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Z WIDOKIEM NA JEZIORO

Słowo od redaktora i wydawcy

W

spółczesny letnik, odwiedzający wybrzeże, rzadko
przyjeżdża, żeby zakotwiczyć w jednym miejscu na tydzień czy
dwa. Kiedy już nacieszy się słońcem
(albo piekąca skóra nie pozwala mu
na dalsze plażowanie), zaczyna szuka sposobu na sensowne spędzenie
czasu. Przejechać nawet kilkadziesiąt
kilometrów, żeby zobaczyć coś ciekawego, posłuchać koncertu albo
zobaczyć występ kabaretowy? Żaden kłopot.
Wychodząc z założenia, że takich właśnie, mobilnych
gości jest większość, proponujemy Państwu przegląd najciekawszych wydarzeń tego lata zaplanowanych w miejscowościach Środkowego Pomorza, ale również Szczecina
i Trójmiasta.
Są na tej liście żelazne, coroczne punkty. To na przykład
Media i Sztuka Festiwal w Darłowie (7-10 lipca br.), koszaliński Kabareton (23 lipca br.), Festiwal Legend Rocka w Dolinie Charlotty, czy festiwal sztucznych ogniu Pyromagic
w Szczecinie (12-13 sierpnia br.).
Ale jest również masa imprez nowych. Na super atrakcję
zanosi się w Kołobrzegu, gdzie po raz pierwszy odbędzie
Cavaliada Summer Jumping. Pomysł Międzynarodowych
Targów Poznańskich, które są organizatorem eventu, jest
oryginalny: plaża, duże trybuny, parkur, konie oraz sto czołowych postaci sportów konnych Starego Kontynentu - amazonek i jeźdźców. Po raz pierwszy w Europie areną zmagań
zawodników w skokach przez przeszkody będzie tor usytuowany właśnie na plaży nad brzegiem morza. To czyni ten
projekt porównywalnym jedynie z prestiżowymi zawodami
w Miami na Florydzie. Robi się światowo.
Ale jest również mnóstwo propozycji mniej spektakularnych – na zasadzie „dla każdego coś miłego”. Warto przejrzeć kalendaria imprez, bo może akurat na wakacjach można będzie „zaliczyć” coś, na czasu zabrakło w rodzinnym
mieście?
Życzymy Państwo dużo słońca i dobrego wypoczynku.
Chcielibyśmy, by Koszalin i region koszaliński zawsze kojarzyły się Państwu sympatycznie – nie tylko ze względu na
uroki natury, ale także miłą rozrywkę.
Zapraszamy do lektury, a po powrocie do domu – do śledzenia naszych publikacji na stronie internetowej www.prestizkoszalin.pl i na naszym profilu na Facebooku!
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Marina Mielno
nadmorski hotel
z widokiem na jezioro

Autor: Andrzej Mielcarek / Foto Marcin Betliński/archiwum „Prestiżu”

Dzięki obiektom takim jak Marina Mielno popularne letnisko zmienia się w elegancki kurort. Nie
tylko dlatego, że to kolejny nowy hotel, z roczną zaledwie historią. Ważniejsze jest to, co ma do
zaproponowania gościom podczas wakacji i przez pozostałą część roku. To miejsce bez przerwy
tętniące życiem, przez okrągły rok zdolne zaspokoić potrzeby smakoszy, osób szukających
rozrywki, jak i tych, którym potrzeba relaksu w zaciszu gabinetu SPA
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H

otel na początku lipca br. obchodził ciszu kawiarni Karuzela Cafe lub na jednym z tapierwsze urodziny. Kameralny, zdolny rasów. Kuszą miejscowe słodkości: lody, desery
przyjąć jednorazowo około 120 gości, lodowe, ciasta. Klasą samą dla siebie są kawy mroprzez pierwszy rok działalności stał się miejscem żone w kilku smakach.
rozpoznawalnym i dobrze się kojarzącym. Zyskał
Od samego początku Marina Mielno pomyślarównież grono przyjaciół w myśl przyjętego przez na była jako obiekt całoroczny. To przede wszystwłaścicieli przesłania: „Przyjedziesz gościem, wy- kim w tym sensie jej działalność wpływa na zmianę
jedziesz przyjacielem”.
wizerunku Mielna, które wielu turystom nadal nieMarina Mielno jest przepięknie położona - nad słusznie kojarzy się z miejscem ożywającym tylko
brzegiem jeziora Jamno, w charakterystycznym na dwa wakacyjne miesiące a na pozostałą część
miejscu, bo obok mieleńskiej karuzeli. Do morza roku zapadającym w sen.
stąd jest jakieś 200-300 metrów. Ładna, prosta bryZresztą obecnie pojęcie sezonu mocno zmienia
ła, zaprojektowana bez udziwnień. Z jasną elewa- znaczenie. Goście w większej liczbie pojawiają się
cją, obszernym tarasem od ulicy Bolesława Chro- już w początkach maja, nie tylko w okresie tzw. dłubrego (główna ulica Mielna wiodąca do Unieścia). gich weekendów. I podobnie po wakacjach – koZ drugiej strony urządzony został mniejszy taras rzystają z uroków morza i zdrowego nadmorskiei parking dla samochodów gości. Całość ogro- go powietrza także jesienią, a nawet zimą. Wielu
dzona, chociaż z dostępem do brzegu jeziora. Do decyduje się na to, by nad Bałtykiem spędzić rówpływającego pomostu można przycumować ro- nież święta (bożonarodzeniowe i wielkanocne),
wer wodny a w przyszłości pewnie i motorówki. sylwestra, albo urządzić spotkanie z przyjaciółmi
Na dzieci czekają kolorowe urządzenia do zabawy lub rodzinną uroczystość.
ustawione w cieniu duWszystko to ma
żego drzewa.
związek ze zmianą moHotel to 37 pokoi,
delu spędzania czasu
sala zabaw dla dziewolnego. Polacy coraz
ci, kawiarnia (Karuzeaktywniej wykorzystują
la Cafe) i restauracja
Hotel Marina Mielno ma do zaoferowania dużo urlopy. Kiedy celem wy(Biała Dama). Świetna
jazdu jest nie tylko plawięcej niż tylko wakacyjne noclegi. To miejsce żowanie, a raczej ruch
kuchnia jest na pewno
jednym z jego atutów.
i sportowa regeneracja
bez przerwy tętniące życiem, o każdej porze
Zaświadczają o tym
organizmu, pora roku
roku zdolne zaspokoić jednocześnie potrzeby
sympatyczne
wpisy
staje się sprawą właściw księdze pamiątkowej.
wie drugorzędną. Na
smakoszy, osób szukających rozrywki, jak
Oprócz gości hotelu
dokładkę w ostatnich
i tych, którym potrzeba relaksu w zaciszu
w restauracji pojawia
latach pogoda rozgabinetu SPA.
się coraz więcej osób
pieszczała tych, którzy
z zewnątrz. Mają do
wybrali
wypoczynek
wyboru dania z niedługiej, ale urozmaiconej kar- w maju, czerwcu albo miesiącach jesiennych. Dłuty dań. Pani Anna Sak, właścicielka Mariny, mówi: gie okresy pięknej, słonecznej aury zachęcały do
- Celowo postawiliśmy na menu krótkie. Świado- wysiłku na świeżym powietrzu, jazdy na rowerze,
mość kulinarna Polaków rośnie. Większość gości długich spacerów.
zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli lokal oferuje
Osobną grupę aktywnych gości stanowią morkilkadziesiąt dań głównych, to z pewnością będą sy, czyli wielbiciele morskich zimowych kąpieli.
one odgrzewane. Krótka karta sygnalizuje zaś, że Dla nich każda pora roku jest jednakowo atrakcyju nas wszystko jest świeże, przygotowywane pod na, a drugi weekend lutego, kiedy w Mielnie odkonkretne zamówienie konkretnej osoby.
bywa się coroczny Międzynarodowy Zlot Morsów,
Latem w karcie pojawiają się potrawy lżejsze, jest niemal świętem.
oparte na produktach sezonowych pochodzących
Hotel ma ofertę całoroczną, proponuje przy tym
od lokalnych, sprawdzonych dostawców. Pani dużo więcej niż wyłącznie noclegi. Przygotowany
Anna Sak dodaje: - Oprócz dań a la carte propo- jest przede wszystkim (choć nie wyłącznie) na ponujemy również lunche, czyli zestawy obiadowe trzeby rodzin.
w bardzo dobrej cenie. Tak więc jeśli ktoś ma mało
Stąd nieprzypadkowo wydzielona została sala
czasu i chce zjeść szybko, również znajdzie coś dla zabaw dla dzieci nazwana „Fiku Miku”, a na zesiebie.
wnątrz urządzony bezpieczny plac zabaw. Rodzice
Jeśli zaś ktoś chciałby chwilę odpocząć przy maluchów mają możliwość wypożyczenia łóżeczświeżo parzonej kawie, owocowych smoothies, ka turystycznego, wanienki do kąpieli, podestu,
czy aromatycznej herbacie, może zasiąść w za- nakładki na toaletę, podgrzewacza do butelek.
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Restauracja wyposażona jest w krzesełka, naczynia kościoła ogromny kosz ze święconką i skosztowai sztućce dla najmłodszych.
liśmy jej następnego dnia przy wspólnym stole. To
Hotel przygotował dla swych gości atrakcyjne wytwarza szczególną więź. Dlatego jest już grupa
pakiety pobytowe. Jednym z nich jest wakacyj- osób, o których możemy powiedzieć, że stali się
ny pakiet rodzinny. Ale pakiety dotyczą również naszymi przyjaciółmi. Odwiedzają nasz hotel co
innych okresów roku. Na podstawie pierwszych miesiąc, co dwa, bo jak widać - czują się w nim
12 miesięcy działalności hotelu można powie- znakomicie. A nas to bardzo cieszy i dopinguje
dzieć, że spotkały się one z bardzo ciepłą reakcją do jeszcze większych starań. Stali goście są u nas
klientów. Chodzi o spedoceniani i otrzymują
cjalnie
przygotowakartę stałego klienta
ne atrakcje związane
uprawniającą do zniżki
z takimi wydarzeniami
podczas kolejnych pojak Boże Narodzenie,
bytów.
Wielkanoc, tak zwane
Pakiety
pobytowe
Nazwy Marina Mielno, Biała Dama, Karuzela
długie weekendy.
dotyczą nie tylko czasu
Cafe stają się synonimami gościnności
Pani Anna Sak relaświąt. Są przygotowane
cjonuje: - Święta spęrównież w związku z tak
i wyjątkowej atmosfery. Warto to sprawdzić
dzane w naszym hotelu
zwanymi długimi weekw dowolnym momencie.
mają bardzo rodzinny
endami i innymi okazjacharakter. Dbamy o to,
mi takimi jak Halloweby goście czuli się jak w domu. Tak więc ubie- en, andrzejki, sylwester, walentynki, Dzień Kobiet,
głoroczna kolacja wigilijna składała się z zestawu Dzień Dziecka.
wszystkich tradycyjnych potraw. Było wspólne
Pakiety mają charakter rodzinny, dla dwojga
śpiewanie kolęd, wspólne wyjście na pasterkę albo biznesowy. Właścicielka hotelu wyjaśnia: dla tych, którzy mieli na to ochotę, dzieci spotka- Przynoszą one korzyść finansową, bo oferują poły się również z Świętym Mikołajem. Wiele osób byt tańszy niż normalnie. Ale wiążą się również
spędziło u nas również sylwestra. Podobnie było z dodatkowymi świadczeniami. Można na przykład
w okresie wielkanocnym. Wspólnie zanieśliśmy do skorzystać bezpłatnie z rowerów, kijków do nor-
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dic walking, dla dzieci przygotowujemy program
animacyjny. Można również w ich ramach liczyć na
przykład na możliwość skorzystania z dużą bonifikatą z zabiegów w naszej Strefie Harmonii. A jest
to miejsce, w którym można doskonale i intensywnie odpocząć. Zregenerować siły, zrelaksować
się przy muzyce, świetle świec i dotyku pielęgnujących dłoni. Strefa Harmonii oferuje usługi „małego SPA”, czyli masaże, zabiegi na ciało, zabiegi
pielęgnacyjne dłoni i stóp. Chętnie korzystają
z nich nie tylko panie. Ponadto podczas wakacji
w naszej restauracji Biała Dama odbywają się cykliczne spotkania z muzyką na żywo o nazwie „Muzyczne odpływy”
Aleksandra Kowalska, menedżer hotelu, mówi:
- Nasz obiekt to nie tylko stały kalendarz imprez.
Na zlecenie klientów możemy zorganizować dowolny event. Nasze doświadczenie i szeroki wachlarz usług sprawiają, że wystarczy nam krótka
wstępna rozmowa, aby poznać ich oczekiwania.
Organizacja szyta na miarę, od A do Z, to nasza
specjalność. Na życzenie zamawiającego zapewnimy wodzireja, zagra zespół jazzowy, rockowy
albo popowy. Przygotujemy pokaz fajerwerków
na naszym pomoście nad jeziorem. Nie ma rzeczy
niemożliwych. Jedyne co może nas ograniczać, to
wyobraźnia.
Urok hotelu miały okazję docenić gwiazdy odwiedzające z występami Koszalin. Ostatnio m.in.
Adam Sztaba, Anna Maria Jopek, Kayah czy jurorzy 35. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Filmowcom tak spodobało się
położenie hotelu, że nad festiwalowym werdyktem postanowili dyskutować na należącym do
Mariny pomoście. Rozmowa o festiwalu przerodziła się w dyskusję o filmie w ogóle i przeciągnęła
niemal do świtu…
Bliskość jeziora i piękna zielona panorama rozpościerająca się z hotelowych okien to to, na co
goście zwracają uwagę w pierwszym momencie
po przyjeździe. Później doceniają również inne
walory: komfort pod każdym względem, kameralny, ciepły, niemal domowy klimat, doskonałą,
życzliwą obsługę. Doceniają i wracają: - Nas to
ogromnie cieszy, bo dowodzi, że trafiamy w oczekiwania gości – kwituje Anna Sak.

Hotel Marina Mielno jest bardzo aktywny w serwisie
społecznościowym Facebook. Na swoim profilu
www.facebook.com/Marin-Mielno-Z-widokiem-na-jezioro
systematycznie informuje o bieżących promocjach i wydarzeniach. Posiada również bardzo
przyjazną dla użytkowników stronę internetową
www.marina-mielno.pl.
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Piotr Myszka
Pokonać rywali,
rekiny i pływające
lodówki

Autor: Jakub Jakubowski / Foto: Bartosz Modelski

Rodzice chcieli, aby został weterynarzem. On sam bardziej widział się w roli ekonomisty.
Ostatecznie został żeglarzem. Była to bardzo dobra decyzja życiowa. Świadczą o tym tytuły
mistrza świata, medale na wielu prestiżowych regatach. Do pełni szczęścia i ukoronowania sportowej
kariery brakuje mu jedynie medalu olimpijskiego. Szansę będzie miał już za kilka tygodni w Rio de
Janeiro. Piotr Myszka, mistrz świata w windsurfingowej klasie RS:X, jeden z głównych faworytów
do złotego medalu Igrzysk Olimpijskich.
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C

zujesz już presję przed igrzyskami? Ostatnio nie ma na ciebie mocnych.
- Nie zaprzątam sobie głowy myśleniem,
że muszę zdobyć złoty medal. Wyniki wskazują, że
jestem jednym z faworytów, ale to jest żeglarstwo,
sport nieprzewidywalny. Dobrych zawodników
pływających na takim samym poziomie jak ja jest
wielu. Sport nauczył mnie pokory, więc staram się
zachować chłodną głowę. Choć oczywiście marzenia mam.
- Nie wierzę, żeby sportowiec tej klasy, z takimi
wynikami, po tylu latach zaciętej walki o kwalifikację na igrzyska, nie miał ciśnienia na medal.
- Nie da się ukryć, że mam ogromny apetyt na
zdobycie medalu i z taką myślą tam jadę. Nie ma
co do tego najmniejszych wątpliwości. Teraz muszę
dołożyć wszelkich starań, żeby go zdobyć. Przede
wszystkim się nie stresować, że akurat sytuacja
dotyczy igrzysk. Zakwalifikować się przynajmniej
do pierwszej trójki, a jak będzie szansa, to zdobyć
pierwsze miejsce. Prosty plan (śmiech).

stem już normalnym człowiekiem, który wraca do
codziennych obowiązków, ojca i męża. Praca nad
psychiką jest o tyle potrzebna, żeby nie popaść za
bardzo w euforię. Na ostatnich regatach Pucharu
Świata w Hyeres pierwszego dnia popłynąłem bardzo słabo, byłem 14. w klasyfikacji generalnej. Ale
się pozbierałem, odrabiałem starty i ostatecznie wygrałem całe regaty. Takie momenty pokazują, że nie
można na początku być za bardzo pewnym siebie.
W trudnych momentach, trzeba umieć zamknąć jeden rozdział, aby móc kolejnego dnia wystartować
z nową siłą. Nie można zakładać, że zawsze będzie
się najlepszym, mimo najlepszej formy fizycznej, bo
to cały czas jest żeglarstwo, tu możne wszystko się
wydarzyć.

