilometrów. Nawet wóz
z dużym przebiegiem zachowuje
swoje najlepsze cechy i choć ma parę
lat, nie wstyd nim wozić klientów.
Air-Transfer.pl
używa obecnie
dziewięciu mercedesów Sprinter,
trzy z nich są 12-osobowe, pozostałe
zabierają na pokład 20 pasażerów.
Dziesiąty pojazdem w firmie jest kupiony niedawno 55-miejscowy autobus ze stajni Mercedesa - Tourismo.
Flotę uzupełniają trzy auta osobowe.
Są to dwa Mercedesy Vito – odpowiednio 8- i 9-osobowy oraz limuzyna realizująca usługę VIP Transfer,
czyli E-klasa. Tabor uzupełniają przyczepki pozwalające zabierać w razie
potrzeby duży bagaż pasażerów.
Firma korzysta z obsługi profesjonalnej agencji marketingowej, która pomaga dbać o spójność
komunikacji z rynkiem. Jednym z przejawów dbałości o nią jest
nowoczesny logotyp i sposób jego umieszczenia na pojazdach.
Srebrne Sprintery od razu rzucają się w oczy na trasie.
Kto zaś spotyka je na drodze do Gdańska czy Goleniowa, przyzna, że jeżdżą przepisowo. – Od czasu uruchomienia linii regularnych nie ma potrzeby gnać na złamanie karku. Uczulamy kierowców na spokojną i bezpieczną jazdę. Dla pasażerów jest to
składnik komfortu, a dla firmy element jej dobrego wizerunku.
Firma zatrudnia obecnie 28 kierowców na etatach, a 10 na
umowie zleceniu. Dodać do tego trzeba kilkoro pracowników
w biurze. To najlepiej chyba obrazuje i skalę działania, i dystans
jaki pokonała od pomysłu do stanu obecnego.
Używa własnego systemu rezerwacyjnego na platformie
Voyager, dzięki czemu jest w stanie ogarnąć planowanie pracy.

Przy okazji system na bieżąco pokazuje stan zamówień i ruch pasażerów. Robert Szemro podsumowuje: - Dzisiaj średnio dziennie
robimy więcej kursów i przewozimy więcej ludzi niż na początku
w miesiącu a później tygodniowo. W czasie letniej kumulacji zdarzało się nam sprzedawać po 400 i więcej biletów każdego dnia.
Kierunek: lotnisko
Air-Transfer.pl dowozi podróżnych nie tylko do Gdańska i Goleniowa. To linie regularne. Jeździ również na inne lotniska - do
Berlina, Warszawy, Poznania, Katowic. Zawsze, kiedy jakaś grupa
zamówi taki kurs. Ba, firma dowozi także pojedyncze osoby. Ale
to już w ramach usługi Bussines-Taxi. Robert Szemro wyjaśnia: - To
są kursy nowymi osobowymi mercedesami. Odwozimy na lotniska, ale odbieramy z nich również gości naszych klientów. „Nie
jesteśmy punktualnie we wskazanym przez Ciebie miejscu – jesteśmy tam przed czasem” – to nasza zasada. Zawodowi kierowcy
posługujący się językiem angielskim czekają na lotnisku na klientów. Podróż jest komfortowa. Indywidualna klimatyzacja dla każdego pasażera, rozkładane fotele, telewizor.
Przy każdym fotelu wejście USB oraz
gniazdo 220V – można pracować –
kwituje pan Robert .
- Zbliżona do tej usługa to VIP
Transfer. Można u nas wynająć mercedesa Klasa E, czyli luksusową limuzynę wraz z kierowcą na dowolne
wyjazdy – dodaje Michał Chmiel.
– Ludziom się wydaje, że to musi
strasznie dużo kosztować. Są zaskoczeni ceną. Tajemnica tkwi w ekonomiczności pojazdów. Tutaj oczywiście usługa jest „door to door”.
Air-Transfer.pl stale rozszerza zakres usług. Od jakiegoś czasu ma
status organizatora turystyki. Oznacza to, że ma prawo organizować
całościowo imprezy turystyczne: od
transportu, przez ubezpieczenia,
noclegi, usługi przewodników. Ale
to – jak podkreślają właściciele firmy – niejako dodatkowa działalność.
Główna to wciąż transfer na lotniska.
