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T

o nieprawda, że Koszalin jest miastem gnuśnym. Tak
często tłumaczą swoją nieudolność organizatorzy rozmaitych wydarzeń. Z pretensją narzekają, że koszalinianie
nie korzystają z ich propozycji i wolą pozostać w domach.
Niedawna Noc Muzeów pokazała, że Koszalin chce
i umie się bawić. Trzeba tylko zaproponować coś ciekawego, intrygującego.

W sobotę 14 maja br. niska temperatura zniechęcała do spacerów. Mimo
to miasto żyło do późnej nocy. We wszystkich placówkach uczestniczących
we wspomnianej akcji były tłumy. A trzeba przecież przyznać, że Koszalin nie
jest zbyt bogaty w miejsca o charakterze stricte muzealnym. Mimo to było
co oglądać.

Fot. Wojciech Wójcik

Na pewno najwięcej widzów przyciągnęły Muzeum w Koszalinie i Archiwum Państwowe. Szczególnie ta ostatnia instytucja, pod wodzą dyrektor
Joanny Chojeckiej, po raz kolejny pokazała, że chcieć, to móc. Widowisko
teatralne odtwarzające moment nadania Koszalinowi praw miejskich (przygotowane wspólnie z „sąsiadem”, czyli Bałtyckim Teatrem Dramatycznym),
historyczne stoiska i prezentacje, a także finałowy wieczorny koncert były bez
wątpienia atrakcjami dla każdego.
Archiwum nie po raz pierwszy zresztą stanęło na wysokości zadania. Przełamuje ono tym samym stereotyp składnicy zakurzonych dokumentów i staje
się żywym ośrodkiem kultury. Promuje siebie, ale jednocześnie propaguje
wiedzę na temat naszej wspólnej małej ojczyzny.
Przed nami weekend (20-22 maja br.) kulminacyjnych wydarzeń związanych z obchodami 750-lecia Koszalina. Wielki koncert na terenach podożynkowych w sobotę (21.05) i wielki spektakl („Wesele Jamneńskie”) w amfiteatrze w niedzielę (22.05). Tym razem prognozy zapowiadają piękną pogodę
na najbliższy czas. Spotkajmy się więc, żeby pokazać, że Dni Koszalina są naszym wspólnym świętem.
Andrzej Mielcarek
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Na okładce:
Marzena Kulik i Kamila Łabiak,
Klinika dermaArt
Foto: Marta Czas
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DRUGIE WESELE JAMNEŃSKIE
To będzie zapewne hit kulminacyjnego weekendu obchodów jubileuszu 750-lecia Koszalina. Po raz drugi, tym
razem w Amfiteatrze, zostanie pokazane Wesele Jamneńskie, którego premiera odbyła się w maju ubiegłego
roku w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym.

W

nieco poszerzony wobec pierwotnej
wersji spektakl autorstwa Emilii Szybisty i Małgorzaty Chodkowskiej zaangażowanych jest ponad 200 osób,
praktycznie samych amatorów. Widowisko prezentujące w teatralnych
obrazach dzieje Koszalina wyreżyserował Marcin Borchardt (aktor BTD).
Funkcji dyrektora muzycznego podjął się Jarosław Barów, a scenografię przygotowała Beata Jasionek.
Na scenie nie zabraknie wielu znanych koszalinian: samorządowców, dziennikarzy, pracowników rozmaitych instytucji. Wśród
nich – widoczni na fotografii w strojach ze spektaklu - Agnieszka
i Robert Gontarowie oraz Rafał Wołyniak. Na scenie zobaczymy
także Chór Canzona, Zespół Tańca Ludowego „Bałtyk” oraz gościnnie Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Chmielanie”.
Warto zapamiętać: niedziela, 22 maja br., godz. 20.00. Wstęp wolny.

Organizatorami wydarzenia są Fundacja Pokoloruj Świat i Centrum Kultury 105 w Koszalinie.

PIERWSZY PLENER MALARSKI W CHŁOPACH
Prywatny mecenat sztuki różne przybiera formy. Na przykład taką jak w przypadku państwa Dariusza i Urszuli
Jegerów, którzy prowadząc w Chłopach gospodarstwo agroturystyczne, postanowili zorganizować u siebie
plener malarski.

I

ch gośćmi w dniach 9-16 maja br. byli plastycy: Marta Andała (Żyrzyn-Kazimierz Dolny), Wilga Badowska
(Sopot), Piotr Bubak (Kraków), Alek Osada (Gdańsk),
Paweł Nowak (Aleksandrów), Ilona Herc (Kraków),
Agnieszka Sieńkowska (Koszalin) i Greta Grabowska (Koszalin) jako komisarz pleneru. Dla pani Grety
były to dni intensywnych przygotowań do wystawy
w Słupsku, na której pokaże cykl nieeksponowanych
dotychczas prac. Ich wspólną ideą jest chęć pokazania śladów
umarłej kultury i tradycji Żydów. Artystka mówi: - Długo zastanawiałam się, jak pokazać coś, czego już nie ma. I pomyślałam, że
najlepszym sposobem będzie ukazanie w charakterystycznej dla
mnie technice współczesnych krajobrazów z pustką po miejscach,
które zostały zniszczone. Z kolei tę pustkę uosabia światło. Stąd
na kolejnych obrazach centralnie pojawia się jasna, intrygująca
przestrzeń.
Wystawa Grety Grabowskiej będzie częścią większego wydarzenia poświęconego multikulturowości Pomorza. Zostanie
otwarta 3 czerwca br. w Słupsku, w dawnym żydowskim domu
przedpogrzebowym przy ulicy Hołdu Pruskiego.