- Rio de Janeiro brzmi fajnie, ale ponoć akwen,
na którym będziecie rywalizować pozostawia wiele do życzenia.
- Akwen jest po prostu bardzo brudny. U niektórych żeglarzy, którzy tam trenowali występowały
nawet problemy skórne. Mam przewidziany szereg
szczepionek,
przede
- Udało ci się w końcu
wszystkim na różne
wygrać krajowe elimirodzaje grypy. Oczywinacje i zakwalifikować
ście można zaszczepić
się na igrzyska. Można
się na wszystko, ale poNie zaprzątam sobie głowy myśleniem,
zatem powiedzieć, że
tem organizm musi się
udało się uzupełnić braz tym uporać. Nie ma
że
muszę
zdobyć
złoty
medal
olimpijski.
kującą cegiełkę, w pełna to czasu. I zdrowia
Wyniki wskazują, że jestem jednym z głównych (śmiech). Trzeba uwanej sukcesu karierze.
- Zgadza się. Nie da
żać, starać się nie połyfaworytów, ale to jest żeglarstwo, sport
się ukryć, że jest to jekać wody, po zejściu na
nieprzewidywalny. Sport nauczył mnie pokory. brzeg od razu spłukać
dyna impreza, na której jeszcze nie byłem
się i umyć. Do akwenu
w swojej karierze. Z poprzednich przywiozłem kilka spływają też śmieci z okolicznych faweli. W Brazymedali. Kolekcja jest spora, ale brakuje jednego lii ekologia nie jest czymś istotnym, szczególnie
medalu, gdzie teraz w końcu mam okazję go zdo- dla najbiedniejszych mieszkańców. Podczas regat
być. Poprzednio byłem mistrzem świata, teraz je- trzeba zatem uważać, by na coś nie wpaść. A pływa
stem mistrzem świata, dlatego ciągle padało pyta- tam wszystko, lodówki, pralki, siatki. Jak walniesz
nie, dlaczego jeszcze tam nie zdobywałem medali. z prędkością 50 km/h w taką pralkę to możesz mieć
Odpowiedź była prosta. Miałem w Przemku Miar- po wyścigu. Pralka jest dużym przedmiotem, więc
czyńskim z SKŻ Hestia Sopot godnego rywala i to można ją wypatrzyć i ominąć. Ale na przykład reklaon wygrywał naszą wewnętrzną walkę o olimpijską mówki owijają się nam wokół stateczników i autokwalifikację. I zdobył cztery lata temu brązowy me- matycznie tracimy prędkość.
dal. Fajnie byłoby powtórzyć sukces Przemka. To
otwiera inne możliwości, współpracę z partnerami,
- Pralka pływająca na akwenie olimpijskim? Nie
nowe projekty.
mogę w to uwierzyć. Z drugiej strony już widzę
te nagłówki w tabloidach - stracił złoty medal po
- Trudno ułożyć sobie psychicznie i mentalnie uderzeniu w pralkę!
w głowie, że sytuacja dotyczy Igrzysk. Czy nie robi
- Odpukać, mam nadzieję, że nie rzuciłeś na
to na tobie żadnego wrażenia?
mnie klątwy. A może być jeszcze bardziej drama- Staram się sprowadzać to wszystko do poziomu tycznie, bo zamiast pralki może być rekin.
normalności. Dużo pomaga mi w tym moja rodzina.
Moje dzieci, widząc mój drugi medal z mistrzostw
- A miałeś kolizję z rekinem?
świata, potraktowały go jak jedną ze swoich zaba- Tak, to było w Australii, wtedy gdy zdobywałem
wek. Na wodzie chcę zwyciężać, po wszystkim je- tytuł mistrza świata. W jednym z wyścigów, notabe-
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W jednym z wyścigów, notabene prowadząc,
zauważyłem, że płynę kursem kolizyjnym
do rekina. Na tym akwenie akurat sporo
ich pływa. Nie miałem szans go wyminąć.
Przejechałem mu po grzbiecie i wpadłem
do wody. Na szczęście był za mały żeby
mi coś zrobić, podejrzewam, że był bardziej
przerażony ode mnie.
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ne prowadząc, zauważyłem, że płynę kursem kolizyjnym do rekina. Na tym akwenie akurat często
można spotkać rekiny, mniejsze, większe, sporo ich
tam pływa. Nie miałem szans go wyminąć. Przejechałem mu po grzbiecie i wpadłem do wody. Na
szczęście był za mały, żeby mi coś zrobić. Podejrzewam, że był bardziej przerażony ode mnie. Ja w zasadzie bardziej niż strach czułem wtedy wkurzenie.
Prowadzę wyścig w regatach o mistrzostwo świata
i tu nagle taka przygoda. Na szczęście szybko się
pozbierałem, dogoniłem tych, którzy zdążyli mnie wyprzedzić
i wygrałem. Pamiętam
też, że kiedyś do portu
w Perth wpłynął duży,
czterometrowy
rekin
i organizatorzy musieli
przerwać regaty.

że teraz właśnie jest to moje „pięć minut”, więc trzeba je wykorzystać, a żona mi w tym pomaga. Taka
okazja może się już więcej nie przytrafić. Ale dla nas
wszystkich taki tryb życia jest ciężki. Nieraz łezka
się w oku zakręciła, gdy trzeba wyjechać, a dziecko
pyta, kiedy tata wróci. Dziecku nie da się wytłumaczyć, że tata wróci za dwa tygodnie, bo ono nie ma
poczucia czasu.

- Od tego pytania powinienem zacząć naszą
rozmowę. Jak rozpoczęła się twoja przygoda z windsurfingiem?
Gdzie, ile miałeś wtedy
lat i kto zachęcił cię do
uprawiania tego właśnie sportu?
- Pochodzę z Mrągowa, w którym żeglarstwo jest tak popularne,
jak futbol w Brazylii.
- Masz 35 lat. Jak
Poza tym żeglował mój
traktujesz start w Rio?
tata i moi starsi bracia.
Jako zwieńczenie twoWięc było to naturalne,
jej kariery czy nowe
że i ja spróbowałem.
otwarcie?
Jako wychowanek Bazy
- Nie ma co gdybać.
Mrągowo zaczynałem
Po ostatnim wyścigu
swoją przygodę z żeigrzysk
olimpijskich
glarstwem od klasy
zrobię na pewno rachuOptymist. Na moje
nek sumienia, usiądę
szczęście byłem barz żoną i postanowimy
dzo wysokim i ciężkim
co dalej. Muszę na to
zawodnikiem jak na tak
wszystko patrzeć przez
małą łódkę. W wieku
pryzmat swojej rodzi14 lat dostałem prony, bo rodzina jest dla
pozycję przejścia do
mnie
najważniejsza.
nowopowstającej klasy
Pewnie będę starał
windsurfingowej Aloha.
się upiec dwie pieczeTo był strzał w 10. Znanie na jednym ogniu.
łem podstawowe zaPogodzić
obowiązki
sady żeglowania, więc
rodzinne i żeglarstwo,
musiałem się tylko naktóre można uprawiać
W Brazylii ekologia nie jest czymś istotnym,
uczyć pływać na desce.
całe życie.
szczególnie dla najbiedniejszych
Po dwóch tygodniach
cieszyłem się pierwszą
- Rozumiem, że romieszkańców. Akwen olimpijski w Rio
jazdą w trapezie, która
dzina jest dla ciebie
jest bardzo brudny. Spływają do niego też
oczywiście skończyła się
wsparciem. Żona nie
„glebą”. Po dwóch lawywiera na tobie preśmieci z okolicznych faweli.
tach zostałem Mistrzem
sji? Nie mówi: słuchaj
Piotr, pływasz połowę mniej, druga połowa to czas Świata w klasie Aloha. To był znak, żeby robić to dalej i powalczyć o Igrzyska Olimpijskie.
dla nas?
- Żona jest psychologiem i neurologopedą,
Jak zatem zakończy się twoja przygoda z windrównież chciałby rozwijać się zawodowo, ale przy
dwójce dzieci i mężu, który jest zawodowym spor- surfingiem?
- Marzę o złocie w Rio, celuję w medal by mieć
towcem nie jest to łatwe. Na pewno wolałaby mieć
mnie przy sobie, ale też moja żona jest bardzo mą- pretekst do kontynuacji tej wspaniałej przygody
drą kobietą. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, (śmiech).
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Zapraszamy w piątki i soboty na Mule gotowane w sosie winnym
ul. Domina 5/4 (Pasaż Millenium), tel 94 307 0 307

Samotnie
w leśnej dziczy

Autor: Wioleta Jędrzejczyk–Betlińska

Nocleg pod gołym niebem, herbatka z igieł sosny, zupa z pokrzyw - osiemnastoletni koszalinianin
Sebastian Kukliński namawia do uprawiania bushcraftu.

N

iektórzy za ojca bushcraftu uważają Morsa Kochanskiego, autora książki „Northern
Bushcraft”. Inni jego korzeni poszukują
w Południowej Afryce, Australii i Nowej Zelandii.
Tam słowo bushcraft określa formę rekreacji, jaką
jest spędzanie wolnego czasu w dziczy z dala od
cywilizacji. – Bushcraft to sztuka przetrwania w naturalnym środowisku, z wykorzystaniem tylko tego, co
ma się przy sobie i tego, co daje nam natura – wyjaśnia Sebastian Kukliński. – Kiedy jest się samemu
w głuszy leśnej, musimy wykazać się umiejętnością
czytania mapy, znajomością gwiazd, budowania
szałasu czy przygotowania posiłku w prymitywnych
warunkach.
Sebastian Kukliński od czterech lat uprawia
bushcraft. Pasja zrodziła się, kiedy jako uczestnik
pieszych rajdów, dołączył do 14-osobowej grupy
22 LATO 2016

„Czarne Pantery”. Jej członkowie nie tylko uprawiają turystykę pieszą, ale raz w miesiącu spotykają się
w leśnej głuszy i uczą zasad bushcraftu. – To coś niesamowitego – mówi Sebastian. – XXI wiek i dostęp
do wszystkiego czego tylko chcemy sprawia, że zapominamy o przyrodzie, o tym, że wszystko czego
potrzebujemy do życia znajduje się właśnie w niej.
Bliskość natury i poczucie, że można polegać tylko
na sobie sprawia, że staję się bardziej samodzielny
i odpowiedzialny. Tutaj jak nigdzie indziej najważniejsze jest racjonalne myślenie i podejmowanie
słusznych decyzji.
Sebastian przyznaje, że codziennie przegląda
fora i blogi poświęcone bushcraftowi, z których
uczy się, jak pozyskać czystą wodę, jak przygotować podstawowe jedzenie z tego co daje natura.
– Ostatnio dowiedziałem, że można zrobić kawę

z żołędzi – śmieje się. - Są również rubryki, gdzie
możemy poznać najnowsze trendy jeżeli chodzi
o sprzęty, takie jak nóż, kompas, latarka. Wszystko
wykonane tak, aby nie były zbyt ciężkie i nie zajmowały za dużo miejsca. A to jest bardzo ważne, gdyż
w plecaku musi znaleźć się także podstawowa żywność, a czasami i plandeka.
Waga ekwipunku jest również istotna, ponieważ
Sebastian pieszo pokonuje 30 – 50 km dziennie.
Mówi: – Wychodzę wcześnie rano. W przeddzień
zapoznaję się z rejonem, w który się wybieram i drukuję mapę – opowiada. – Chodzę po lesie do momentu, kiedy zacznie się ściemniać. Wtedy poszukuję miejsca na obozowisko. Powinien być to obszar
suchy, najlepiej na lekkim wzniesieniu. Ten ostatni
warunek jest istotny, kiedy pada deszcz. W ten sposób unikniemy zalania. Ważne jest również to, aby
nigdzie nie było mrowiska czy gniazd ptaków.
W porze jesienno – zimowej do spania Sebastian buduje szałas. Wykorzystuje do tego powalone drzewo bądź suche gałęzie. Na nich układa
plandekę lub liściaste czy iglaste witki. Jeżeli jest
ciepło i sucho, śpi na ziemi. Po przygotowaniu obozowiska, przychodzi czas na rozpalenie ognia. Tutaj
przydaje się krzesiwo i sucha kora brzozy. Posiłek
to przeważnie to, co ze sobą zabrał. Jeżeli nie ma
czego przygotować na kolację – zbiera owoce jak
jeżyny, jagody bądź gotuje sobie zupę z pokrzyw.
– To taki ziołowy wywar – zdradza koszalinianin. –
Ale jak się odrobinę doprawi, smakuje jak krupnik.
Wybierając się na wyprawę, Sebastian zabiera kilka
podstawowych przedmiotów - jak lina, nóż, stabilny
kij, który przydaje się do sprawdzenia głębokości
rzeki lub strumienia, ułatwia również podciągniecie się i wydostanie z bagna. Rzeczami, z którymi
18-latek się nie rozstaje, są kompas i mapa. – Nauka
czytania mapy i posługiwania się kompasem zajęła
mi ponad dwa lata – opowiada. - To nie jest wcale
takie łatwe. Trzeba umieć określić swoje położenie
na podstawie mapy, obliczyć odległość bez linijki,
znać się na znakach umownych. Po prostu wiedzieć,
w którym kierunku należy iść, aby się nie zgubić.
Obserwowanie przyrody jest bardzo ważne,
wpływa na bezpieczeństwo. Sebastian mówi: Widząc nadgryzione owoce, połamane krzewy,
czy po prostu ślady kopyt, powinniśmy zachować
czujność, bo pewne gdzieś w pobliżu jest zwierzę.
Warto pamiętać, że dzikie zwierzęta są na swoim
terytorium, a my jesteśmy gośćmi i nie powinniśmy
wchodzić sobie w paradę. Każde nasze nieprzemyślane zachowanie może spowodować atak.
Największym wyzwaniem, a zarazem marzeniem
młodego bushcraftera jest przebywanie w lesie
przez kilka dni bez przygotowanej żywności, a jedynie z nożem, kompasem i liną. Taka życiowa próba.
Jednak jak sam przyznaje, na takie wyzwanie nie
czuje się jeszcze gotowy.
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Zmiana klimatu zawsze
służy zdrowiu

Autor: Agnieszka Mielcarek

Co zrobić, aby jesienią i zimą nie męczyły nas ciągłe infekcje, a problemy skórne dały od siebie
odpocząć? Wyjechać na wakacje! Dwutygodniowa zmiana klimatu ma dla organizmu zbawienne
konsekwencje.

N

a odporność organizmu wpływa szereg
różnych czynników (wiek, płeć, ilość przeżywanego stresu, tryb życia, dieta czy pora
roku). Nie bez znaczenia jest także klimat, na który
składa się ciśnienie i amplituda jego zmian, temperatura, wilgotność powietrza, ilość promieniowania
słonecznego i ruch powietrza, czyli wiatr.
Choć nieznane jest naukowe wyjaśnienie tego
fenomenu, wiadomo, że zmiana klimatu powoduje
mobilizację układu odpornościowego, który musi
się przystosować do nowych warunków atmosferycznych. Zatem, planując wakacyjny wypoczynek,
nie zapominajmy o zastanowieniu się nie tylko nad
turystycznymi atrakcjami, lecz również nad klimatem miejsca, do którego mamy zamiar się wybrać.
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Potrzebna aklimatyzacja
Wyjazd w obszar innego klimatu polecany jest
w szczególności osobom zmagającym się z chorobami przewlekłymi oraz dzieciom, które często
zapadają na choroby infekcyjne. Zmiana klimatu
może przynieść ulgę również w przypadku przewlekłego stresu oraz wypalenia zawodowego.
Aby odczuć zmianę, nie trzeba wybierać się za
granicę. Mieszkamy w kraju, który ma cztery rodzaje
klimatu: nizinny, podgórski, nadmorski oraz górski.
Pierwsze dwa rodzaje klimatu są łagodne, działają
w sposób mało zdecydowany na ludzki organizm.
Klimaty nadmorski i górski działają na nas w sposób intensywny, bodźcowy.

Niezależnie od tego dokąd wyjeżdżamy, musimy
pamiętać, że odpoczynek w tym miejscu powinien
trwać przynajmniej dwa tygodnie – im będzie trwał
dłużej, tym lepiej dla naszego układu odpornościowego.
U zdrowego człowieka adaptacja do nowych warunków atmosferycznych trwa zazwyczaj trzy-cztery
dni, w czasie których możemy czuć się gorzej niż
zazwyczaj. Mogą nam towarzyszyć bóle głowy, poczucie rozbicia czy większa drażliwość.
U dzieci i osób o gorszym stanie zdrowia aklimatyzacja może trwać nawet dziesięć dni. Właśnie ze
względu na proces aklimatyzacji nie polecane są
wycieczki, które polegają na przemierzeniu kilkuset
kilometrów w ciągu kilku dni. Zamiast odpoczynku
i potrzebnej organizmowi regeneracji, fundujemy
sobie w ten sposób przeciążenie układu immunologicznego. Po takim wyjeździe częściej mogą nas dręczyć infekcje dróg oddechowych czy uciążliwy katar.
Podróżujemy z głową
Przed wyjazdem powinniśmy zastanowić się, jaka
forma odpoczynku będzie nam najbardziej odpowiadała. Zazwyczaj osobom na co dzień aktywnym
zaleca się leniwy wypoczynek w miejscu, które nie
będzie zbyt mocno na nie oddziaływało. Osoby,

które w pracy nie są narażone na stres czy dużą aktywność fizyczną, powinny nastawić się na bardziej
aktywny sposób spędzania czasu. Układowi odpornościowemu na wakacjach warto zafundować
małe hartowanie, polegające na spacerach gołymi
stopami wśród mokrej trawy, kąpielach w niezbyt
ciepłym Bałtyku czy na dłuższym niż zazwyczaj
uprawianiu sportu.
Przy wyborze miejsca odpoczynku kierujmy się
nie tylko naszą ciekawością świata, lecz pamiętajmy,
że turystyka i rekreacja to również profilaktyka zdrowotna i regeneracja sił fizycznych i psychicznych.
Lody dla ochłody
Często wybierany na wyjazdy wakacyjne klimat
nadmorski charakteryzuje się dużą wilgotnością
powietrza, częstymi zmianami ciśnienia i temperatury oraz porywistymi wiatrami. Zalecany jest osobom, które cierpią z powodu częstych infekcji górnych dróg oddechowych, alergii wziewnych, astmy
oraz kłopotów z niedoczynnością tarczycy.
Objawy alergii wziewnych wyciszają się nad morzem szczególnie latem, gdy większość wiatrów
wieje znad morza w kierunku lądu. Powietrze jest
wtedy bardziej rześkie, pozbawione pyłków roślin
oraz zarodników grzybów.
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Świeże, morskie powietrze dobrze wpływa na
układ oddechowy palaczy, osób z nawracającymi zapaleniami oskrzeli i zatok. Wilgotne, bogate
w jod, chlorek sodu oraz magnez morskie powietrze regeneruje błony śluzowe nosa, oskrzeli, gardła. Leczy też stany zapalne. Zawarty w tak zwanym
aerozolu morskim jod korzystnie wpływa na osoby
z niedoczynnością tarczycy oraz na małe dzieci. Jod
jest niezbędny do prawidłowego rozwoju fizycznego oraz psychicznego młodego organizmu.
Nad morzem dobrze czują się osoby z niskim ciśnieniem oraz problemami skórnymi, na przykład
atopowym zapaleniem skóry czy łuszczycą. Morski
klimat nie jest zalecany jednak osobom z nadciśnieniem, chorobą wieńcową, niewydolnością serca oraz reumatoidalnym zapaleniem stawów.
Warto wiedzieć, że w zachodniej części Pomorza
klimat ma łagodniejszy wpływ na ludzki organizm
niż w pozostałych rejonach pasa nadmorskiego
i nie jest tak obciążający dla nadciśnieniowców.