Michał Chmiel podkreśla: - Znamy
się na wożeniu ludzi na lotniska, to
nasza specjalizacja. Tak chcemy być kojarzeni. Latami pracowaliśmy na naszą pozycję i nasz wizerunek. Opłaciło się stawianie na
jakość pod każdym względem.
Autobus prawie kosmiczny
Jak już wspomnieliśmy, firma korzysta wyłącznie z pojazdów
Mercedesa. Najnowszy to super nowoczesny autobus. Pochodzi
z pierwszej produkcji wozów najnowszej generacji, a to gwarantuje, że będzie „na czasie” przez najbliższe 10-15 lat. Nawet taki potężny koncern jak Mercedes w dziedzinie autokarów nie zmienia
często przyjętych rozwiązań i nie oferuje rynkowi o rusz kolejnych
aut, jak to się dzieje w przypadku „osobówek”.
W tym roku trafi do Polski góra 10 takich pojazdów. Jeden to
wydatek półtora miliona złotych. Każdy egzemplarz jest indywidualnie konfigurowany. Dlatego zamówienia trzeba składać z rocznym wyprzedzeniem. Ten dostarczony do Air-Transfer.pl zabiera
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na pokład 55 osób. Mógł więcej, ale szefowie firmy zrezygnowali
z czterech miejsc na rzecz komfortu i przestrzeni wokół pasażerów.
Tak więc podróżowac nim mogą: 53 pasażerów, kierowca i pilot.
- Turystyczne fotele, odchylane i rozsuwane. Klimatyzacja dachowa dla każdego indywidualna, toaleta. Silnik Diesla, 12-litrowy, automatyczna skrzynia biegów. Cała gama systemów bezpieczeństwa dotychczas znanych tylko w autach osobowych klasy
premium, takich jak asystent aktywnego hamowania. Nawet jeśli
kierowca nie zareaguje odpowiednio szybko albo przyśnie, autobus dostrzega przeszkodę i sam hamuje. Zupełną nowością jest
specjalna kratownica, na której zamontowana jest góra pojazdu.
W razie czołowego zderzenia przesuwa po prostu całą platformę
do tyłu, a to amortyzuje dużą część energii uderzenia. Marka Mercedes daje poczucie bezpieczeństwa, mniejsze ryzyko wypadków
dzięki aktywnym systemom i najlepszą ochronę w rzadkich przypadkach kolizyjnych – objaśnia Michał Chmiel.
Rozwój
Dlaczego akurat teraz taki zakup? – Nasza firma stale się rozwija – tłumaczy Robert Szemro. – To nie jest tak, że napisaliśmy
sobie osiem lat temu szczegółowy program na całe życie i według
niego działamy. Wyznaczyliśmy sobie wtedy cele zasadnicze. Po
drodze wiele rzeczy się zmieniało, a my umieliśmy na nie reagować. Podobnie jest teraz. Tam gdzie możemy jesteśmy elastyczni.
Nasz region jest komunikacyjnie upośledzony, jest białą plamą
na mapie komunikacyjno-drogowej w Polsce. Niewykluczone,

że uruchomienie stałych linii autobusowych przy wykorzystaniu
nowoczesnej logistyki i narzędzi za nimi stojącej spowoduje poprawę sytuacji w regionie. Szczególnie teraz, gdy powstają nowe
drogi, takie jak S6.
Michał Chmiel mówi: - Taki zakup uwiarygadnia nas jako ewentualnego partnera. Z roku na rok nasze obroty rosną o mniej więcej 30 procent. Przewozimy średnio 5-6 tysięcy osób w miesiącu.
Jeśli chcemy się rozwijać dalej, musimy inwestować. Innej drogi
nie ma.
Robert Szemro dodaje: - Propozycje pojawiają się rozmaite.
Niedawno dostaliśmy propozycję od WizzAir’a, żeby obsługiwać
dla nich lotnisko w Poznaniu całościowo, ale nie skojarzyli, że jesteśmy z Koszalina, a do Poznania jeździmy okazjonalnie. Linia
Small Planet przysłał zapytanie, czy nie chcielibyśmy obsługiwać
załóg, pilotów i stewardess po całej Polsce, wszędzie gdzie latają.
Pojawiają się różne pomysły. My już wiemy, że się nie zatrzymamy
i będziemy rozwijać firmę nadal. To co najprawdopodobniejsze,
to wyjście poza nasz region. Czy tak się stanie i ewentualnie jak
się to stanie, czas pokaże.