Hej ho, hej ho, do lasu by się szło…
Klimat nizinny i podgórski charakteryzują się
mniejszą wilgotnością, słabszymi porywami wiatrów,
stabilnym ciśnieniem atmosferycznym i ogólną
większą łagodnością. Pozytywnie wpływa praktycznie na wszystkich, ponieważ nie stanowi dodatkowego obciążenia dla organizmu. Zalety łagodnego
klimatu docenią w szczególności osoby wyczerpane fizycznie i psychicznie oraz rekonwalescenci, ponieważ ciało nie musi mobilizować dodatkowych sił
do przystosowania się do nowych warunków środowiska i wykorzystuje je na regenerację.
Nie jest to jednak klimat zalecany dla alergików,
bo występuje w nim duże stężenie pyłków roślin.
Wypoczynek w nizinnym lesie dobrze wpływa
na osoby często zapadające na infekcje. Zawarte
w olejkach drzew naturalne substancje bakteriobójcze i grzybobójcze pomagają organizmowi
rozprawić się z małymi najeźdźcami. Na terenach
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nizinnych dobrze czują się osoby chorujące na
nadciśnienie i choroby serca. Spokój pomaga także
z radzeniem sobie z częstymi migrenami.
Jak górski kryształ
Klimat górski, podobnie jak nadmorski, intensywnie wpływa na ciało ludzkie. Jest ostry, ze
zmienną pogodą, gwałtownymi zmianami ciśnienia oraz nagłymi spadkami temperatur. Odpoczynek w górach jest szczególnie zalecany osobom
o dobrej kondycji fizycznej, bo wzmacnia mięśnie,
zwiększa ruchliwość stawów, polepsza sprawność
oddechową. Górski klimat pobudza szpik kostny
do produkcji krwinek. Wzrasta ilość erytrocytów
oraz zawartość hemoglobiny we krwi, co wpływa
na poprawienie tężyzny fizycznej.
Ostry, górski klimat nie jest jednak zalecany osobom z jakimikolwiek nieprawidłowościami w ciśnieniu krwi. Może być zabójczy dla osób z nadciśnie-

niem. Osoby ze zbyt niskim ciśnieniem w górach
mogą odczuwać za znużenie, ociężałość, senność
i zawroty głowy.
Górskie wycieczki są obciążające dla układu
krwionośnego. Niewielka zawartość jodu w górskim powietrzu sprawia, że górski klimat nie jest
zalecany osobom z niedoczynnością tarczycy.
Gdziekolwiek, byle długo
Brak wakacji i w związku z tym wydatków jest
tylko pozorną korzyścią finansową. Dłuższy wypoczynek poza miejscem zamieszkania poprawia
nasz stan zdrowia, mobilizuje układ odpornościowy
i sprawia, że lepiej sobie poradzi z jesienną słotą,
pierwszymi przymrozkami czy z falą przeziębień.
To, co zaoszczędzimy na pozostaniu domu, jesienią
i zimą wydamy w aptece. A przecież taka zmiana klimatu to nie tylko przyjemność, lecz również dbanie
o zdrowie.

Garbate,
cudowne,
kochane
Autor: Adam Różański / Foto: Marcin Betliński

Chuchają na nie i dmuchają. Poświęcają setki godzin pracy
na przywrócenie im dawnej sprawności i szyku, czasami
przerabiają. Latem lubią spotykać się w gronie podobnych
sobie pasjonatów, żeby pokazać efekt swej miłości do tych
najpopularniejszych w dziejach motoryzacji aut. Pierwszym
z takich letnich spotkań jest doroczny Nadmorski Zlot VW
Garbus & Co. w Niechorzu, na który zawsze przyjeżdża
kilkadziesiąt załóg.

Krotoski-Cichy
Koszalin, ul. Gnieźnieńska 43a
tel: (94) 342 20 45; serwis: (94) 317 79
11; (94) 317 79 30
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P

odobnych imprez latem odbywa się w kraju
dużo. Jednak ten zlot, który miał dwunastą
edycję w dniach 24-26 lipca br., jest inny niż
pozostałe. Przygotowywany jest bowiem w sposób
niesformalizowany - nie w oparciu o klub miłośników kultowych aut VW, ale spontaniczną energię
grupy przyjaciół. Pomocy w jego organizacji (tak jak
przed rokiem) udzieliła firma Krotoski-Cichy (koszaliński dealer Volkswagena).
„Co.” w nazwie zlotu to informacja, że oprócz
Garbusów mogą w nim uczestniczyć i inne modele
spod znaku VW, ale wyłącznie chłodzone powietrzem. Stąd na zlotowym biwaku i w czasie paradnego przejazdu można było zobaczyć np. słynne
„ogórki” (VW Transporter).
Ale głównymi bohaterami były oczywiście „żuczki”. Wypieszczone przez właścicieli, pieczołowicie odnowione. Często z roczników starszych niż
ich posiadacze. Pan Mirosław Hussakowski, na co
dzień architekt, ma garbusa liczącego sobie 56 lat,
a wciąż sprawującego się bez zarzutu: - Odpłaca mi
się w ten sposób za szacunek jakim go darzę, za
godziny pracy i mnóstwo serca włożonego w renowację.

Garbus przebił w liczbie wyprodukowanych
aut słynnego Forda T w roku 1972, kiedy z linii
produkcyjnej zjechał egzemplarz nr 15 007 034.
Ostatecznie wyprodukowano ponad 21 mln
sztuk tego modelu.
Zlot ma charakter rodzinny. Przez trzy dni bawią
się na nim co roku nie tylko dorośli, ale również
dzieci. Kulminacyjnym momentem jest paradny
przejazd w kolumnie z pola namiotowego na plażę. Nie inaczej było w tym roku, co widać w naszej
fotograficznej relacji
Garbus był przez dziesięciolecia ambasadorem
Niemiec. Wyróżniało go charakterystyczne brzmienie silnika, stylistyka i wyjątkowo sympatyczny
wygląd. Jego historia rozpoczęła się 17 stycznia
1934 roku, kiedy Ferdinand Porsche spisał swoje
„Exposé dotyczące budowy niemieckiego samochodu dla ludu”. Zdaniem Porschego powinien
być on pełnowartościowym i niezawodnym pojazdem o stosunkowo lekkiej konstrukcji, dla czterech
osób, zdolnym rozwijać prędkość 100 km/h i pokonywać wzniesienia o nachyleniu 30 procent.
5 lutego 1936 roku gotowy był pierwszy prototyp samochodu. Jego konstrukcja stanowiła no-
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wość wśród ówczesnych konstrukcji: mimo iż nie
było jeszcze hamulców hydraulicznych, siła hamowania była wzmacniana mechanicznie odpowiednią dźwignią w linkowym systemie hamulcowym,
miękkie gumowe zawieszenie silnika było istotnym
krokiem do przodu w technice motoryzacyjnej, zastosowano chłodzone powietrzem silniki.

Garbus był przez dziesięciolecia ambasadorem
Niemiec na całym świecie. Wyróżniało
go charakterystyczne brzmienie silnika,
niepowtarzalna stylistyka i wyjątkowo
sympatyczny wygląd.
Wybudowany w trzech egzemplarzach V 3 przejechał podczas testów między październikiem
a grudniem 1936 roku trasę ponad 50.000 kilometrów. Zdobyte podczas prób doświadczenia zostały wykorzystane w następnych 30 egzemplarzach
próbnych nazwanych VVW 3, które zostały również
poddane testom długodystansowym.
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Ferdinand Porsche zwerbował w amerykańskich
zakładach samochodowych doświadczonych inżynierów niemieckiego pochodzenia, którzy pomogli
mu w budowie fabryki i urządzeń produkcyjnych.
Dopiero potem samochód otrzymał swoją ostateczną formę, dopracowaną w tunelu aerodynamicznym i skorygowaną w praktyce.
Długo dyskutowaną kwestią były przede wszystkim jednostki napędowe. W końcu wygrał czterocylindrowy silnik typu bokser.
W grudniu 1945 roku, wraz ze zmontowaniem
55 samochodów rozpoczęła się seryjna produkcja
Garbusa. Pracownicy VW nie mieli pojęcia, że to początek ogromnego sukcesu. Eksport rozpoczął się
w sierpniu 1947 roku. Bracia Pon z Holandii zostali
zaangażowani jako generalni importerzy Volkswagena i otrzymali pierwszą dostawę 56 Garbusów.
Rok później eksport został rozszerzony na Danię,
Luksemburg, Szwecję, Belgię i Szwajcarię, zaś 8
stycznia 1949 roku Garbus drogą morską opuścił
Holandię w kierunku Stanów Zjednoczonych.
Jeszcze w roku 1949 zjechał z taśmy produkcyjnej 50-tysięczny Garbus. Taką wzbudzającą podziw
wielkość produkcji przypisuje się generalnemu
dyrektorowi Volkswagena Heinrichowi Nordhoffowi, który utrzymywał bardzo serdeczne stosunki
z załogą. Jego przewidująca polityka gospodarcza,
przede wszystkim jego zasługi w dziedzinie wydaj-
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nej organizacji sprzedaży i serwisu położyły podwaliny pod rozwój Volkswagena jako największego
producenta samochodów w Europie.
W Wolfsburgu przyzwyczajono się szybko do dużych liczb: w 1950 roku z taśmy zjechał już 100-tysięczny Garbus. W kolejnym roku Volkswagen osiągnął już ćwierć miliona, mimo iż braki materiałów
doprowadziły do tymczasowego zawieszenia produkcji i skrócenia czasu pracy. W roku 1952 produkcja roczna po raz pierwszy przekroczyła liczbę
100 tysięcy sztuk. Półmilionowy Garbus został wyprodukowany w 1953 roku. Udział VW w produkcji
samochodów osobowych w Republice Federalnej
Niemiec wyniósł 42,5 procent. W 1955 roku zakład
opuścił milionowy Garbus. W tym niezwykle udanym roku gospodarczym produkcja zwiększyła się
do 280.000 sztuk. Średnio w ciągu roku produkcja dzienna po raz pierwszy przekroczyła 1000
samochodów. Dziesięciomilionowy Garbus został
wyprodukowany w 1967 roku. W międzyczasie
w Niemczech działało już pięć zakładów – obok

Wolfsburga były to: Hanower, Kassel, Braunschweig i Emden.
W 1972 roku miało miejsce wyjątkowe wydarzenie: 17 lutego z taśmy produkcyjnej zjechał
Garbus numer 15 007 034. Przekroczona została
dotychczasowa rekordowa wielkość produkcji Forda model T. Volkswagen został „mistrzem świata”.
Ale w tym samym czasie widać już było koniec monokultury Garbusa, która dotychczas decydowała
o programie modeli przedsiębiorstwa. W 1974
roku zakończyła się produkcja Garbusa w zakładach w Wolfsburgu, w 1978 roku – w Emden (ostatni wyprodukowany tu egzemplarz od razu trafił
do Muzeum Samochodów w Wolfsburgu). Nadal
wielki popyt w Europie był zaspakajany w pierwszej
kolejności Garbusami z Belgii, następnie z Meksyku. W Meksyku właśnie, w 1981 roku, padł kolejny
rekord w historii przedsiębiorstwa: 15 maja z taśmy
produkcyjnej w Puebla zjechał dwudziestomilionowy Garbus. Ostateczna liczba egzemplarzy osiągnęła 21 milionów.
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Cafe Mondo
Hiszpańskieklimaty
w Mielnie

Autor: Wioleta Jędrzejczyk-Betlińska
/ Foto: Marcin Betliński

Wyśmienita kawa, świeże soki i rozpływające się w ustach słodkości – z tej strony dała się poznać
swoim klientom Cafe Mondo w Koszalinie. Teraz tymi niezwykłymi smakami właściciele kawiarni
podbijają serca turystów i mieszkańców Mielna.
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Mielnie jest to wyjątkowe miejsce, gdzie
każdy znajdzie ukojenie i relaks przy delikatnych dźwiękach muzyki, rozkoszując
się niezwykłą kuchnią, naturalnymi sokami i aromatyczną kawą – zapewniają właściciele.
Cafe Mondo przyciąga również samym wyglądem. Kawiarnia jest ulokowana wzdłuż deptaku
przy ul. Kościuszki w Mielnie w namiocie sferycznym
o powierzchni ponad 75 metrów kwadratowych.
– Pawilon swoim kształtem przypomina przeciętą na pół piłkę do golfa – wyjaśnia Leszek Kołecki,
właściciel kawiarni. – Jej producentem jest polska
firma Freedomes, która użyczyła podobny namiot
do filmu „Marsjanin” w reżyserii Ridleya Scotta. Lokal urządzony jest w barwach jednego z głównych
sponsorów – Cydru Lubelskiego, który oferuje swoim klientom wino musujące ze świeżych, polskich
jabłek. Firma nie używa sztucznych aromatów ani
barwników. Oferując tym samym swoim sympatykom doskonały, naturalny napój, który ukoi największe pragnienie.
Mieleńska kawiarnia Cafe Mondo podzielona
jest na trzy strefy. W pierwszej przy wygodnych hokerach można zjeść szybki lunch. Tutaj serwowane
są przegryzki w kilkunastu odsłonach, dietetyczne
i wegetariańskie sałatki, kanapki na zimno i ciepło.
Wszystko z najwyższej jakości produktów, świeżych
warzyw, najlepszych mięs i serów dostarczanych
przez lokalne firmy.
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W ofercie znajdują się również naturalne soki,
z których Cafe Mondo słynie w Koszalinie. Klienci
będą mogli sami skomponować swoje smaki. Do
ich dyspozycji będzie specjalna lada, gdzie znajdą
się wszystkie owoce i warzywa lata, zarówno te lokalne, jak i egzotyczne. – Chcemy przekonać gości
do soków tłoczonych, które ze względu na sposób
wyciskania są zdrowsze, smaczniejsze i mają więcej
witamin – mówi Roman Osowski, jeden z menedżerów kawiarni. – Pracujemy na jednej z najlepszych
tego typu maszyn, polskiej firmy Alfa, która wyciska
sok z przestrzeni międzykomórkowej, gdzie znajdują się enzymy, esencje, bioskładniki i flawony. Soki
tłoczone to również pewność stuprocentowego
smaku owoców bez cukru, konserwantów i innych
dodatków.
Osoby, które będą chciały zatrzymać się na dłuższą chwilę w Cafe Mondo, będą mogły rozsiąść się
w przytulnych fotelach i kanapach, bądź zaznać
chłodu na sztucznej plaży, gdzie zostaną rozstawione leżaki i basen z zimną wodą.
Śniadania i lunche są serwowane do południa.
W późniejszych godzinach w Cafe Mondo klienci
mogą spróbować kuchni hiszpańskiej. W karcieznalazły się tradycyjne dania jak paella, gazpacho
i owoce morza. – W lokalu unosi się aromat szynki
serrano, kiełbasy chorizo, oliwek, szafranu i tymianku – opisuje pan Leszek Kołecki. - Wszystkie przyprawy, zioła i produkty pochodzą wprost z Hiszpanii.
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Właściciele Cafe Mondo podjęli bowiem współpracę z firmą Tomate Verde. - Zajmujemy się sprowadzaniem najlepszych produktów z różnych rejonów tego pięknego kraju – mówi Andrzej Emich.
– Chcemy, aby klienci Cafe Mondo poznali nowe,
oryginalne przepisy i produkty, które smakują inaczej ze względu na klimat i sposób, w jaki są hodowane. Dlatego w kawiarni nie zbraknie hiszpańskich
serów z koziego i owczego mleka, wysokiej jakości
szynek i wędlin Iberyjskich „Bellota” i Cebo. Jednym
z ważniejszych składników, na którym bazują hiszpańskie potrawy to oryginalna oliwa z oliwek, która
jest tłoczona na zimno i posiada certyfikaty pro-
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dukcji ekologicznej oraz Global Standard for Food
Safety. W ofercie kawiarni znajdują się również hiszpańskie wina pochodzące z najlepszych szczepów
winorośli.
Cafe Mondo wyszło naprzeciw nawet najbardziej
wymagającym klientom, tworząc miejsce jakiego
w Mielnie jeszcze nie było. Miejsce, które kusi nie
tylko oryginalnym wyglądem, ale przede wszystkim
wyśmienitą, zdrową kuchnią i cudownym smakiem
hiszpańskiego wina oraz polskiego cydru.
Cafe Mondo czeka na gości przy deptaku na ulicy
Kościuszki w Mielnie - od początku lipca do września br. (kawiarnia czynna jest w godz. 8-24).