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Marcin Betliński
Air-transfer.pl
ul. Zwycięstwa 87, 75-005 Koszalin
tel: +48 94 711 05 10, biuro@air-transfer.pl
www.air-transfer.pl, www.vip-transfer.pl
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Sanacja sądowa
ocaliła połczyński
browar
Wielu postawiło już krzyżyk na browarze w Połczynie-Zdroju. To co się z nim działo przez ostatnie dwa lata, było zupełnie
niezrozumiałe dla zewnętrznych obserwatorów. Jak się okazuje, czeski inwestor został w czasie, kiedy miał przejmować
połczyńskie przedsiębiorstwo, kupiony przez Chińczyków, a ci nie zamierzali zrealizować nie swoich obietnic. Świetnie
prosperujący browar z dnia na dzień zawisł w próżni – bez kapitału i środków obrotowych. Jego zarząd się nie poddał,
poszukując nowego inwestora. Znalazł go na Słowacji, a sąd pozwolił firmie kontynuować działalność pod kuratelą sanatora.
O tych perypetiach rozmawiamy z Jaromirem Kaczanowskim, prezesem zarządu.

Biznes
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ołczyński browar po kilkunastu miesiącach
przerwy zaczął na nowo warzyć piwo. Od kiedy
jest ono dostępne na rynku i przede wszystkim
– gdzie?
- Pierwsze rozlewy piw butelkowych rozpoczęliśmy w połowie czerwca, jeszcze w dość mocno ograniczonym asortymencie, który zostanie rozszerzony o kolejne produkty
w nadchodzących dniach. Na razie piwo dostępne jest głównie
w Połczynie-Zdroju i okolicach, gdzie było bardzo długo wyczekiwane. Na marginesie, sklep w okolicach browaru sprzedał w ciągu pierwszych dni kilka skrzynek naszego bursztynowego trunku,
co pokazuje jak wielka była tęsknota za dobrym piwem…
Budowa sieci dystrybucji dopiero przed nami i rozpocznie się
na dobre w momencie, kiedy będziemy dysponowali pełnym
portfolio, czyli już za kilka dni. Rozmawiamy z największymi graczami na polskim rynku, aby wspólnie odbudować zgliszcza…
- Problemy browaru są dla większości opinii publicznej niezrozumiałe. Świetnie sobie radził, produkował i sprzedawał coraz
więcej dobrego piwa w różnych gatunkach i nagle klops: zawiesza działalność, a branżowy inwestor z Czech się wycofuje. Co
się stało?
- Mówiąc brutalnie,
staliśmy się mięsem armatnim w rozgrywkach
firmy, która miała się stać
inwestorem branżowym
odkupującym browar od
funduszu inwestycyjnego.
Bez wahania powiem, że
bezpardonowo oszukano
nas i karmiono jako zarząd
deklaracjami bez pokrycia.
Ufając w kupieckie słowo,
podejmowaliśmy na tej
bazie trudne decyzje. Browar zgodnie z decyzją inwestora przygotowany był
pod produkcję piwa sięgającą 500 tysięcy hektolitrów, gdzie połowa miała być eksportowana na rynki wschodnie. Czeski inwestor wpłacił zadatek na poczet
zakupu browaru od funduszu inwestycyjnego, jednak po drodze
zmieniła się w jego grupie struktura właścicielska. Konkretnie pakiet większościowy siedmiu czeskich browarów trafił w ręce Chińczyków, a ci mieli inne plany, w których inwestycja w Polsce nie
była przewidziana. Browar został więc bez inwestora strategicznego, bez gwarancji, które wspierały kredyt obrotowy i faktoring.
W takich sytuacjach banki są bezwzględne…
- A jednak udało się Panu i Pana współpracownikom nie doprowadzić do upadłości. Poza wszystkim ocaliliście 130 miejsc
pracy. Jak to się udało?
- Po ponad roku codziennej mozolnej walki z wszelkimi możliwymi przeciwnościami losu, po negocjacjach z wierzycielami,
urzędami, policją, komornikami, windykatorami, wszelkimi inspekcjami i kontrolami, pracownikami, a przede wszystkim z potencjalnymi inwestorami, 29 grudnia ub. r. Sąd Gospodarczy w Koszalinie
otworzył postępowanie sanacyjne dla połczyńskiego browaru, co
było pierwszym krokiem do nowej wizji przyszłości. Złożenie tego
wniosku przez zarząd nie było wcześniej możliwe, gdyż musiał
on zawierać, oprócz szeregu dokumentacji, jedną, najważniejszą rzecz, tj. wskazanie dalszego źródła finansowania. W naszym
przypadku z pomocą przyszedł kapitał słowacki, natomiast przez
ostatni rok zgromadziłem pokaźną listę potencjalnych inwestorów,
w tym nazwiska z listy „Forbsa” i pierwszych stron gazet, niestety
ich zamysłem była inwestycja, ale dopiero po upadłości…

- Pojęcie sanacji sądowej z pewnością mało komu coś mówi.
Co ona oznacza dla browaru jako przedsiębiorstwa i jaka jest
w niej rola znanego wielu koszalinianom pana Andrzeja Wojtalika, wyznaczonego przez sąd gospodarczy do poprowadzenia
sanacji?
- Jest to forma parasola ochronnego dla firmy. Zamraża ona
wszelkie zobowiązania na rok, do czasu głosowania nad akceptacją układu ratalnego, jednocześnie zawieszając wszelkie roszczenia i egzekucje, blokady kont, co pozwala firmie na budowanie
biznesu w spokojniejszej atmosferze. Jednocześnie, w odróżnieniu od upadłości, gwarantuje ona sukcesywny zwrot środków
wierzycielom. Strażnikiem tego procesu jest zarządca sądowy,
właśnie pan Andrzej Wojtalik. Jest to bardzo doświadczony restrukturyzator.
- Browar produkuje. Pojawiły się przy tym nowe marki. Czy
wrócą wszystkie te znane już piwoszom?
- Naszą dumą były piwa Połczyńskie, rozpoznawalne w całym
kraju, więc oczywiście wracamy do nich, ku uciesze klientów, przy
tej okazji odświeżając ich szaty graficzne. Motywem przewodnim
naszych piw jest woda artezyjska z trzeciorzędu, na której bazują. Żaden browar nie ma takiej wody. Ukłonem w stronę rynku
lokalnego są dwa piwa,
dedykowane naszym miejscowym piwoszom, a są to
Zdrój Połczyński oraz Zdrój
Chmielowy, z szatami graficznymi retro i wyjątkowym smakiem.
- Czeka Państwa odbudowa kanałów sprzedaży.
Jak na wieść o wskrzeszeniu browaru zareagowali
najważniejsi wcześniejsi
odbiorcy, na przykład sieci handlowe?
- Jak już wspominałem
Połczyńskie to już marka,
więc nie startujemy od
zera, natomiast proces implementacji do rynku nowoczesnego
jest bardziej złożony i wymaga większej ilości działań, co jest niestety czasochłonne. Z dobrych informacji, po raz pierwszy w historii naszego browaru już za kilka dni nasze piwo będzie dostępne
na stacjach PKN ORLEN.
- Jakie zadania wyznacza zarządowi nowy właściciel?
- Tu jest bardzo czytelnie. Trzy miesiące na odbudowanie
rynku i do końca roku wynik na plusie. Ambitnie, ale nie może
być inaczej. Misja jest długofalowa, chcemy zbudować firmę
na lata.
- Podobno Słowacy zainteresowani są kolejnymi inwestycjami
w Połczynie-Zdroju - mam na myśli branżę sanatoryjną. To mogłoby mieć stabilizujący wpływ na sam browar. Są to prawdziwe
sygnały?
- Tak, ponieważ obecni inwestorzy prowadzą na Słowacji obiekty uzdrowiskowe, wyrazili duże zainteresowanie oceną możliwości
inwestycji w ten sektor w naszym pięknym miasteczku, to zdecydowanie związałoby ich z regionem
- Od kiedy piwa połczyńskie pojawią się w sklepach koszalińskich?
- Z dnia na dzień przybywa tych miejsc. W Torgu wyeksponowana jest cała paleta, liczymy także na przychylność właścicieli sieci
SANO. Na pewno lokalnie także w grę wchodzą Żabka, Biedronka
Netto i Kaufland.
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Dune Resort
– wielkie otwarcie
Z początkiem lata swoje podwoje oficjalnie
otworzył kompleks Dune Resort w Mielnie.