Cafe Mondo czeka na gości deptaku
przy ul. Kościuszki w Mielnie
od pierwszych dni lipca do września br.
Będzie czynna w godz. 8-24.
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Niedźwiedź morski, czyli
tsunami nad Bałtykiem

Autor: Adam Różański

Niszczycielskie fale tsunami na Bałtyku? Do dzisiaj taka informacja wywołuje niedowierzanie.
Tymczasem w dawnych kronikach Darłowa znajdujemy wiarygodny i precyzyjny opis tego zjawiska.

„Ó

smego dnia po Narodzinach Maryi,
roku 1497, w piątek w południe, zerwał się sztorm z północnego zachodu
i trwał do późnego wieczora wywołując powódź” fragment historycznych zapisków przytacza Leszek
Walkiewicz z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Darłowskiej i przypomina, że największe tego typu zjawisko w dziejach miasta miało miejsce 16 września
1497 roku. - Doszło wówczas do bardzo poważnych zniszczeń, a cztery statki cumujące w porcie
zostały z falami zabrane w głąb lądu - dodaje.
Źródło nieszczęścia
Niektóre źródła podają, że prawdopodobną
przyczyną sztormu i powstania niszczycielskich fal
było trzęsienie ziemi w rejonie szwedzkiego jeziora Wener, oddalonego od Darłowa o około 500
kilometrów. Siła trzęsienia była prawdopodobnie
niewielka, bo szacowana na zaledwie 4,5 st. w skali
Richtera, ale to małe trzęsienie wywołało potężną
eksplozję metanu uwięzionego w warstwach skalnych tworzących dno Morza Bałtyckiego. Eksplozji
towarzyszył grzmot i huk. Jako żywo przypominało to opowieści z legend o pomruku niedźwiedzia
morskiego. Dlatego też niszczycielskie fale nazwano właśnie Niedźwiedziem Morskim.
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Kolejne tsunami na Bałtyku wystąpiło w 1757 r.
koło Trzebiatowa. Nagła fala zerwała duży prom
zacumowany w porcie i przeniosła go daleko na
ląd. Dwadzieścia dwa lata później, w marcu 1779
r. potężna fala zaatakowała niespodziewanie Łebę.
Statki zaniesione zostały aż do miejskich ogrodów.
Geologiczne śledztwo
W ostatnich latach okazało się, że tsunami to nie
tylko ciekawostka zapisana w starych księgach, ale
też temat do poważnych badań naukowych, które
w 2013 roku ruszyły między innymi w Darłowie. Prowadzi je zespół naukowców pod kierownictwem
doktora Andrzeja Piotrowskiego ze szczecińskiego
Zakładu Regionalnego Geologii Pomorza Państwowego Instytutu Geologicznego. Badania polegają
na tym, że zespół naukowców pobiera próbki osadów z terenów oddalonych od morza, by stwierdzić
w nich obecność osadów morskich. W przypadku
okolic Darłowa takie próbki pobierano między innymi z okolic jeziora Kopań oddzielonego od morza wąską mierzeją. Wstępnie naukowcy ocenili, że
są w nich ślady występowania osadów morskich,
ale dopiero dokładne badania w laboratorium dadzą odpowiedź, czy to faktyczny dowód na to, że
fale tsunami przelały się przez miasto Króla Eryka.

Niedźwiedź może powrócić
Co ciekawe, pracownicy zespołu badawczego
nie tylko są przekonani, że takie zjawisko mogło
mieć miejsce, ale - co ważne - nie wykluczają, że
może się ono kiedyś powtórzyć. - Kilkaset lat w geologii to bardzo krótki okres - podkreślają naukowcy
i przypominają, że trzęsienia ziemi w rejonie Morza Bałtyckiego występują również współcześnie.
Wystarczy sięgnąć po publikacje prasowe z ostatnich lat. - 16 grudnia 2008 r. trzęsienie w skali 4,54,7 st. w skali Richtera miało miejsce w Ystad. Odczuliśmy je w Polsce. Przeszło dalej, w głąb kraju,
gdzie odnotowano już 5,3 st. Richtera. Nie wywołało jednak tsunami. Stąd tylko jego symboliczne
skutki - mieszkańcowi Darłowa o godz. 6.20 spadło
radio na głowę, a inny zauważył, jak rozkołysała mu
się woda w akwarium. O takich zdarzeniach łatwo
zapominamy, bagatelizujemy je i ośmieszamy - mówił w jednej z takich relacji doktor Andrzej Piotrowski. - Szybko zapomnieliśmy kaliningradzkie trzęsienie ziemi 21 września 2004 r. Mieszkańcy wieżowca
w Gdyni opowiadali mi, że usłyszeli jakby transport
TIR-ów przetaczał się po kocich łbach. W Olsztynie
mieliśmy popękane domy 4-piętrowe. Podobnie
w Suwałkach.

święta, w której wierni modlą się o pomyślność
miasta i jego mieszkańców, a sama procesja ma
bardzo uroczysty charakter. Prowadzi ją krzyż z figurą Ukrzyżowanego Chrystusa, pochodzący z kościoła Św. Gertrudy. Następnie zawsze obecne są
poczty sztandarowe miejscowych szkół i organizacji. Dalej za księgą Ewangelii idą księża, burmistrz
i mieszkańcy miasta.

Pamiątki kataklizmu
W Darłowie wciąż kultywowane są tradycje związane z tym niecodziennym wydarzeniem. W roku
1991 ówczesny proboszcz Kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Darłowie - franciszkanin
Janusz Jędryszek - wznowił przerwany dawniej
zwyczaj odbywania procesji błagalno–pokutnych,
będących realizacją ślubów złożonych po powodzi
sprzed ponad 500 lat przez wówczas rządzących
Darłowem. Takie procesje odbywają się w mieście
do dziś, zawsze we wrześniu. Poprzedza je msza
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- Powinniśmy pamiętać o swoich korzeniach,
o swojej historii. A takie procesje to doskonały
sposób na to, by z informacją o „białym niedźwiedziu”, jak nazwano niszczycielskie fale, docierać
do kolejnych pokoleń mieszkańców - podkreśla
Leszek Walkiewicz, który przypomina wszystkim
dokładny opis wydarzeń z 1497 roku: W Darłówku
zostały całkowicie zniszczone nabrzeża portowe,
paraliżując na długi czas handel. Ich odbudowa
pociągnęła za sobą wysokie koszty. Prawie wszystkie domy zostały rozmyte, bydło potonęło, a rzeczka (Lutowa - łącząca Wieprzę z jeziorem Kopań)
została zapiaszczona. Cztery cumujące w porcie
statki, w tym duży „Kreyer” zostały wyrzucone na
ląd. Jeden koło Żukowa Morskiego, dwa koło
klasztoru kartuzów, jeden aż w pobliżu kaplicy Św.
Gertrudy, czyli kilka kilometrów od brzegu morskiego. W klasztorze woda stała w krużgankach
i w kościele do wysokości ołtarzy. Sad mnichów
został zniszczony, a ich piwo i wino zepsute tak, że
nikt nie chciał go pić. W ogrodach przed miastem,
po spłynięciu wody, znaleziono wiele ryb, a kapusta dostała od morskiej wody słonawego posmaku. W okolicznych wsiach, szczególnie w Żukowie,
utonęło kilka osób.
Ucierpiało również samo miasto: w spichlerzach nad rzeką było pełno wody i wiele towarów
się zmarnowało, okna w kościele zostały rozbite,
w kościele parafialnym spadła część dachu z wieży,
runęło też przedbramie Bramy Wieprzańskiej. Przewrócony został wiatrak w Krupach.
- To właśnie wtedy w kościele, pleban i burmistrz,
ogarnięci wielkim strachem, ślubowali każdego
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roku w owym dniu, świętować po uroczystym nabożeństwie i ku chwale Boga, Najświętszej Maryi
i wszystkich świętych, przejść z procesją wokół miasta, przy czym rada miała nieść ufundowaną piękną
świecę woskową i rozdzielać jałmużnę - przypomina nasz rozmówca i dodaje, że w tym roku we wrześniu owa procesja znów ruszy ulicami miasta.
Może więc warto zajrzeć do Darłowa i po sezonie?

„I oto nadchodzi on. Słychać ten niedźwiedzi
pomruk, silniejszy od świstu wiatru, głośniejszy
od bulgotu kipieli, nieuchronnie narastający
i wypełniający wszystko przerażającym hukiem.
Olbrzymia czarna góra jego cielska wyłania się
z morza i wznosi ku ciemnym zwaliskom chmur,
zgarniając kosmatą łapą wszystko, co spotka na
drodze: statki, drzewa, domy, ludzi… I chwyta, i miota, i miażdży, i pochłania w spienionej
paszczy zanim człowiek krzyknie, zanim zdoła
się ukryć. Swoją potęgą niszczy każdego człowieka, każde zwierzę i każdą rzecz, którą napotka na swojej rozległej drodze! Jest silniejszy niż
drzewa, które łamie jak zapałki, mocniejszy niż
ceglane mury… Jak rychło się pojawia, tak też
niepostrzeżenie znika pozostawiając spustoszone wsie i miasta wybrzeża. A sztorm z którym on przybył też zaraz cichnie.”
Fragment relacji darłowskiego rybaka,
świadka bałtyckiego tsunami

Toyota Jankowscy Sp. J.
ul. Diamentowa 2, 75-736 Koszalin
tel.: 94 346 55 10
www.toyota.koszalin.pl

Bornholm w jeden dzień,
czyli wycieczka
na Majorkę Północy

Autor: Adam Różański
/ Foto: Radosław Koleśnik

Bornholm to raj dla turystów. Mnóstwo słońca i woda cieplejsza niż po naszej stronie Bałtyku.
Na tę duńską wyspę najłatwiej dotrzeć z Kołobrzegu – to tylko cztery godziny morskiej podróży
katamaranem Jantar.

W

ypoczywasz nad morzem i szukasz
dodatkowych atrakcji? Wyprawa na
Bornholm to świetny pomysł. Położona
w odległości około 130 km od Kołobrzegu duńska
wyspa przyciąga rocznie 500 tys. turystów. Sporą grupę stanowią Polacy, którzy mogą tu zajrzeć
choćby na kilka godzin dzięki sprawnym połączeniom promowym. Każdy, kto wybiera się tutaj po
raz pierwszy, musi sobie jednak zdawać sprawę
z tego, że najprawdopodobniej będzie musiał wrócić na Bornholm, bo według statystyk wraca tu aż
80 procent turystów.
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Co ich tutaj urzeka? - Przede wszystkim urokliwe miasteczka z wyjątkową zabudową zachowaną
w niezmienionym stanie od wielu lat oraz przepiękne zakątki i niesamowite widoki - mówi Agnieszka
Jorgensen, Polka, która od 18 lat zajmuje się oprowadzaniem wycieczek po duńskiej wyspie. - Każdy
znajdzie tutaj coś dla siebie. Od wycieczek rowerowych, łowienia ryb z łodzi czy brzegu, nurkowania,
wspinaczki. Jest nawet wyciąg narciarski! Nie brakuje też pól golfowych i sporego parku rozrywki dla
najmłodszych.
Wyspa ma kilka określeń i nazywana jest Majorką

Północy, Perłą Bałtyku i Słoneczną Wyspą. To dlatego, że panuje tutaj specyficzny klimat. Jest to miejsce z największą liczbą słonecznych dni w Skandynawii, a pogoda potrafi zdecydowanie różnić się
- z reguły na korzyść - od aury panującej na pobliskich lądach. Jeśli dodamy do tego informację, że
linia brzegowa ma aż 141 km i usiana jest licznymi
zatoczkami z wodą cieplejszą o kilka stopni niż na
polskim wybrzeżu, to już mamy odpowiedź na pytanie, skąd biorą się porównania z Majorką. W tym
miejscu nie sposób nie wspomnieć, że na plażach
panują tu nieco inne zwyczaje niż w Polsce, bowiem
nikt nie wyznacza plaż dla naturystów. Bez strojów
kąpielowych można się kąpać w każdym zakątku tej
wyspy, bo jak mawiają miejscowi: opalamy przecież ciało, a nie strój kąpielowy.
Wylegiwanie się na plażach i spacery po skalistym wybrzeżu (około 75 proc. wyspy to granit,
dlatego nie ma tutaj na przykład kretów) to tylko
ledwie przygrywka do tego, co mogą robić tutaj turyści, na których czeka ponad 200 km fantastycznie
przygotowanych tras rowerowych. Wiele ich odcinków biegnie dosłownie wzdłuż brzegu, gdzie od
wody oddziela nas jedynie wąski pas plaży i umocnień brzegowych. - Jazda odbywa się więc w niesamowitej scenerii, w komfortowych warunkach
i w kompletnej ciszy przeszywanej tylko szumem
morskich fal - zachwalają rowerzyści. - Moi bracia
z Warszawy przyjeżdżają na wyspę, aby odetchnąć
od zgiełku dużego miasta, bo jest to miejsce gdzie
się wspaniale odpoczywa - podkreśla Agnieszka
Jorgensen. - My zawsze twierdzimy, że po tygodniu
już się nawet zaczyna wolniej mówić - śmieje się.
Wypożyczalnie rowerów można znaleźć na każdym kroku, a cykliści mają tę przewagę nad korzystającymi z wycieczek autokarowych, że mogą dojechać nawet w najbardziej niedostępne miejsca,
jak choćby 40-metrowe urwisko Jons Kapel. Jak
informują przewodnicy, nazwa tego granitowego
tworu pochodzi od imienia mnicha - Jona, który
według legend próbował nawracać pogańskich
borholmczyków na chrześcijaństwo. Miał to czynić

Korony, ale też złotówki
Mimo że Dania należy do Unii Europejskiej,
musimy pamiętać o tym, że nie przyjęła ona
wspólnej europejskiej waluty. Dlatego wciąż
płacimy tutaj koronami duńskimi. Oczywiście
euro też jest respektowane i co ciekawe, w niektórych miejscach zapłacimy też polską walutą. Na przykład w restauracji w Gudhjem za
możliwość skorzystania ze „szwedzkiego stołu”
z rybnymi przysmakami przygotowanymi na
przeróżne sposoby.
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z ponad 40-metrowej skały zwanej dziś Jons Kapel
(czyli Kaplica Jona). Tuż za nią znajdują się długie
drewniane schody, którymi można zejść do samego podnóża klifu. Z dołu i z góry rozpościerają się
niesamowite widoki.
Do jednych z najczęściej odwiedzanych miejsc
zaliczany jest też ogromny średniowieczny zamek
Hammershus usytuowany na skalnym wzniesieniu,
przy krawędzi nadbrzeżnego urwiska - 74 metry
powyżej lustra wody.
Architektura to jedna z największych atrakcji
duńskiej wyspy. Domki nie są duże, ale za to przyciągają wzrok swoimi niesamowitymi kolorami,
dbałością o zachowanie nawet najdrobniejszych
szczegółów i tym, że wyglądają tak, samo jak 50,
60 czy 70 lat temu. Zgodnie bowiem z zaleceniami władz wyspy budynki mogą być co najwyżej
dwukondygnacyjne. Na jakąkolwiek przebudowę,
postawienie przydomowej szopki, czy choćby nawet zmianę koloru, mieszkaniec Bornholmu musi
mieć zgodę miejscowego architekta. Obecnie jednak wszelkie budowy są tutaj zabronione, bo około
1600 domów na całej wyspie wystawionych jest na
sprzedaż. Wynika to z tego, że wyspa się wyludnia.
Młodzi ludzie wyjeżdżają stąd, a sprowadzają się
emeryci, którzy w poszukiwaniu spokoju i wygody
wybierają właśnie Majorkę Północy. Liczba mieszkańców tej wyspy przekracza obecnie 40 tysięcy,
a w roku 1965 sięgała blisko 50 tysięcy osób.
Będąc na Bornholmie, nie możemy sobie pozwolić na to, by nie zjeść świeżo uwędzonego bałtyckiego śledzia. Wędzarnie rozsiane są po całej
wyspie i można rozpoznać je bez trudu po charakterystycznych białych kominach, a w miejscowości
Hasle urządzone jest nawet Muzeum Wędzarnictwa. Smakoszom wszyscy polecają tak zwane Słońce nad Gudhjem (Sol over Gudhjem), czyli świeżo
uwędzonego śledzia, który jest podawany zgodnie
z obyczajem na kawałku papieru, z surowym żółt-