Składa się on z trzech budynków mieszczących łącznie 330 luksusowych apartamentów i penthouse’ów. Jeśli chodzi o klasę
i jakość obiekt nie ma właściwie odpowiednika na całym polskim wybrzeżu. Nic
więc dziwnego, że otwarcie również było
spektakularne. Blisko 500 osób celebrowało zakończenie budowy, a wśród nich m.in.
ambasador Królestwa Norwegii w Polsce,
udziałowcy spółek deweloperskich tworzących Firmus Group, projektanci, przedstawiciele wykonawców. Zasłużone gratulacje
od wszystkich zbierał szef Firmusa – Stein
Christian Knutsen, od którego wizji rozpoczęły się inwestycje grupy w Mielnie i Koszalinie.
Warto doda, że Dune Resort to nie tylko
apartamenty, ale również m.in. elegancka
restauracja i strefa SPA & Wellness – z zespołem basenów kąpielowych i sauną.
W szczycie sezonu letniego w kompleksie
może wypoczywać łącznie nawet 1400
osób.

Kroniki
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Coraz
młodsi laureaci
Gospodarczej
Nagrody Roku
Koszalińskie Denary przeżywają swój renesans. Pomysł, by o nagrodach decydowali
ci, który zwyciężali w konkursie w latach poprzednich, okazał się strzałem w dziesiątkę. Dzięki temu grono docenianych firm
znacznie się poszerzyło, a co za tym idzie
nagrody odbierają coraz młodsi menedżerowie. Widać było w tym roku wyraźnie. Do
głosu dochodzi nowe pokolenie koszalińskiego biznesu.

Kroniki
Foto: materiały prasowe

Politechnika
Koszalińska
wchodzi w drugie
pięćdziesięciolecie
Gala Politechniki Koszalińskiej, która odbyła się w sali Filharmonii Koszalińskiej była
kulminacją obchodów jubileuszu 50-lecia
uczelni. Wśród honorowych gości znaleźli
się pierwsi profesorowie PK, ale również
wyróżniający się młodzi naukowcy. Były
podsumowania, wyróżnienia i nagrody.
A później kuluarowe rozmowy i gratulacje
dla wyróżnionych kolegów. Ostatnim mocnym akcentem obchodów stał się późniejszy Bal Absolwentów PK w Teatrze Variete
Muza.
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Lista dystrybucji

Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
RESTAURACJE, BARY, KAWIARNIE
- Bar Przerwa – Arcy Catering,
ul. Powstańców Wielkopolskich 8
- Bar Vittorio, Pasaż Milenium, ul. 1 Maja 22/4
- Bez cukru Kawiarnia, ul. Zwycięstwa 109
- Bistro LOFT7, ul. Jana z Kolna 7
- Buongiorno, ul. Zwycięstwa 32
- Cafe Arabica, ul. Śniadeckich 7A
- Cafe Mondo, Galeria Emka - I piętro,
ul. Jana Pawła II 20
- Cafe Mondo, Rynek Staromiejski 13
- City Box, Rynek Staromiejski 14
- Club 2CV Restauracja, ul. Piastowska 1
- Cukiernia Kaliszczak, ul. Młyńska 48
- Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 152
- Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 26a
- Cukiernia Poznańska, Pasaż Milenium,
ul. Krzywoustego 2
- Cukiernia Poznańska, ul. Połtawska 2
- Gospoda Jamneńska, ul. Młyńska 37
- Gościniec Zamkowy,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23, Darłowo
- Il Buon Cafe, Pasaż Milenium, ul. Domina 3/6
- Kawiarnia Kawa z Duszą,
ul. Dzieci Wrzesińskich 9/2
- Kawiarnia Pauza, ul. Kaszubska 6A/2
- Kawiarnia SO! COFFEE, CH Atrium,
ul. Paderewskiego 1
- Kawiarnia Widokówka, ul. Sikorskiego 3, Kołobrzeg
- Kukuryku Lunch Bar, Plac Gwiaździsty 5/1