Wyspy na wschód od Bornholmu
Około 17 km na wschód od Bornholmu znajduje się grupa wysp: Frederiksø, Christiansø
oraz Græsholm. Dwie pierwsze, połączone
mostem są zamieszkałe - przez około 100 osób.
Christiansø to istna perełka dla turystów spragnionych niesamowitych wrażeń. Obowiązują
tutaj jednak bardzo surowe zasady związane
z ekologią i dbałością o nienaruszalność przyrody. Dopłynąć tu można z portu w Gudhjem,
a jedyny hotelik, który dysponuje ledwie kilkoma pokojami jest tak oblegany, że miejsce trzeba tu rezerwować z dwuletnim wyprzedzeniem.
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kiem, rzodkiewkami i szczypiorkiem. Doskonale
smakuje z chłodnym piwem, szczególnie z bornholmskiego browaru.
Przewodnicy „sprzedają” początkującym turystom kilka cennych wskazówek praktycznych. Otóż
w Danii nie mówimy do nikogo per „pani”/ „pan”.
Wszyscy mówią sobie po imieniu, a form grzecznościowych używa się jedynie w bardzo oficjalnych
sytuacjach i tylko do osób powyżej 70. roku życia.
Polacy uznawani są tutaj za bardzo kulturalnych,
bo nasze „tak” oznacza tutaj „dziękuję”. Nie powinniśmy się też zdziwić, jeśli za kierownicą autokaru
zobaczymy kobietę. Panie są tutaj głowami rodziny i często wykonują męskie zawody. Są też dużo
bardziej odważne. To one zapraszają mężczyzn na
randki, proszą do tańca, a nawet oświadczają się
mężczyźnie.
Niemal przy każdym budynku zobaczymy też
duńskie flagi. Wciągane są one na maszt przy każdym święcie, a także ważnym wydarzeniu rodzinnym - nawet takim jak urodziny czy imieniny. Do
połowy masztu wciągnięte są na znak żałoby i jak
żartują miejscowi - podczas wizyty teściowej.
Sama podróż katamaranem na Bornholm trwa 4
godziny, ale w ten sposób „zaliczymy” też podróż
na pełnym morzu. Na miejscu turyści będą mogli
skorzystać z proponowanej wycieczki objazdowej,
ukazującej wschodnie, skaliste wybrzeże z takimi

miasteczkami jak: Arsdale, Svaneke, Listed, Gudhjem, z dłuższym postojem przy Hammershus, gdzie
podziwiać można największe w Skandynawii ruiny
zamku średniowiecznego.
Rejsy na Bornholm proponuje każdego dnia Kołobrzeska Żegluga Pasażerska; szczegółowych informacji można szukać na jej stronie internetowej:
http://www.kzp.kolobrzeg.pl/

Park rozrywki na wyspie
Joboland - tak nazywa się park rozrywki znajdujący się w północnej części Bornholmu. Jego
główną atrakcją jest park wodny o powierzchni
6000 m kw. – z basenami, zjeżdżalniami i szaloną rzeką. Na terenie parku znajduje się mini
park dla dzieci z małymi zjeżdżalniami i basenem z podgrzewaną wodą. Są też karuzele,
kolejka górska, tor przeszkód, golf, bowling,
ścianka wspinaczkowa, loty nad wodą.
W centrum odbywają się pokazy sztuk
magicznych. W zoo można zobaczyć lamy,
osiołki, kozy, małpy i ptaki. Adres: Joboland
Brændesgårdshaven, Højevejen 4, DK 3740
Svaneke.
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Spacerkiem
po Ustce

Autor: Adam Różański
/ Fotog: Arek Szadkowski, Hubert Bierndgarski

Niskie, wykonane z gliny i drewna chaty rybackie, wąskie uliczki pełne urokliwych zakamarków,
zabytki – w tym udostępnione turystom bunkry, a do tego jedna z najczystszych i najszerszych plaż
w Polsce. No i trzeci co do wielkości port rybacki. Wszystko to można zobaczyć w małej,
nadmorskiej Ustce.

N

iewielka Ustka (poza sezonem mieszka
tu tylko około 16 tysięcy osób) w sezonie
zamienia się w jeden z największych kurortów wypoczynkowych środkowego wybrzeża
(miasto ma leczniczy mikroklimat). To drugie po
Sopocie uzdrowisko woj. pomorskiego. Kurort
jest słynny jednak nie tylko z plaży i uzdrowiska.
Jedną z największych atrakcji jest właśnie stara
część miasta, w której kiedyś znajdowała się wioska rybacka. Część domów i ulic została zrewitalizowana i przywrócono im pierwotny charakter.
To właśnie w jednym z takich przywróconych do
życia budynków znajduje się Muzeum Chleba. Na
poddaszu starej piekarni obejrzeć można sprzęt
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piekarniczy - m.in. osiemnastowieczne urządzenie
do wyrabiania ciasta. Są mieszadła do ciast i masy
kremowej oraz gofrownice z początku XX wieku.
Ciekawostki to przedwojenny automat do sprzedaży cukierków i jedna z pierwszych lodówek, która
chłodziła, kiedy wkładano do niej duże kostki lodu.
Przy tej samej ulicy kilkaset metrów dalej znajduje się
Muzeum Ziemi Usteckiej, w którym zebrano między
innymi eksponaty z nieistniejącej już Stoczni Ustka.
Prezentowane są elementy wyposażenia stoczni
oraz miniatury projektowanych tam statków. Prosto
z muzeum możemy przejść do portu morskiego. Na
stałe w Ustce cumuje ponad 360 różnej wielkości
kutrów, co powoduje, że jest to jeden z najwięk-

szych portów rybackich w Polsce. Przy sprzyjającej
pogodzie można zobaczyć wyładunek świeżych ryb,
lub spotkać rybaków reperujących sieci rybackie.
Oczywiście jak w każdym porcie również w Ustce
można zobaczyć i zwiedzić latarnię morską. Budynek powstał w 1892 roku i zastąpił stację pilotów na której wieży zapalano światło. Obiekt ma
19,5 metra wysokości, a zasięg światła wynosi 18
mil morskich (30 km). Z górnego pomostu widać
całą Ustkę, wejście do portu a także nadmorską
plażę i promenadę. I właśnie na promenadę można udać się bezpośrednio po zwiedzaniu latarni.
Ustecka promenada to jeden z najdłuższych
deptaków na wybrzeżu. Ma prawie półtora kilometra długości. Znajdziemy tu zarówno miejsce do aktywnego wypoczynku, jak i zaciszne,
osłonięte miejsca do relaksu. A wszystko przeplatane restauracjami serwującymi świeżą rybę.
Również przy promenadzie znajduje się Muzeum
Minerałów. Głównymi atrakcjami w muzeum są
między innymi odlew szkieletów dinozaurów oraz
największy kryształ górski w Polsce. Zwiedzanie
tego miejsca jest ciekawą lekcją przyrody nie tylko
dla najmłodszych, ale także dla starszych turystów.
Przed II wojną światową polska granica była od
Ustki oddalona o ok. 80 km na wschód. I właśnie
to położenie w połowie lat 30. XX wieku zwróciło

uwagę niemieckich sztabowców. Chcieli zaoszczędzić na opłatach tranzytowych, jakie Rzesza musiała uiszczać na rzecz Polski z tytułu przejazdów
niemieckich pociągów i pojazdów, kursujących do
i z Prus Wschodnich, niemieckiej eksklawy odciętej
od Niemiec tak zwanym Polskim Korytarzem. Ustka, położona niejako w samym środku wybrzeża
Pomorza Środkowego, dość blisko granicy, została
wówczas wytypowana na lokalizację wielkiego portu. Miał on powstać w ciągu zaledwie 4 lat i być gotowym do 1941 roku. Od tego momentu wiele składów kolejowych, dotychczas kierowanych do Prus
Wschodnich przez Polskę, dojeżdżałoby do Ustki
i tu byłoby załadowywane na statki transportowe
o zanurzeniu do 10 metrów. Ich transport morzem
do Pilawy (dziś Bałtijsk) w Prusach Wschodnich
trwałby około 8 godzin.
Taki terminal miałby dla Niemiec znaczenie strategiczne. Służyć mógłby nie tylko do wysyłania
transportów cywilnych, ale także wojskowych. Dlatego Niemcy zdecydowali się na ufortyfikowanie
Ustki. Jako pierwsza powstała nadbrzeżna bateria
przeciwlotnicza i zaporowa „Bluecher”. Zbudowana została przy zachodnim molo na jesieni 1937
roku. W jej schronach miały się mieścić podziemne koszary dla kilkudziesięciu żołnierzy z obsługi
czterech armat, dalocelownika, a także i bunkra
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Pomnik Fryderyka Chopina
w nadmorskim parku
amunicyjnego, który znajduje się około 400 metrów od baterii. Bateria po zachodniej stronie portu, nazwana imieniem związanego ze Słupskiem
feldmarszałka Bluechera, jest przejawem psychozy strachu przed „polskim zagrożeniem”, rozbudzanej przez hitlerowców. Aby ją zbudować, nie
zawahali się zniszczyć kąpieliska i rekreacyjnego
parku, który wcześniej znajdował się w tym miejscu.
Budowa bunkrów kosztowała fortunę, a w wojnie praktycznie nie wzięły udziału. Obsadzone
wojskiem były tylko w 1939 roku. Potem stały puste. Przez dziesiątki lat przysypywał je piach, więc
zachowały się w dobrym stanie. Ich rewitalizacja
rozpoczęła się kilka lat temu dzięki staraniom pasjonatów usteckiej historii.
W 2012 roku dzierżawcami terenu dawnej baterii
zostali Joanna i Marcin Barnowscy. Bazując m.in. na
niemieckich archiwaliach, stworzyli projekt ich zagospodarowania. Dzięki wsparciu z funduszy unijnych, w dawnym hitlerowskim bunkrze powstała
multimedialna, interaktywna galeria. Jest czynna
przez cały rok, nie tylko w wakacje. Teraz podziemna część bunkrów zainteresuje każdego w wieku
od 3 do 133 lat.
Podziemia nasycone są czujnikami. W niespodziewanych momentach uruchamiają efekty specjalne. Oto w mroku zapala się czerwona lampka
i słychać grobowy głos: „Porzućcie wszelką nadzieję wy, którzy tu wchodzicie.” W „Boskiej Komedii”
Dantego taki napis wisiał nad wejściem do piekła.
Piekłem była też wojna, której niegdyś miały służyć
te bunkry.
W bunkrowym półmroku widać niemieckich
żołnierzy. W mundurach artylerii nadbrzeżnej, wyglądają jak żywi. W jednym z pomieszczeń pod
dalmierzem siedzi dowódca całego dywizjonu,
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a za nim rarytas: mapa zagród minowych przy podejściach do usteckiego portu z jesieni 1938 roku.
To jeden ze skopiowanych dokumentów, przywiezionych z niemieckiego archiwum wojskowego we
Freiburgu. Więcej planów, zdjęć, panoram sferycznych i filmów można obejrzeć na dużych, interaktywnych ekranach dotykowych, naciskając na interesujące nas miejsce na wyświetlanej mapie.
Są też telefony z epoki. Podnosząc słuchawkę,
można tu usłyszeć i Hitlera, i Stalina, a także polskiego ministra spraw zagranicznych, Józefa Becka, jak
pięknie mówi o honorze.
Czas jakby się zatrzymał. Wchodząc do galerii duchów, widzimy ich blado świecące postacie
i słyszymy odgłos wiejącego wiatru i tajemniczych
kroków. Te duchy, to tak naprawdę konkretni ludzie,
których los związał z Ustką i tworzonymi tutaj w dobie totalitaryzmów instalacjami wojskowymi. W sali
mocnych wrażeń, urządzonej w jednej z trzech
dawnych sypialni żołnierskich, lecą samoloty i zrzucają bomby. Lecą też filmy o Ustce i jej okolicach,
wyprodukowane przez dzierżawców bunkrów. To
m.in. obrazy trójwymiarowe, podobnie jak zdjęcia przedwojennej i wojennej Ustki, wyświetlane
w messie. Jest także hologram – i to też nie przypadek, że akurat w mundurze amerykańskim. Nawiązuje do rangersa US Army, Carla H. Lehmanna,
który w 1944 roku jako niemiecki jeniec próbował
porwać w Ustce niemiecki kuter rybacki i uciec do
neutralnej Szwecji.
Wpisy w księdze pamiątkowej Bunkrów Bluechera są wielojężyczne, zarówno gości z Polski, jak
i z Niemiec, USA, Ukrainy, Rosji, Węgier, Słowacji,
Czech, a nawet Tajlandii i Australii. Większość wyraża zadowolenie, że coś, co miało służyć wojnie,
teraz służy pojednaniu, wzajemnemu poznawaniu
się i integracji ludzi różnych narodów.

Ławeczka Ireny Kwiatkowskiej na usteckiej
promenadzie. Aktorka uwielbiała Ustkę

Nawet domki dla ptaków są „w kratkę”. To nawiązanie do
charakterystycznego dla Pomorza budownictwa szachulcowego.

W tle ustecka latarnia morska
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Media i Sztuka – Festiwal w Darłowie
7-10 lipca 2016
Program 6. edycji
Prowadzenie festiwalu:
MICHAŁ OLSZAŃSKI, MAGDALENA SMALARA
ARKADIUSZ SIP/ Darłowski Ośrodek Kultury
Miejsca festiwalowe:
HALA FESTIWALOWA (plaża w Darłówku Wsch.), TERMINAL PASAŻERSKI (Port w Darłówku Zach.),
KINO BAJKA (Darłowo, ul. Morska 56), BULWAR PORTOWY (Darłowo, ul. Flisacka), PROMENADA
OBOK LATARNI MORSKIEJ (Darłówko Wsch.), HOTEL APOLLO (Darłówko Wsch., ul. Kąpielowa 11)
7 LIPCA / czwartek
10.00-11.30 Dziadek niedźwiadek oraz Drzewo – spotkanie z autorem książek dla dzieci ŁUKASZEM WIERZBICKIM / dla dzieci od 7 lat APOLLO
11.30-12.30 Cykają w trawie, biegają po wodzie,
latają, chodzą i pływają a czasem potrafią boleśnie
ukłuć. Nasze, krajowe owady – warsztaty z zakresu
edukacji ekologicznej / dla dzieci od 7 lat APOLLO
12.30-14.00 Ministerstwo Motyli – podróżnik
i miłośnik egzotycznych zwierząt JACEK PAŁASIEWICZ zaprezentuje niezwykłą kolekcję tropikalnych
kręgowców / dla dzieci od 5 lat APOLLO
10.00-14.00 Wystawy fotograficzne – Owady
w Obiektywie Jacka Mazura, Nocni Łowcy Magda56 LATO 2016

leny Dzięgielewskiej i Karoliny Ignaszak APOLLO
Projekt O EKOLOGII KULTURALNIE dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
16.00-17.00 Koncert Filharmonii Koszalińskiej
pod dyrekcją Macieja Niesiołowskiego z udziałem
solistów: Anity Maszczyk – sopran, Michała Musioła – tenor pt. „Z batutą i humorem” / OTWARCIE
FESTIWALU z udziałem Burmistrza Miasta Darłowa
ARKADIUSZA KLIMOWICZA oraz zaproszonych
gości HALA
18.00-19.00 Zygzakiem przez życie – HENRYK
GOŁĘBIEWSKI w rozmowie z Michałem Olszańskim
HALA

19.00-20.00 Mistrzowie reportażu – WOJCIECH
TOCHMAN w rozmowie z Cezarym Łazarewiczem
HALA
20.00-21.00 Najlepsze z Sienkiewicza – czytanie
wybranych fragmentów utworów Henryka Sienkiewicza w wykonaniu WOJCIECHA PSZONIAKA oraz
prof. JERZEGO BRALCZYKA, rysuje HENRYK SAWKA HALA
21.00-22.30 Serwus jestem nerwus – wspomnienie o Marii Czubaszek z udziałem WOJCIECHA
KAROLAKA, ARTURA ANDRUSA, GRZEGORZA
MIECUGOWA, MARKA PRZYBYLIKA, MICHAŁA
OGÓRKA, HENRYKA SAWKI HALA
22.30-24.00 Naked Mind – koncert muzyki świata z udziałem Michała Augustyniaka vel Limboski
HALA
8 LIPCA / piątek
10.00-11.30 Odkrywamy tajemnice nietoperzy
– warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej / dla
dzieci od 5 lat APOLLO
11.30-13.00 Zielonym do góry – gawędy o drzewach – warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej /
dla dzieci od 4 lat APOLLO
10.00-14.00 Punkt informacyjny Zachodniopomorskiego Towarzystwa Chireptologicznego MOPEK APOLLO
10.00-14.00 Wystawy fotograficzne – Owady
w Obiektywie Jacka Mazura, Nocni Łowcy Magdaleny Dzięgielewskiej i Karoliny Ignaszak APOLLO
10.00-15.00 Aktywni dla klimatu – Kino bez Prądu, Gra dla Klimatu, happening Ziemia w Naszych