- Lodziarnia Furore! CH Atrium, ul. Paderewskiego 1
- Maredo Restauracja, ul. Zwycięstwa 45
- Między kartkami, ul. Zwycięstwa 90-92
- Park Caffe, ul. Asnyka 11
- Petrykowska, ul. Zwycięstwa 135
- Powidoki Kawiarnia, ul. Piłsudskiego 4,
- Projekt Kuchnia, ul. Piłsudskiego 6
- Restauracja Biała Dama,
ul. Chrobrego 26A, Mielno
- Restauracja Fregata, ul. Podgrodzie 1a
- Restauracja „Pod Winogronami”,
ul. Towarowa 16, Kołobrzeg
- Restauracja Studnia, ul. Mickiewicza 6
- Restauracja Viva Italia, ul. Skłodowskiej - Curie 1-3
- Sushi Moon, Pasaż Milenium, ul. Domina 9/4
- Sushi77, CH Atrium, ul. Paderewskiego 1
- Świat Lodów, ul. Zwycięstwa 43
- Toscana Pizzeria & Ristorante,
Pasaż Milenium, ul. Domina 5
KOSMETYKA, KOSMETOLOGIA, FITNESS
- Amadeus Fitness Klub, ul. H. Modrzejewskiej 40
- Park Wodny Koszalin, ul. Rolna 14
- Aquarius Beauty, ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
- Atelier Fortunata Aleksandra Górecka,
ul. Kubusia Puchatka 2
- Balans Fitness Klub, ul. Broniewskiego 2
- Beauty Manager Sandra Lewińska,
ul. 4 marca 29A
- Cosmedica Gabinet Podologiczny
Katarzyna Kasprzak, ul. Kościuszki 7
- Dermalogica Instytut Kosmetologii
i Medycyny Estetycznej, C.H.Jowisz I piętro,
ul. Zwycięstwa 40
- Centrum Rekreacji Forma, ul. Rolna 14
- Instytut Pięknego Ciała, ul. H. Modrzejewskiej 13
- Klinika Medycyny Estetycznej
i Dermatologii dermaArt, ul. Św. Wojciecha 16
- Pod Arkadami Salon Kosmetyczny,
ul. Księżnej Anastazji 8
- Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne
Remedica, ul. Śniadeckich 4
- Salon Fryzjerski Aneta, ul. Bogusława II 3A
- Salon Fryzjerski „Dorota”, ul. Piłsudskiego 18
- Salon Fryzjerski Piotr Pająk, ul. Harcerska 9 D
- Salon Urody Jasminum, ul.Fałata 11F
- Squash Koszalin - Adria, ul. Grunwaldzka 8-10

- Strefa 3L, ul. Jana Matejki 1
- Studio BEA, ul. Lelewela 9
- Studio Figura, ul. Jaśminowa 16
- Studio Kosmetologii Agata Zejfer,
ul. Piłsudskiego 4
- Studio Urody Avangarda,
ul. Zwycięstwa 173
- Studio Urody Brand, CH Atrium,
ul. Paderewskiego 1
- Studio Urody Brand, Galeria Emka
ul. Jana Pawła II 20
- Studio Urody Mega, ul. Popiełuszki 3
ul. Św. Wojciecha 16
- TOP LASER Centrum Depilacji Laserowej,
ul. Jana z Kolna 20
- Zdrofit Klub Fitness, CH Atrium
ul. Paderewskiego 1
GABINETY LEKARSKIE
- Adent Ortodoncja i Stomatologia,
ul. 4-go marca 23G
- Artmed Chrostowscy - Gabinety stomatologii,
medycyny estetycznej i urologii, ul. Piłsudskiego 74
- Cliniq - Klinika Pięknej Skóry, ul. Spółdzielcza 7
- Gabinet Stomatologiczny Bogurscy,
ul. Boczna 11/5
- Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny
Estetycznej dr Andrzej Krajewski,
ul. Fredry 15 A, Kołobrzeg
- Medicor Centrum Medyczne, Pracownia
Badań Prenatalnych, ul. Nowowiejskiego 7
- Millennium-Dental Prywatna Praktyka
Stomatologiczna Magdalena i Sebastian
Lenkiewicz, ul. Jantarowa 25A
- Optyk Lewińscy, ul. Połtawska 2/2
- Optyk Lewińscy, ul. Zwycięstwa 24
- Optyka Łużycka, ul. Łużycka 30
- Praktyka Stomatologiczna Paweł Iwanek,
ul. Jaworowa 17
- Pro Beauty Klinika Chirurgii i Medycyny Estetycznej,
ul. Głowackiego 7 (Uromed)
- Prywatna Lecznica Chirurgiczna PRAXIS,
Al. Armii Krajowej 7
- PulsMed Przychodnia Specjalistyczna,