Rękach, Eko Puzzle, gokarty solarne, rowerowe
ładowarki, pokazy z zakresu energii odnawialne
PROMENADA OBOK LATARNI MORSKIEJ
Projekt O EKOLOGII KULTURALNIE dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie.
12.00-13.00 Spowiedź emigranta – spotkanie
z CZESŁAWEM MOZILEM poprowadzi Cezary Łazarewicz HALA
13.00-14.00 Moje córki krowy – spotkanie z reżyser KINGĄ DĘBSKĄ i aktorem MARIANEM DZIĘDZIELEM poprowadzi RYSZARD JAŹWIŃSKI HALA
14.00-18.00 Punkt Informacyjny Biura Rzecznika
Praw Obywatelskich (16.00-18.00 dyżur prawnika) /
NAMIOT OBOK HALI
14.00-15.00 Polaków seks powszedni – spotkanie z seksuologiem prof. ZBIGNIEWEM IZDEBSKIM
poprowadzi Michał Olszański HALA
15.00-16.00 Wielki przypływ – debatę o współczesnej migracji z udziałem JAROSŁAWA MIKOŁAJEWSKIEGO, Rzecznika Praw Obywatelskich
ADAMA BODNARA oraz WOJCIECHA TOCHMANA poprowadzą Ewa Winnicka i Tomasz Sekielski
HALA
17.00-18.00 Bądź Kozakiem i dbaj o siebie –
spotkanie z WŁADYSŁAWEM KOZAKIEWICZEM
poprowadzi Michał Olszański TERMINAL PASAŻERSKI
18.00-19.00 Po prostu – spotkanie z TOMASZEM
SEKIELSKIM poprowadzi Cezary Łazarewicz TERMINAL PASAŻERSKI
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19.00-20.30 Moje córki krowy – projekcja filmu
KINO BAJKA
22.00-23.00 TVN 24 – Szkło kontaktowe na żywo
z Darłowa
23.30-00.00 Finał darłowskiego murala – mapping 3D, dubbing TEDE BULWAR PORTOWY
9 LIPCA / sobota
10.00-11.30 Z recyklingiem za pan brat – warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej / dla dzieci
od 6 lat APOLLO
11.30-13.00 Energia natury – warsztaty z zakresu
edukacji ekologicznej / dla dzieci od 6 lat APOLLO
13.00-14.30 Dlaczego woda musi być czysta
– warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej / dla
dzieci od 6 lat APOLLO
10.00-14.00 Wystawy fotograficzne – Owady
w Obiektywie Jacka Mazura, Nocni Łowcy Magdaleny Dzięgielewskiej i Karoliny Ignaszak APOLLO
Projekt O EKOLOGII KULTURALNIE dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
11.00-12.00 Bądź w Olimpijskiej Formie – ćwiczenia z WŁADYSŁAWEM KOZAKIEWICZEM /
w ramach Ogólnopolskiego Programu Aktywności
Fizycznej Seniorów pod patronatem Władysława
Kozakiewicza BULWAR ZACHODZĄCEGO SŁOŃCA, OBOK HALI
12.00-13.00 Mistrzowie polskiego kryminału –
MAREK KRAJEWSKI i ZYGMUNT MIŁOSZEWSKI
w rozmowie z Tomaszem Sekielskim HALA
13.00-14.00 Godzina prawdy – spotkanie z MICHAŁEM OLSZAŃSKIM poprowadzi Marek Przybylik HALA
14.00-18.00
Punkt Informacyjny Biura
Rzecznika Praw Obywatelskich (16.00-18.00 dyżur
prawnika) / NAMIOT OBOK HALI
14.00-15.00 Żeby nie było śladów – rozmowę
wokół książki CEZAREGO ŁAZAREWICZA oraz
możliwościach i dylematach rozliczeń zbrodni PRL
z udziałem AUTORA, Rzecznika Praw Obywatelskich ADAMA BODNARA, prof. JERZEGO ZAJADŁO z Uniwersytetu Gdańskiego oraz ANDRZEJA
MIELCARKA poprowadzi Michał Olszański HALA
15.00-16.00 Instytut Reportażu zaprasza – spotkanie z MARIUSZEM SZCZYGŁEM poprowadzi Kamil Bałuk HALA
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16.00-17.00 Polska odwraca oczy – JUSTYNA
KOPIŃSKA w rozmowie z Ewą Winnicką HALA
17.00-18.00 Państwu pierwszym opowiem
o Trójce – spotkanie z MAGDĄ JETHON poprowadzą Cezary Łazarewicz oraz Michał Ogórek HALA
18.00-19.00 Po co nam Konstytucja? – rozmowę
z Rzecznikiem Praw Obywatelskich ADAMEM BODNAREM poprowadzi Ewa Winnicka HALA
19.30-21.00 Moja podróż. Przez sześć kontynentów do Świsłoczy – wernisaż fotograficzny EDWARDA GRZEGORZA FUNKE z udziałem Artysty poprowadzi Andrzej Mielcarek TERMINAL PASAŻERSKI
21.30 -23.00 Bursztynowy Mikrofon Radia Koszalin, Bursztynowy Mikrofon Słuchacz, Koncert
MAŁGORZATY OSTROWSKIEJ HALA
22.00-23.00 TVN 24 – Szkło kontaktowe na żywo
z Darłowa
10 LIPCA / niedziela
10.00-11.30 Rozmowa polityczna Radia Koszalin
z udziałem prof. MARKA BELKI HALA
12.00-13.00 Tu mieszka miłość – rozmowę z KATARZYNĄ SURMIAK-DOMAŃSKĄ poprowadzi Mariusz Szczygieł HALA
13.00-14.00 Moje pasje – spotkanie z wędkarzem KAROLEM ZACHARCZYKIEM poprowadzi
Przemysław Mroczek HALA
14.00-15.00 Diabeł i tabliczka czekolady – PAWEŁ P. RESZKA (laureat Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego 2015) w rozmowie z Małgorzatą Borowską HALA
15.00-16.00 Historie niesamowite – rozmowę
o drodze 816 z MICHAŁEM KSIĄŻKIEM poprowadzi Cezary Łazarewicz HALA
16.00-17.00 Dobre życie – prof. JERZY BRALCZYK w rozmowie z JACKIEM SANTORSKIM HALA
18.00-19.30 Benefis MICHAŁA OGÓRKA –
z udziałem m.in. prof. Jerzego Bralczyka, Wojciecha
Pszoniaka, Henryka Sawki, Jakuba Kuronia; zaśpiewa Magdalena Smalara HALA
Impreza towarzysząca – TARGI NADMORSKIE
– moda autorska z polskich pracowni, nietuzinkowe wzornictwo, rękodzieło, produkty ekologiczne,
atrakcje dla dzieci, strefa relaksu
PROMENADA OBOK LATARNI MORSKIEJ
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian
w programie, wynikających z przyczyn od nich niezależnych.

PYROMAGIC 2016
i SZCZECIN MUSIC LIVE 2016
Największy festiwal fajerwerków w Polsce!
12-13 sierpnia w Szczecinie
Niebo nad Szczecinem ponownie rozbłyśnie milionem kolorowych sztucznych ogni! Jak zwykle
czeka nas wybuchowa rywalizacja firm pirotechnicznych, mnóstwo dobrej muzyki a przede
wszystkim, fantastyczna zabawa.
Każdego roku do konkursu zostają zaproszone prestiżowe firmy z całego świata, które na co dzień zajmują się realizacją pirotechnicznych pokazów. Wszystkim ekipom zostaną postawione te same warunki
techniczne, a jury oceniać będzie zgodność pokazu z tłem muzycznym, użyty materiał i kolorystykę.

PROGRAM WYDARZENIA:
12 sierpnia, piątek / Wały Chrobrego
20.00-20.05
Specjalny pirotechniczny pokaz dymny
20.05-20.55
Szczecin Music Live – Duże Pe
20.55-22.00
Szczecin Music Live – Warsaw Afrobeat Orchestra
22.00-22.10
Oficjalne otwarcie PYROMAGIC
22.10-22.25
PYROMAGIC – I pokaz – WIETNAM (Danang Team)
22.25-22.40
Szczecin Music Live - Duże Pe
22.40-22.55
PYROMAGIC – II pokaz – SZWAJCARIA (Sugyp)
22.55-00.00
Szczecin Music Live – Duże Pe
13 sierpnia, sobota / Wały Chrobrego
20.50-21.20
Szczecin Music Live – Diego Cichy Don & Bro Bro Sound
21.20-22.30
Szczecin Music Live – United Flavour
22.30-22.45
PYROMAGIC – III pokaz – SZWECJA (Göteborg Fireworks Factory)
22.45-23.05
Szczecin Music Live – Diego Cichy Don & Bro Bro Sound
23.05-23.15
PYROMAGIC – Ogłoszenie wyników
23.15-23.30
PYROMAGIC – Pokaz specjalny – SUREX (Polska)
23.30-00.15
Szczecin Music Live - Diego Cichy Don & Bro Bro Sound
Plebiscyt na Nagrodę Publiczności PYROMAGIC 2016
Celem głosowania jest wyłonienie przez publiczność zwycięskiej drużyny spośród zaprezentowanych
podczas festiwalu pokazów. Trwać będzie od 12 sierpnia od godziny 20.00 do 13 sierpnia do godziny
23.10. Aby przystąpić do Plebiscytu uczestnik głosowania powinien wysłać wiadomość SMS pod numer
7168 o treści: pokaz.cyfra będąca numerem danej drużyny: pokaz.1 – WIETNAM (Danang Team); pokaz.2 – SZWAJCARIA (Sugyp); pokaz.3 – SZWECJA (Göteborg Fireworks Factory). Koszt wysłania jednej
wiadomości SMS pod numer 7168 wynosi: 1,23 zł z VAT (1,00 zł + 23%VAT). Pełny regulamin plebiscytu
dostępny jest na stronie www.pyromagic.pl
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IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
12-13 sierpnia, piątek-sobota
10.00-01.00
Zabawy i konkursy marynistyczne, Wesołe Miasteczko, Jarmark pod Gwiazdami,
Tawerny Piwne
WATER SHOW SZCZECIN 2016
13 sierpnia, sobota / Wały Chrobrego, Trasa Zamkowa
15.00-15.10
Otwarcie imprezy i strefy dla widzów
15.10-16.30
Pokazowy turniej flyboardingu – Flycup
16.30-17.10
Pojedynki Smoczych Łodzi
17.10-17.30
Pokazy akrobacji na skuterach wodnych – Jetski Show cz.1
17.30-17.50
High Diving – cz. 1 – akrobatyczne skoki do wody z wysokości 20 metrów
18.00-18.30
Finały pojedynków Smoczych Łodzi
18.30-19.00
Finałowe pokazy flyboardingu – Flycup
19.00-19.20
High Diving - cz. 2 - akrobatyczne skoki do wody z wysokości 22 metrów
19.20-19.40
Pokazy akrobacji na skuterach wodnych – Jetski Show cz.2 oraz pokazy unikalnych
sprzętów wodnych: jetsurf, wake, kayak jet
19.40-20.00
High Diving - cz. 3 - Finał akrobatycznych skoków do wody z wysokości 27 metrów
20.00-20.40
Parada Finałowa – synchroniczne skoki do wody z wysokości 22 metrów, parada Fly
board, Jetski Show i pozostałych sprzętów pływających, pokazy fontann, narciarzy
wodnych, wake
6th SZCZECIN FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE 2016
12 sierpnia, piątek / Wały Chrobrego
09.30-10.00
Oficjalne otwarcie zawodów
10.00-20.00
Starty indywidualne
		
13 sierpnia, sobota / Wały Chrobrego
10.00-13.00
Starty sztafetowe – eliminacje
13.00-16.00
Starty tandemów
16.00-17.00
Starty sztafetowe – ćwierćfinały
17.00-17.30
Starty sztafetowe – półfinały
17.30-18.00
Bieg sztafetowy – Finały
18.00 		
Zakończenie zawodów, podanie oficjalnych wyników, dekoracja zawodników
Atrakcje towarzyszące: Firefighter Combat Challenge dla dzieci / pokaz rzeźbienia w drewnie pilarkami
spalinowymi wspinaczka na ściankę mobilną / prezentacje samochodów i firm z branży pożarniczej /
instruktaż udzielania pierwszej pomocy / symulator dachowania.
BALTIC POLONEZ CUP RACE 2016
13 sierpnia, sobota / Łasztownia, Wyspa Grodzka, Wały Chrobrego
11.00 		
Ceremonia otwarcia regat, odprawa skiperów - Stara Rzeźnia, Łasztownia
13.00-15.30
Start do wyścigów krótkich – południowy kraniec Wyspy Grodzkiej
16.00
Spotkanie z kpt. Krzysztofem Baranowskim „Droga na ocean kuchennymi drzwiami”,
prezentacja nowej książki „Uczucia oceaniczne”, projekcja filmu „Sztorm” - Stara
Rzeźnia, Łasztownia
20:00
Wręczenie nagród wyścigów krótkich na scenie Szczecin Music Live - Wały Chrobrego
BALTICA SUMMER CUP
V Międzynarodowy Turniej Towarzyski Piłki Ręcznej Kobiet
13-14 sierpnia, sobota-niedziela / Hala przy ul. Twardowskiego
W turnieju wezmą udział dwie czołowe drużyny PGNiG Superligi oraz drużyny z Białorusi i Niemiec:
BNTU-BelAZ Minsk, VfL Oldenburg, MKS Zagłębie Lubin, Pogoń Baltica Szczecin.
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LIPIEC 2016
KOŁOBRZEG
6.07-10.07.2016 V Kołobrzeski Suspense Film
Festiwal
Po raz piąty Kołobrzeg zaprasza wszystkich sympatyków kina sensacyjnego na pierwszy w Polsce
i jeden z niewielu w Europie Festiwal Kina Gatunkowego. Festiwal rozpocznie się 6 lipca uroczystą
Galą Otwarcia, podczas której wystąpi Sonia Bohosiewicz z piosenkami Marilyn Monroe.
Wejściówki do odbioru w kasie Regionalnego
Centrum Kultury w Kołobrzegu (ul. Solna 1).
07.07.2016 Koncert Margaret
Margaret zadebiutowała w 2013 roku przebojowym singlem „Thank You Very Much”. Dziś jest
uwielbianą szczególnie przez młodsze pokolenie
piosenkarką, której utwory są notowane na lista
przebojów nie tylko w Polsce. Laureatka takich nagród jak: MTV Europe Music Awards, Eska Music
Awards czy SuperJedynki.
Amfiteatr (ul. Fredy 1). Cena biletu: 35 zł.

07.07.2016 XVI Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w Katedrze”
To już 16. Edycja festiwalu „Muzyka w Katedrze”.
Koncerty będą odbywać się w kołobrzeskiej Bazy-
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lice tradycyjnie w czwartki, począwszy od 7 lipca,
o godz. 20.30.
Katedra. Bilety: 25 zł (normalne), 20 zł (ulgowe)
do nabycia w kasie RCK oraz godzinę przed koncertem przed wejściem do Bazyliki.
08.07.2016 Don Vasyl Junior & Cygańskie
Gwiazdy
Vasyl Junior przygodę z estradą rozpoczął w zespole ojca - Don Vasyla. Cudowna muzyka romska,
śpiew, taniec, bogate stroje sceniczne stwarzają
niepowtarzalną i niezapomnianą atmosferę, wprowadzają widzów w magiczny świat Romów.
Amfiteatr (ul. Fredy 1), godz. 19:00. Cena biletu:
40 zł.
09.07.2016 Operetka z Odessy
Narodowy Teatr Opery i Baletu to obecnie najstarszy teatr obwodu odeskiego Ukrainy. Podczas
gali operetkowo- musicalowej wystąpią najlepsi
wykonawcy: soliści, muzycy, tancerze baletowi
oraz chórzyści- łącznie ponad 50 osób. W programie koncertu nie zabraknie znanych i lubianych
arii operowych i operetkowych oraz tradycyjnych
pieśni narodowych Ukrainy. Publiczność będzie
bawić również repertuar musicalowy wzbogacony
cudownymi strojami oraz tańcem baletu.
Amfiteatr (ul. Fredy 1), godz. 20:00. Cena biletu:
40 zł.

15.07.2016 Dyskoteka z Markiem Sierockim
Hotel Arka Medical SPA, wstęp wolny
15.07.2016 Koncert Ani Wyszkoni
Popularna wokalistka na scenie występuje już od
20 lat. I to właśnie tę rocznicę świętuje serią koncertów „20/20”, z których jeden odbędzie się w kołobrzeskim amfiteatrze.
Amfiteatr (ul. Fredy 1), godz. 20:00.
15.07- 16.07.2016 XIII edycja Festiwalu Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja”
Festiwal rozpocznie się 15 lipca o godzinie
17.00 w Regionalnym Centrum Kultury przy ul. Solnej 1. Publiczność będzie miała okazję zobaczyć
i usłyszeć wykonawców ubiegających się o laury
w konkursie festiwalowym. O 21.00 rozpocznie się
koncert pt. „Wieczór Kuglarzy”, na który złożą się
piosenki Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu poznańskiego Kwartetu ProForma. 16 lipca o godzinie
17.00 w RCK odbędzie się rozstrzygnięcie festiwalu
oraz IV Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Twórczości
Jacka Kaczmarskiego. Wstęp na wszystkie imprezy
jest bezpłatny.
16.07.2016 VII Kołobrzeska Noc Kabaretowa
Już po raz siódmy kołobrzeska publiczność może
liczyć na świetną zabawę dzięki najlepszym polskim
kabaretom. W tym roku wystąpią: Paranienormalni,
Formacja Chatelet , Kabaret Jurki, Kabaret K2, Katarzyna Pakosińska, prowadzenie Barbara Tomkowiak
i Adam Małczyk.
Amfiteatr (ul. Fredy 1), godz. 20:00. Cena biletów: od 50 złotych.

16.07-17.07.2016 Projekt Plaża TVN 2016
Plaża Centralna, wstęp wolny.
16.07-17.07.2016 II Zlot Zimnowojenny
Podczas zlotu będzie możliwość zwiedzenia,
a nawet przejażdżki historycznymi pojazdami
(główna atrakcja w tym roku to czołg T34-85). Zlot
to także okazja to zobaczenia widowiskowych pokazów grup rekonstrukcyjnych. Impreza w sobotę
potrwa od godz. 11.00 do 18.00, a w niedzielę od
10.00 do 14.00. Wstęp jest bezpłatny.
22.07-24.07.2016 Sunrise Festival
Jeden z najważniejszych festiwali muzyki elektronicznej w Polsce. W tym roku wystąpią m.in.: Steve
Angello, Headhunterz oraz ATB.
Amfiteatr (ul. Fredy 1). Pozostały bilety na piątek
w cenie 250 złotych.
29.07.2016 Piwnica pod Baranami
Surrealistyczny humor, liryka, wspaniałe piosenki
– takie atrakcje czekają na widzów, którzy wybiorą
się na występ kabaretu Piwnica pod Baranami. Będzie to wydarzenie szczególne, bo uświetniające
60-lecie krakowskiego kabaretu.
Amfiteatr (ul. Fredy 1), godz. 20:00. Cena biletów: od 60 zł.