ul. Stoczniowców 11-13
- Sanatus Gabinety Specjalistyczne, ul. Żwirowa 10
- Sanatus, Przychodnia Lekarzy Rodzinnych
ul. Wenedów 1
- Socha Optics Optyk i Okulista,
ul. Wyspiańskiego 17
- Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna
Aneta i Krzysztof Kałużyńscy, ul. Zientarskiego 5/58
- Stan-Med Klinika, ul. Staszica 8a
- Stomatologia estetyczna Snoch & Kucharczyk,
ul. Bajkowa 30
HOTELE, APARTAMENTY
- Baltic Korona, ul. Północna 27, Darłówko
- Baltic Star Apartment House,
ul. Pogodna 6, Mielno
- Baltin Hotel & SPA, ul. Akacjowa 31A, Mielenko
- Blue Marine Mielno, ul. Gen. Maczka 32, Mielno
- Bog-Mar Apartamenty SPA, ul. Fredry 9, Kołobrzeg
- Club 2CV Hotel, ul. Piastowska 1
- Dune Resort Apartamenty, ul. Pionierów 18, Mielno
- Hotel Apollo, ul. Kąpielowa 11, Darłowo
- Hotel Aquarius SPA,ul. Kasprowicza 24, Kołobrzeg
- Hotel 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
- Marine Hotel & Ultra Marine,
ul. Sułkowskiego 9, Kołobrzeg
- Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
- Polonez w Rymaniu, ul. Koszalińska 13, Rymań
- Pro-Vita Wellness Hotel,
ul. Kościuszki 17, Kołobrzeg
- Royal Park Hotel & Spa,
ul. Wakacyjna 6, Mielno
SKLEPY
- Antracyt, ul. Młyńska 54A
- A-tom Webski sklep, ul. Drzymały 15, Koszalin
- BLU Salon Łazienek, ul. Morska 33a
- Bokaro Salon Łazienek, ul. Brzozowa 1
- Bokaro Salon Łazienek, ul. Gnieźnieńska 11
- Butik u Anny, ul. 1 Maja 44 (vis-a-vis LO Dubois)
- Centrum Ogrodnicze Żulicki,
ul. Jed. Narodowej 30, Kołobrzeg
- Ceramika Salon łazienek i studio mebli
kuchennych, ul. Batalionów Chłopskich 77
- Cuksik Koszalińska Manufaktura Słodyczy
ul. Wyszyńskiego 2
- Denimking.pl, ul Mickiewicza 6
- Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4
- Ibero Łazienki, ul. Szczecińska 42
- KOSMAZ, ul. Lniana 8
- Kwiaciarnia Centrum, ul. Gnieźnieńska 38
- Kwiaciarnia na Młyńskiej, ul. Młyńska 66-70
- Livia Corsetti Fashion, ul. Wenedów 1A
- Patrizia Aryton, ul. Zwycięstwa 46
- Perfect Bride Salon Mody Ślubnej,
Pasaż Milenium, ul. Krzywoustego 4a/4
- Pufa Design, ul. Bałtycka 31 lok. 2, Kołobrzeg
- Punkt sprzedaży Cyfrowy Polsat i Plus,
ul. Jana z Kolna 30
- RAGAZZE, ul. Harcerska 9F
- Salon Elements, ul. Franciszkańska 22
- Tropex - Salon Meblowy, ul. Szczecińska 5
- ZONA Salon wyposażenia wnętrz, ul. Moniuszki 2
BIURA NIERUCHOMOŚCI, DEWELOPERZY
- Agrobud, ul. Szczecińska 42
- Ankam, ul. Piłsudskiego 5,
- Dom Deweloper S.C., Pasaż Milenium,
ul. 1 Maja 20/5
- Firmus Group, ul. Dworcowa 29, Mścice
- Gadomska Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 46/U14
- Galeria Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 160
- Gołek Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 142
- Indahouse.pl, ul. Bukowa 29A
- Invest Nieruchomości, Pasaż Milenium,
ul. Wyszyńskiego 3/3
- Koszalińska Agencja Nieruchomości
Szczerbińscy, ul. Bogusława II 3
- Lechbud Koszalin, ul. Podgórna 8
- PBO Piotr Flens, ul. Gnieźnieńska 74
- Przedsiębiorstwo budowlane Kuncer Sp. z o.o.,
ul. Wąwozowa 15
- Urbanowicz S.C. Centrum Nieruchomości,
ul. Andersa 2
KANCELARIE, BIURA ROZLICZENIOWE,
DORDCY PODATKOWI
- Jagiełło Biuro podatkowe. Rachunkowość,