29.07.2016 Występ Polsko - Niemieckiej Letniej
Szkoły Cyrkowej
Regionalne Centrum Kultury (ul. Solna 1), wstęp
wolny.
30.07.2016 Paranienormalni - Baltic Tour 2016
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Jak co roku popularny kabaret Paranienormalni
powraca nad polskie morze. Jak sami przekonują
są „równie kultowi jak smażalnie ryb, maszyny do
wyławiania maskotek, a obecność na występie jest
obowiązkowa niczym zjedzenie gofra z bitą śmietaną”.
Amfiteatr (ul. Fredy 1), godz. 20:00. Cena biletów: od 50 zł.

17.07.2016 Turniej Golfowy w Rusowie
Golf Driving Range Rusowo 57, wstęp płatny.

30.07.2016 ZET Cafe
Port pasażerski. Wstęp wolny.
30.07-31.07.2016 Wakacje z TV 4FUN
Plaża Centralna. Wstęp wolny.
31.07.2016 Balet „Jezioro łabędzie”
Tym razem klasyczny balet Piotra Czajkowskiego
widzowie będą mieć okazję obejrzeć w wykonaniu
uznanego na całym świecie Narodowego Lwowskiego Teatru Opery i Baletu.
Amfiteatr (ul. Fredy 1), godz. 20:00. Cena biletów: od 60 zł.
USTRONIE MORSKIE
08.07.2016 Kabaret Nowaki
Energetyczna trójka zielonogórskich artystów
zaprezentuje swój letni program „Śmieszny Patrol”.
Kabaret zapowiada m.in., że wyjaśni po co są tak
naprawdę parawany.
Amfiteatr w Parku Nadmorskim (ul. Chrobrego),
godz. 19:30. Bilety: 40 zł ulgowy, 50 zł normalny.
13.07.2016 Kabaret Skeczów Męczących
Artyści przedstawią swój letni program „Na Fali”.
Amfiteatr w Parku Nadmorskim (ul. Chrobrego),
godz. 20:00. Bilety: 40 zł ulgowy, 50 zł normalny.
16.07.2016 Wakacyjny Turniej Siatkowej Piłki
Plażowej Helios 2016
CSR Helion, ul. Polna 3, udział bezpłatny.
16.07.2016 Paranienormalni - Baltic Tour 2016
Amfiteatr w Parku Nadmorskim (ul. Chrobrego),
godz. 19:30. Bilety: 40 zł ulgowy, 50 zł normalny.
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18.07-24.07.2016 V Festiwal Rękodzieła „ARTE
MARE”
Podczas corocznego festiwalu podziwiać można
pracę rękodzielników z całego kraju. Częścią festiwalu są także warsztaty praktyczne z rękodzielnictwa.
Gminny Ośrodek Kultury (ul. Nadbrzeżna 201),
wstęp wolny.
22.07.2016 Kabaret Moralnego Niepokoju
Amfiteatr w Parku Nadmorskim (ul. Chrobrego).
Występ płatny.
26.07.2016 Paranienormalni - Baltic Tour 2016
Amfiteatr w Parku Nadmorskim (ul. Chrobrego),
godz. 19:30. Bilety: 40 zł ulgowy, 50 zł normalny.
29.07-31.07.2016 Festiwal Indii
Parking przy Ośrodku Zdrowia (ul. Osiedlowa),
wstęp wolny.
MIELNO
08.07.2016 Jose Torres Salsa Night
Latynoamerykański show taneczno-muzyczny.
Deptak- ul. Kościuszki, godz. 20:00, wstęp wolny.

20.07.2016 Koncert organowy w Mielnie
Koncert organizowany przez Filharmonię Koszalińską. Wystąpią Anders Eidsten Dahl – organy
(Norwegia) oraz Zespół Muzyki Dawnej Jerycho.
Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Mielnie,
godz. 19:45, wstęp wolny.
22.07-24.07.2016 PROJEKT PLAŻA TVN
Wstęp wolny

23.07.2016 Kino na leżakach
Seans filmu „Nieracjonalny mężczyzna”
Stadion, godz. 22:00, wstęp wolny.
26.07.2016 Koncert organowy
Koncert organizowany przez Filharmonię Koszalińską. Wystąpią: duet organowy Ludmiła Gołub, Valeria Anfinogenova – organy (Rosja), Męski
Zespół Muzyki Cerkiewnej Kalophonia ze Lwowa
(Ukraina).
Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, godz. 20:20, wstęp wolny.
31.07.2016 ATRIUM KOSZALIN: SUMMER
PROMOTION 2016
Miasteczko plażowe ze strefą zabaw dla dzieci.
Plaża, godz. 10:00-16:00, wstęp wolny.
GĄSKI

26.07-28.07.2016 Festiwal Indii
Trzydniowy jarmark prezentujący kulturę, tradycje i potrawy hinduskie.
Deptak- ul. Kościuszki, wstęp wolny.
30.07.2016 ZUMBA SUMMER PARTY
Piąta edycja największego nadmorskiego maratonu zumby. Kilkuset zumbowiczów będzie tańczyć
na mieleńskim deptaku.
Deptak- ul. Kościuszki. Wstęp wolny.
SARBINOWO
12.07.2016 Koncert organowy
Koncert organizowany przez Filharmonię Koszalińską. Wystąpią: Urszula Grahm – organy (Szwecja),
Il Basso Zespół wokalistów Deutsche Oper w Berlinie, Tadeusz Milewski, Marek Picz, Peter Hjuler.
Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, godz. 20:20. Wstęp wolny.
22.07.2016 Koncert zespołu LemON
Założony w 2011 roku z inicjatywy wokalisty Igora
Herbuta LemOn to jeden z najważniejszych zespołów młodego pokolenia. Przebój „Scarlett” znają
chyba wszyscy.
Boisko szkolne w Sarbinowie, godz. 20:00, wstęp
wolny.
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08.07.2016 Kino na leżakach
Seans filmu „Jeszcze dalej niż północ”.
Boisko szkolne, godz. 22:00, wstęp wolny.
29.07-30.07.2016 Piknik turystyczno-sportowy
„Na fali”
Impreza rodzinna, wstęp wolny.
JAROSŁAWIEC
07.07.2016 Taneczny Aerobic na plaży
Zajęcie odbywają się przez całe wakacje w każdy
wtorek i czwartek.
Zejście na plażę numer 2, godz. 16:00, wstęp
wolny
08.07.2016 lipca 2016 Ogólnopolskie Zawody
w Biegu na Orientacje JAR 2016
12.07.2016 Plażowe budowanie zamków z piasku
16.07.2016 Koncert Sarsy
Sarsa przebojem wdarła się na polski rynek muzyczny. Płyta „Zapomnij Mi” młodej wokalistki pokryła się w tym roku platyną.

26.07.2016 Kino na leżakach
Seans filmu „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach”
Plac koncertowy (ul. Bałtycka), wstęp wolny.
30.07.2016 Kabareton „Wzdłuż Fal”
Największą gwiazdą tegorocznego kabaretonu
„Wzdłuż fal” będą Łowcy.B. Poza tym wystąpią także: Paka, Weżrzsz, DKD. Bilety do nabycia w Punkcie Informacji Turystycznej.
DARŁOWO
06.07.2016 Festiwal Organowy
Kościół Świętej Gertrudy, godz. 19:15. Bogdan
Narloch – organy, Roman Gryń – trąbki. Septet instrumentów dętych blaszanych Akademii Muzycznej w Poznaniu. Akademia Brass.
7-10.07.2016 Media i Sztuka – festiwal w Darłowie
Darłówko, Plaża Wschodnia. Szczegółowy program publikujemy odrębnie.
13.07.2016 Festiwal Organowy
Kościół Świętej Gertrudy, godz. 19:15. Urszula Grahm – organy (Szwecja), Zespół Wokalistów
Deutsche Oper w Berlinie Il Basso, Tadeusz Milewski, Marek Picz, Perer Hjuler.
14.07.2016 Kabaret Ani Mru Mru „Na urlopie”
Godz. 19:00. Scena Kulturalna Darłówko. Impreza biletowana.
16-17 .07.2016 Festiwal Żagli ISSA – Darłowo
2016
Morskie Turystyczne Regaty na Redzie Portu Darłowo (więcej informacji: darlowosail.pl)
16.07.2016 – Letnie Kino pod Chmurką
Godz. 22:00 – Darłowo: Rynek Miejski.
17.07.2016 – Ilona Felicjańska
Godz. 19:00. Scena Kulturalna Darłówko. Wstęp
wolny.
19.07.2016 Kayah
Godz. 20:30. Scena Kulturalna Darłówko. Impreza biletowana.
18-24.07.2016 – Festiwal Filmów Skandynawskich
Kino Bajka w Darłowie
21.07.2016 Kabaret Moralnego Niepokoju –
Maj zaczyn
Godz. 20:00. Scena Kulturalna Darłówko. Impreza biletowana.
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22.07.2016 Maciej Maleńczuk SOLO
Godz. 20:30. Scena Kulturalna Darłówko. Impreza biletowana.
23.07.2016 Bieg Króla Eryka
Dystans 10 km – połowa dystansu po plaży. Darłówko Wschodnie.
24.07.2016 Szymon Majewski: ONE MĄŻ
SHOW
Godz. 20:00, Scena Kulturalna Darłówko. Impreza biletowana.
26.07.2016 Zbigniew Wodecki: Największe
przeboje
Godz. 20:30. Scena Kulturalna Darłówko. Impreza biletowana.
27.07.2016 Festiwal Organowy
Kościół Świętej Gertrudy, godz. 19:15. Daniel
Tarrabia – organy (Włochy), Męski Zespół Muzyki
Cerkiewnej Kalophonia ze Lwowa (Ukraina).
29.07.2016 Zakopower
Godz. 20:30. Scena Kulturalna Darłówko. Impreza biletowana.
30.07.2016 Kabaret Łowcy B.: Nowy program
2016
Godz. 20:30. Scena Kulturalna Darłówko. Impreza biletowana.
31.07.2016 – Festyn Charytatywny Morze Miłości
Rynek – plac przed darłowskim ratuszem
USTKA
10.07.2016 Kino na leżakach
Seans filmu „Lato w Prowansji”.
Plac przy Urzędzie Miasta (ul. Wyszyńskiego),
godz. 22:00, wstęp wolny.
15.07-16.07.2016 Szanty na fali
Koncerty czołówki krajowych zespołów szantowych, gry i zabawy utrzymane w klimacie żeglarskim.
Wstęp wolny.
22-24.07.2016 Podwórko NIVEA na plaży
To impreza zachęcająca do aktywnego wypoczynku z dziećmi w strefie rodzinnej. W strefie
ambasadora można natomiast znaleźć wskazówki
Mateusza Kusznierewicza – jak dbać o rozwój najmłodszych, a także dowiedzieć się jak ważna jest
ochrona przed promieniami UV.
Plaża Główna, wstęp wolny.

30.07.2016 Wakacje z drobiowym smakiem
Duży festyn rodzinny. W programie m.in.: konsultacje dietetyków, nauka grillowania, degustacja
mięsa drobiowego, konkursy z nagrodami, wystawa drobiu ozdobnego. Gwiazdą wieczoru będzie
K.A.S.A. & The Czad Makers.
Ustecka promenada, godz. 15:00, wstęp wolny.

Amfiteatr (ul. Fredy 1), godz. 20:00. Cena biletu:
od 30 zł.

SIERPIEŃ
KOŁOBRZEG
02.08.2016 Koncert zespołu Czerwone Gitary
Czerwone Gitary na muzycznej scenie są już ponad pół wieku. Tym razem rozbawią publiczność
w Kołobrzegu.
Amfiteatr (ul. Fredy 1)
02.08-07.08.2016 Active Summer z Radiem ZET
Celem zabawy jest zachęcenie każdego do ruchu na świeżym powietrzu, a także pokazanie jak
dzięki ćwiczeniom możemy poprawić stan swojego
ciała i umysłu.
Plaża Centralna, wstęp wolny.
05.08.2016 Koncert zespołu Lady Pank
Lady Pank gra swoją jubileuszową trasę z okazji
35-lecia działalności. Z tej okazji zawitają także do
Kołobrzegu.
Amfiteatr (ul. Fredy 1). Cena biletu: od 20 zł.

12.08. Polska Noc Kabaretowa
Podczas piątej już Polskiej Nocy Kabaretowej wystąpią: Paranienormalni, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Nowaki, Kabaret Moralnego Niepokoju oraz Kabaret K2.
Amfiteatr (ul. Fredy 1), godz. 19:30. Cena biletu:
od 50 zł.
12-14.08.2016 Podwórko NIVEA na plaży
Plaża Centralna, wstęp wolny.
15.08-19.08.2016 XXV Międzynarodowe Spotkania z Folklorem INTERFOLK
To cykliczna impreza, w czasie której można podziwiać artystów sztuki ludowej z całego świata.
Amfiteatr (ul. Fredy 1). Wstęp bezpłatny
26.08. Największe Przeboje Budki Suflera
W kołobrzeskim amfiteatrze usłyszmy największe
przeboje Budki Suflera w wykonaniu: Felicjana Andrzejczaka, Izabeli Trojanowskiej, Grzegorza Wilka
oraz Romuald Lipko Band.
USTRONIE MORSKIE
07.08.2016 V Rodzinny Turniej Tenisa Ziemnego
CSR Helios (ul. Polna 3), udział bezpłatny.

06.08.2016 ATRIUM KOSZALIN: SUMMER
PROMOTION 2016
Miasteczko plażowe ze strefą zabaw dla dzieci.
Plaża, godz. 10:00-16:00, wstęp wolny.
11.08.2016 Koncert zespołu Enej
Enej to popularny zespół rockowo-folkowy. Bracia Piotr i Paweł Sołoducha wraz z innymi muzykami
oczarują zapewne publiczność swoimi przebojami:
„Kamień z napisem LOVE”, „Symetryczno-Liryczna”
czy „Zbudujemy Dom”.
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07.08.2016 ATRIUM KOSZALIN: SUMMER PROMOTION 2016
Miasteczko plażowe ze strefą zabaw dla dzieci.
Zejście na plażę przy ul. Nadbrzeżnej, godz.
10:00-16:00, wstęp wolny.
09.08.2016 Koncert zespołu „Boys”
Amfiteatr w Parku Nadmorskim (ul. Chrobrego).
Bilety: ulgowy – 30 zł, normalny – 40 zł.
14.08.2016 Koncert zespołu Bajm
Organizator zapowiada spektakularne show,
oparte na wyjątkowej nici porozumienia z publicz-

nością, które Beata Kozidrak & Bajm budowali przez
lata. Koncert w ramach Bajm Bingo Tour.
Sky - park w Kukince (gm. Ustronie Morskie), godz.
21:00. Bilety: 40 zł – normalny, 100 zł – VIP.
15.08.2016 Zlot Starych i Zabytkowych Samochodów
Parking przed CSR Helios (ul. Polna 3), wstęp wolny.

Plaża w Mielnie, od ul. Orła Białego, wstęp wolny.
13.08.2016 ATRIUM KOSZALIN: SUMMER PROMOTION 2016
Miasteczko plażowe ze strefą zabaw dla dzieci.
Plaża, godz. 10:00-16:00, wstęp wolny.
19.08.2016 Kino na leżakach
Seans filmu „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach”.
Unieście, plac przy GOPS, godz. 22:00, wstęp wolny.
22.08.2016 Światełko dla Anioła
Podziękowanie dla „dobrych aniołów” za opiekę
w czasie sezonu letniego. Pokaz światła połączony
z nastrojową muzyką.
Plaża główna w Mielnie, godz. 22:22, wstęp wolny.
24.08.2016 Kino na leżakach
Seans filmu „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach”.
Mielno, Plac przy ul. Chrobrego 45, godz. 22:00,
wstęp wolny.
26.08.2016 MielnoGami
Wieczorny bieg lasem i plażą przez 16-ty Południk.
Mielno, plaża przy pomniku morsa, godzina:
19:00, udział bezpłatny.
SARBINOWO

15.08.2016 Święto Chleba
Coroczna impreza, która odbywa się w Skansenie
Chleba w Ustroniu Morskim.
Skansen Chleba (ul. Kołobrzeska 91), wstęp wolny.
19-21.08.2016 Podwórko NIVEA na plaży
Plaża Główna, wstęp wolny.
MIELNO
05.08-08.08.2016 Puchar w kiteboardingu
Zawody pucharowe w kiteboardingu z udziałem
najlepszych polskich zawodników.

02.08.2016 Koncert organowy
Koncert organizowany przez Filharmonię Koszalińską. Wystąpią: Roman Perucki - organy, Maria Perucka - skrzypce, Łukasz Perucki – skrzypce.
Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, godz. 20:20. Wstęp wolny.
16.08.2016 Koncert organowy
Koncert organizowany przez Filharmonię Koszalińską. Wystąpią: Andrzej Mielewczyk (Niemcy) - organy, Żeński zespół wokalny Art Vocal Ensamble (Armenia) oraz dyrygent Ano Barkhudaryan (Armenia).
Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, godz. 20:20. Wstęp wolny.
GĄSKI
06.08.2016 V Festyn Pieczonej Gęsi 2016
Coroczny festyn organizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości „Gąski”. W programie m.in. konkurs na najlepsze przebranie za gęś.
Jak co roku do skosztowania będą: pyszna pieczona gęś, pierogi z gęsiną oraz domowe wypieki.
Plac na rogu ul. Nadmorskiej i Piaskowej, godz.
15:00, wstęp wolny.
JAROSŁAWIEC
09.08.2016 Plażowe budowanie rzeźb z piasku
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12.08.2016 Kino na leżakach
Seans filmu „Jeszcze dalej niż północ”.
Plac koncertowy (ul. Bałtycka), wstęp wolny.
20.08.2016 Kino na leżakach
Seans filmu „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach”.
Plac koncertowy (ul. Bałtycka), wstęp wolny.
DARŁOWO
2.08.2016 Maciej Maleńczuk: Jazz for idiots
Godz. 20:30. Scena Kulturalna Darłówko. Impreza biletowana.