doradztwo, ul. Szczecińska 25A/202
- Kancelaria Doradztwa Podatkowego
i Audytu Debet Halina Kozak, ul. Grottgera 6
- Kancelaria Patentowa Aneta Balwierz-Michalska
Pasaż Milenium, ul. Wyszyńskiego 3/5
- Kancelaria Podatkowa Constans,
ul. Wojska Polskiego 24-26
- Usługi Podatkowo - Księgowe Sława Pyrda,
Pasaż Milenium, ul. Wyszyńskiego 3/6

SALONY SAMOCHODOWE
- Auto.Galeria ul. Gnieźnieńska 32
- Bemo Motors, Stare Bielice 117D
- BMG Goworowski Sp. z o.o., ul. Słupska 6, Bolesławice
- Bodex Zakład Usługowo-Produkcyjny,
ul. Bohaterów Warszawy 28
- Dowbusz Sp. z o.o., ul. Lniana 3
- Drewnikowski Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer
Citroen i Mitsubishi Motors, ul. Piastowska 1
- Dubnicki Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Renault
i Dacii, ul. Gnieźnieńska 81
- Grupa Krotoski-Cichy, u. Gnieźnieńska 43a
- Grupa Mojsiuk - Mercedes-Benz, Honda,
Peugeot, Centrum Blacharsko-Lakiernicze,
Stare Bielice 128
- Grupa Polmotor, Stare Bielice 8B-1,
- Toyota Jankowscy S. J., ul. Diamentowa 2
BIURA PODRÓŻY
- AGA HOLIDAY Biuro Podróży, ul. Piłsudskiego 88 A
- Biuro Podróży El Mundo, ul. Zwycięstwa 170/3
- Biuro Podróży ITAKA, Pasaż Milenium I p.,
ul. Domina 7/9
- Biuro Turystyczne TURYSTA
- Sławomira Małgorzata Ignatowicz, ul. Andersa 2
- Exodos Biuro Podróży, ul. Kaszubska 6A
- Rainbow Tours, CH Atrium,ul. Paderewskiego 1
- Rainbow Tours, Galeria Emka, ul. Jana Pawła II 20
- TUI Centrum Podróży, CH Atrium, ul. Paderewskiego 1
INNE
- Air-Transfer.pl, ul. Zwycięstwa 87
- Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza
Słowackiego, ul. H. Modrzejewskiej 12
- Centrum Kultury 105, ul. Zwycięstwa 105
- Centrum Kultury w Mielnie,
ul Chrobrego 45, Mielno
- Centrum Promocji i Informacji Turystycznej
Gminy Mielno, ul. Lechitów 23, Mielno
- Centrum Rozrywki MK Bowling, Galeria
Kosmos, ul. Okrzei 3
- Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości,
ul. Zwycięstwa 42
- Galeria Na Piętrze, ul. Dworcowa 8
- Galeria Sztuki, ul. Zwycięstwa 20-24
- Kospel S.A., ul. Olchowa 1,
- Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
ul. Przemysłowa 8
- Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa,
ul. Plac Wolności 2-3
- KPPD Biuro w Koszalinie, ul. Boh. Warszawy 5,
- Miejska Energetyka Cieplna, Dział Obsługi
Klienta, ul. Łużycka 25a
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,
ul. Wojska Polskiego 14,
- MPS International Sp. z o.o.,
ul. Bohaterów Warszawy 30,
- Muzeum, ul. Młyńska 37-39
- Norman - Centrum Rehabilitacyjne,ul. Pomorska 28
- Polska Żegluga Bałtycka S.A. Polferries,
ul. Portowa 41, Kołobrzeg
- Polskie Radio Koszalin, ul. Piłsudskiego 41
- Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie,
ul. Racławicka 15-17, budynek F, p. 214
- Regionalne Centrum Informacji
Turystycznej Koszalin, ul. Dworcowa 11
- Świetlica TPD, ul. Piłsudskiego 11-15
- Teatr Variete Muza, ul. Morska 9
- Unia Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Lechicka 23
- Urząd Miejski w Darłowie,
Plac T. Kościuszki 9, Darłowo
- Urząd Miejski w Koszalinie,
Rynek Staromiejski 6-7
- Urząd Miejski w Mielnie, ul. Chrobrego 10, Mielno
- Zbigniew Murzyn Galeria, ul. Dworcowa 6