10.08.2016 Kabaret Skeczów Męczących
Godz. 20:30. Scena Kulturalna Darłówko. Impreza biletowana.
15.08.2016 – HEY
Godz. 20:30. Scena Kulturalna Darłówko. Impreza
biletowana.
17.08.2016 Festiwal Organowy
Kościół Świętej Gertrudy, godz. 19:15. Andrzej
Mielewczyk – organy (Niemcy), Żeński Zespół Wokalny Art. Vocal Ensamble (Armenia).
18.08.2016 Piotr Bałtroczyk
Godz. 20:30. Scena Kulturalna Darłówko. Impreza
biletowana.
20.08.2016 PORT FISH DAY
Nowy basen rybacki w Darłówku. Festyn smaków
owoców Morza Bałtyckiego.
24.08.2016 Stanisława Celińska – Atramentowa
Godz. 20:00. Scena Kulturalna Darłówko. Impreza
biletowana.

3.08.2016 Festiwal Organowy
Kościół Świętej Gertrudy, godz. 19:15. Roman
Perucki – organy, Maria Perucka – skrzypce, Łukasz
Perucki – skrzypce.
4.08.2016 Artur Andrus: Recital Kabaretowy
Godz. 20:30. Scena Kulturalna Darłówko. Impreza biletowana.

26.08.2016 Smolik & Kev Fox
Godz. 20:00. Scena Kulturalna Darłówko. Impreza
biletowana.
USTKA
05.08-07.08.2016 Projekt Plaża TVN
Wstęp wolny.
13.08.2016 XVI Mistrzostwa Polski w Wypłukiwaniu Bursztynu „Złoto Bałtyku- Ustka 2016”
Impreza rodzinna polegająca na szukaniu bursztynów na plaży. Główna plaża. Wstęp wolny.
13.08.2016 Kino na leżakach
Seans filmu „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach”.
Plac przy Urzędzie Miasta (ul. Wyszyńskiego),
godz. 22:00, wstęp wolny.

5-6.08.2016 Reggaenwalde Festiwal Darłowo
2016
Doroczny festiwal muzyki reggae, Darłówko
6.08.2016 Cezary Pazura
Godz. 20:30. Scena Kulturalna Darłówko. Impreza biletowana.
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14.08.-15.08.2016 Święto Ustki - Dożynki Rybne
Uroczyste obchody Święta Ustki, Święta Wojska
Polskiego, połączone z imprezami w porcie i na promenadzie. Warsztaty i pokazy kulinarne, darmowe
degustacje, targ rybny, animacje dla dzieci. Koncerty
Grzegorza Hyżego i zespołu Strachy na Lachy.
Wstęp wolny.
26.08.2016 Pożegnanie wakacji
Duża impreza muzyczna na zakończenie sezonu
i pożegnanie wakacji. Wystąpią Karolina Czarnecka
i zespół Happysad.
Promenada, wstęp wolny.

Korzyści z postu
Dieta nawet
dla szczupłych?

Autor: Anna Różańska

W jaki sposób podnieść jakość swojego życia, mieć lepszy nastrój i zdrowie? Przejść na dietę
– nawet, gdy daleko nam do nadwagi lub otyłości. Jak udowodnili naukowcy, ograniczenie liczby
zjadanych kalorii o jedną czwartą w ciągu dwóch lat u zdrowych osób przynosi same korzyści.

O

tym, że odpowiednia dieta odchudzająca
ma dobroczynny wpływ na zdrowie osób
zmagających się z nadwagą, reumatyzmem czy cukrzycą wiadomo od dawna. Sugeruje
się również, że niedojadanie spowalnia procesy
starzenia się oraz zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania na różne rodzaje nowotworów.
Przeciwdziała też w znacznym stopniu wystąpieniu
problemów z układem sercowo-naczyniowym. Potwierdzają to zarówno eksperymenty na zwierzętach, jak i również badania z udziałem ochotników.
Niektórzy uczeni twierdzą wręcz, że nasze organizmy przystosowane są do przyjmowania mniejszej ilości kalorii niż ta optymalna. W paleolicie
dieta pokrywała u ludzi zaledwie sześćdziesiąt-osiemdziesiąt procent zapotrzebowania na białka
i tłuszcze. Zdarzały się też często przymusowe niedojadania. Dlatego w czasach dobrobytu nasze organizmy mają nie dawać sobie rady z nadmiarem
przyjmowanych kalorii.
Poszczenie zalecali już dawni medycy, w tym
Hipokrates, Awicenna czy Paracelsus. Dzisiejsi naukowcy dostarczają za to dowodów, że ograniczenie kalorii w naszej diecie nawet u osób zdrowych
polepsza jakość snu, sprawność seksualną, poprawia nastrój i, co ciekawe, również relacje międzyludzkie.
Przystępując do badania, naukowcy z Pennington
Biomedical Research Center w Stanach Zjednoczonych chcieli sprawdzić, czy zmniejszenie liczby
kalorii wpływa negatywnie (jak niektórzy badacze
donosili) na wiele aspektów życia zdrowego człowieka, w tym na spadek libido, niższą wytrzymałość, pogorszenie nastroju czy większą drażliwość.
Ich eksperyment został przeprowadzony przez trzy
instytucje akademickie, a udział w nim wzięło dwieście dwadzieścia osób (mężczyzn i kobiet), którym
indeks masy ciała (BMI, ang. body mass index) mieścił się w granicach 22-28. Nie byli oni zatem otyli,
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część miała za to nadwagę. Siedemdziesiąt procent
uczestników stanowiły kobiet, a średni wiek badanych wynosił trzydzieści osiem lat. Wszyscy byli
zdrowi.
Uczestnicy badania zostali podzieleni na dwie
grupy. Pierwsza z nich, większa, została zobowiązana do przestrzegania diety, której ogólna kaloryczność jedzenia została ograniczona o dwadzieścia pięć procent. Druga grupa, stanowiąca grupę
kontrolną, miała dowolność w stosowaniu diety,
pozwolono im jeść według własnych upodobań.
Badani wypełniali kwestionariusze, w których mierzono nastrój, jakość życia, snu oraz sprawność
seksualną. Dane były analizowane po roku oraz po
dwóch latach trwania eksperymentu.
Uczestnicy, którzy ograniczyli ilość przyjmowanych kalorii o jedną czwartą w czasie dwóch lat
stracili średnio około 7,5 kilograma (16,7 funta),
podczas gdy osoby z grupy kontrolnej w tym czasie schudły średnio o niecałe pół kilograma (1 funt).

Członkowie pierwszej grupy mieli również lepszy
nastrój, byli mniej zestresowani, cieszyli się ogólnie
lepszym zdrowiem niż badani z grupy kontrolnej.
Odnotowano też polepszenie jakości relacji międzyludzkich i sprawności seksualnej u osób stosujących odchudzającą dietę. W porównaniu z grupą
kontrolną, osoby te miały też więcej szeroko pojętego wigoru, lepiej spały i miały mniejsze skoki nastroju.
Choć spodziewano się, że dieta odbije się raczej
negatywnie na niektórych aspektach życia uczestników badania, okazało się, że ograniczenie kalorii
i jedną czwartą przyniosło im same korzyści. Być
może kluczem do lepszego życia nie musi być cudowny specyfik, lecz wytrwanie w diecie.
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Cztery dni konnych zmagań
na kołobrzeskiej plaży
Prawdziwe święto dla miłośników koni szykuje się w Kołobrzegu od 7 do 10 lipca br. Odbędą się
wówczas pierwsze w Europie zawody jeździeckie na plaży Cavaliada Summer Jumping.

P

omysł Międzynarodowych Targów Poznańskich, które są organizatorem wydarzenia,
jest oryginalny - plaża, duże trybuny, parkur,
konie oraz stu czołowych europejskich amazonek
i jeźdźców. Po raz pierwszy w Europie areną zmagań zawodników w skokach przez przeszkody będzie tor usytuowany właśnie na plaży nad brzegiem
morza. To czyni ten projekt porównywalnym jedynie z prestiżowymi zawodami w Miami na Florydzie.
- Od dłuższego czasu marzyło się nam, żeby
Cavaliadę, dotychczas imprezę halową, przenieść
w warunki letnie. Naturalną destynacją stał się Kołobrzeg, ponieważ jest to niezwykle popularna,
szczególnie wśród Wielkopolan, miejscowość nadmorska. Dodatkowo jego atutem jest bardzo szeroka plaża, która jest niezbędna dla takiego eventu
– mówi Dominik Nowacki, dyrektor Cavaliady.
- Program imprezy jest przygotowany tak, aby
obok sportu jeździeckiego na bardzo wysokim
poziomie było także wiele elementów widowiskowych i edukacyjnych, które mają popularyzować
jeździectwo. Chcemy, aby osoby, które dotychczas
nie interesowały się jeździectwem przyszły na Cavaliadę, zachwyciły się końmi i sportową rywalizacją
i wyszły jako miłośnicy jeździectwa – dodaje.
Główną częścią eventu będzie dziewiętnaście
konkursów skoków przez przeszkody, dresażu i powożenia. Weźmie w nich udział stu zawodników,
w tym reprezentanci polskiej kadry narodowej,
a także sportowcy z Niemiec, Czech i Rosji. Pojawią się też najmłodsi jeźdźcy – dzieci startujące na
kucach. Łączna pula nagród finansowych wyniesie
ponad 300 tys. zł.
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Każdy dzień zostanie zakończony innym, emocjonującym konkursem. W czwartkowy wieczór
odbędzie się konkurs „Potęgi Skoku”, polegający
na pokonywaniu coraz wyższych przeszkód, w tym
muru sięgającego nawet ponad dwa metry. W piątek publiczność zobaczy „Wenus vs. Mars”, czyli
zmagania drużyn kobiet i mężczyzn, którzy będą
się ścigać na dwóch identycznie ułożonych parkurach. Największą atrakcją ostatniego dnia Cavaliada Summer Jumping będzie Grand Prix, czyli
wymagający zarówno dokładności, jak i szybkości
konkurs, w którym zostanie wyłoniony zwycięzca
czterodniowych zmagań w Kołobrzegu.
Obok zmagań sportowych w programie wydarzenia znajdą się również pokazy i animacje dla
najmłodszych. Uzupełnieniem Cavaliada Summer
Jumping będzie kiermasz sprzętu i akcesoriów jeździeckich.
Na dwóch trybunach zmieści się aż 3 tys. osób.
Część miejsc zarezerwowano dla zawodników i ich
zespołów. Dlatego do sprzedaży codziennie trafia
nieco ponad 2 tys. biletów. Można je zamawiać na
stronie www.cavaliada.pl. Dodatkowo, organizatorzy zdecydowali się jedną linię od plaży pozostawić
otwartą, tak by każdy mógł podejść i podziwiać
zmagania.
Wydarzenie jest organizowane w nawiązaniu do
halowych zawodów Cavaliada Tour, odbywających
się w Poznaniu, Lublinie i Warszawie, jedynego
cyklu jeździeckiego w tej części Europy oficjalnie
zatwierdzonego przez Międzynarodową Federację
Jeździecką, nagrodzonego Honorowym Wyróżnieniem „Teraz Polska”.

Muzyczny
wygnaniec
w sopockiej
Operze Leśnej

Amerykański wokalista i gitarzysta z pogranicza rocka i folku, artysta, który przez kilkadziesiąt lat
żył, nie wiedząc o popularności swojej muzyki. Rodriguez, bo o nim mowa, ponownie zawita do
Polski. Muzyk w naszym kraju zagra dwa koncerty – 14 lipca br. w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu
i 16 lipca w sopockiej Operze Leśnej.

M

uzyczne losy Rodrigueza nie należą do
najprostszych. Artysta swoje pierwsze
koncerty zagrał już w latach 60. w barach
i klubach rodzinnego Detroit. To właśnie w tym mieście Rodriguez zarejestrował dwa studyjne albumy
– „Cold Fact” (1969) i „Coming from Reality” (1971).
Niestety wydawnictwa przeszły wówczas bez echa,
a muzyk postanowił skoncentrować się na pracy zarobkowej, trudniąc się pracami budowlanymi, często żyjąc na granicy ubóstwa.
Rodriguez nie zdawał sobie sprawy, że w międzyczasie jego muzyka zyskała ogromną popularność
w RPA. Jego piosenki szczególnym uznaniem cieszyły się wśród tamtejszych muzyków i aktywistów
opowiadających się przeciwko apartheidowi. Artysta miał tam status gwiazdy, o której krążyły legendy – łącznie z opowieściami o jego domniemanej
samobójczej śmierci. Pod koniec lat 90. XX wieku
fani z RPA w końcu odnaleźli Rodrigueza, a to zaowocowało wznowieniem jego muzycznej kariery.
Niezwykła historia Sixto Rodrigueza została
opowiedziana w 2012 r. w nagrodzonym Osca80 LATO 2016

rem filmie dokumentalnym „Searching for Sugar
Man”, dzięki któremu Rodriguez wreszcie zyskał
sławę poza RPA i to nie tylko w rodzimych Stanach
Zjednoczonych, ale również na całym świecie! Wtedy też ukazała się płyta ze ścieżką dźwiękową do
wspomnianego filmu. Znalazło się na niej 14 kompozycji Rodrigueza, które podbiły wysmakowane
listy przebojów na całym globie.

Carlos Santana, Deep Purple, Whitesnake,
Mike&The Mechanics, Marillion, Suzi Quatro,
The Sisters of Mercy - to zagraniczne gwiazdy
10. edycji Festiwalu Legend Rocka, który tradycyjnie już odbędzie się w Dolinie Charlotty.
Impreza odbywa się w liczącym 10 tys. miejsc
amfiteatrze.

F

estiwal otworzy koncert Suzi Quatro. Amerykańska wokalistka i basistka to największa
gwiazda glam rocka lat siedemdziesiątych,
która z powodzeniem występuje non stop na całym świecie. W czasie swojej kariery Suzi sprzedała
astronomiczną liczbę 50 mln płyt. Quatro podbiła
cały świat ekspresyjnymi, prostymi, rockowymi piosenkami. Energiczna, ładna dziewczyna w skórzanym kombinezonie z gitarą w ręku była nowym zjawiskiem na scenach muzycznych. Quatro otworzyła
drogę dla wszystkich dziewczyn, które chciały śpiewać rockowe numery. Bez Suzi nie byłoby zespołów The Runaways czy The Bangles. Zanim Amerykanka pojawi się na scenie, publiczność będzie się
bawić przy koncercie Kasi Kowalskiej.
Carlos Santana, jeden z najlepszych i najbardziej
lubianych gitarzystów rockowych na świecie, to dla
festiwalu artysta szczególny, tak samo jak dla niego
samego Dolina Charlotty jest miejscem wyjątkowym. W lipcu 2013 r. podczas swojego pierwszego koncertu w Dolinie Charlotty, Santana przerwał
koncert i stwierdził - Charlotta to mój nowy dom!
Mówił prawdę, bo wrócił tu w lipcu 2015 r. i przyjedzie do niej po raz trzeci (8 lipca br.).
25 lipca będzie należał do Marillion i Mike&The
Mechanics. Tą pierwszą grupę Dolina Charlotty
gościła podczas 4. edycji Festiwalu. Grupa Marillion powstała w 1979 roku w Aylesbury, w Anglii.
Fantastyczny sukces w całej Europie płyty „Misplaced Chilhood” z hitami „Kayleigh” i „Lavender”
z 1985 r. wyniósł zespół na szczyty list przebojów. W 1987 roku grupę opuścił charyzmatyczny
wokalista Fish. Na jego miejsce pojawił się Steve
Hogarth z The Europeans i z powodzeniem udźwignął ciężar bycia wokalistą.
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Carlos Santana
Drugą gwiazdą tego wieczoru będzie długo
wyczekiwany zespół Mike and The Mechanics.
To pierwszy koncert tej grupy w Polsce. Mike &
The Mechanics to zespół założony przez znanego
z Genesis gitarzystę Mike’a Rutherforda. Formacja powstała w 1985 roku, gdy Mike postanowił
prowadzić własny zespół, niezależnie od grania
w Genesis . Przez lata grupa nagrała mnóstwo
hitów, zespół zmieniał skład, a nawet zawieszał
działalność. W repertuarze koncertowym są
wszystkie przeboje zespołu jak i utwory z repertuaru grupy Genesis.
Deep Purple, najgłośniejszy zespół rockowy
świata, pionierzy hard rocka i heavy metalu grali już
tu na 5. Festiwalu Legend Rocka. 24 lipca 2011 roku
amfiteatr pękał w szwach, a wykonanie „Smoke on
the Water” sprawiło, że nikt z obecnych nie był
w stanie usiedzieć na miejscu. Wielotysięczny chór
głosów akompaniował wykonawcom. Było to niezapomniane przeżycie dla widzów, jak również dla
samych artystów, którzy postanowili zagrać w Dolinie Charlotty ponownie (26 lipca br.).
The Sisters of Mercy to legendarna, brytyjska
grupa rockowa prowadzona przez charyzmatycznego wokalistę, kompozytora i autora tekstów Andrew Eldritcha. Ponura, post punkowa, gitarowa
muzyka zjednała grupie natychmiast wielka rzeszę
fanów na całym świecie. W Dolinie Charlotty zagrają 5 sierpnia br.
Dzień później fani cieszyć się będą koncertem
Whitesnake. To jeden z najbardziej popularnych
zespołów nurtu hard rock na świecie. Założycielem
zespołu jest wokalista David Coverdale, który wcześniej, przed rokiem 1977, śpiewał w Deep Purple
i nagrał dwa albumy solowe.

Fot. Materiały prasowe

Legendy
rocka
w Dolinie
Charlotty