WYDARZENIA

POMYSŁY KULTURALNE NA START!
Dwa tysiące złotych i wyobraźnia to jedyne ograniczenia Inicjatywy Lokalnej „Start-up kultura” 2016. Poza tym
– okazja do realizacji własnego wydarzenia artystycznego, spełnienia marzenia, prezentacji twórczości własnej
lub cudzej. Za pomysł odpowiada Centrum Kultury 105 (CK 105). Jak podkreślają przedstawiciele placówki, to
odpowiedź na zapotrzebowanie i miasta, i mieszkańców.

C

zas składania projektów mija 30 maja br. –
Dużo osób dzwoni, dopytuje o regulamin,
zasady przyznawania środków, szczegóły –
mówi Monika Modła, wicedyrektor Centrum
Kultury 105. – Liczymy, że pojawią się nowe ,
ciekawe inicjatywy, a może wykiełkuje z nich
coś większego?

Regulamin projektu precyzuje: organizator musi być pełnoletni, wydarzenie musi się odbywać na terenie Koszalina, powinna
z niego skorzystać jak największa liczba mieszkańców i ma mieć
miejsce od połowy czerwca do końca tego roku. Poza wymaganiami formalnymi liczy się innowacyjność i kreatywność. Limitu
zgłoszeń nie ma. Wnioskować mogą osoby indywidualnie, organizacje, stowarzyszenia, fundacje, szkoły. CK 105 może przyznać
maksymalnie 10 start-upów lub więcej w ramach puli 20 tysięcy
złotych.
Maksymalnie projekt może uzyskać 2000 zł. Wydaje się niewiele, ale jak podkreślają inicjatorzy „Start-upów”, wystarczy na podstawowe potrzeby, np. honorarium dla wykonawcy czy wynajęcie
sali. Co ważne – organizatorzy mogą liczyć na dodatkowe wsparcie techniczne ze strony CK 105 – zaplecze techniczne, nagłośnie-

REKLAMA

Monika
Modła

Paweł
Strojek

nie, pomoc w promocji, a więc to, co przy organizacji imprez bywa
najdroższe.
– Czekamy na coś nowego, zaskakującego – podkreśla Paweł
Strojek, dyrektor CK 105. – Jesteśmy otwarci na rożne formy sztuki
i dobrze pojętej rozrywki. Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie: www.ck105.koszalin.pl.
Autor: Anna Makochonik / Foto:Marcin Betliński

9

WYDARZENIA

MŁODZI I FILM:
FESTIWAL ZIELONEGO DYWANU

D

o konkursu długometrażowych debiutów
filmowych zgłoszonych zostało 25 produkcji, do konkursu krótkometrażowego
(sekcje fabuły, dokumentu i animacji) – 176.
W obu przypadkach to rekord. Oficjalnie
obie listy będą znane po 30 maja br., wówczas również organizatorzy zdradzą szczegóły programu, ale już dziś zapowiadają, że
będzie on bardzo atrakcyjny.
Wiemy już, że obejrzymy pięć znakomitych debiutów zagranicznych: „Anioł” (Liban; zwycięzca EFF Integracja Ty i Ja 2015),
„Mustang” (Francja/Turcja/Katar/Niemcy), „Neonowy byk” (Brazylia/Urugwaj/Holandia/Hiszpania), „Syn Szawła” (Węgry; laureat
Oscara 2015), „Widzę, widzę” (Austria).
Jantary 2016 przyznają dwa świetne składy jury. Przewodniczącym jury konkursu pełnometrażowych debiutów fabularnych
będzie Feliks Falk, a zasiądą w nim także Agnieszka Grochowska,
Grzegorz Jankowski, Jacek Petrycki i Agata Tuszyńska. Konkurs
krótkometrażowych debiutów filmowych ocenią Kinga Dębska –
przewodnicząca, Karolina Bielawska, Marcin Bortkiewicz, Marta
Kownacka i Tomasz Siwiński.
Dyskusje „Szczerość za szczerość” po konkursowych projekcjach poprowadzą Max Cegielski, Patrycja Wanat, Jakub Socha
i Adam Kruk. Choć to rok Krzysztofa Kieślowskiego, w programie
znajdą się pokazy specjalne filmów innego, zmarłego niedawno
mistrza – Andrzeja Żuławskiego, a także produkcji powstałych
w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego. W planie są warsztaty: operatorskie z Arkadiuszem Tomiakiem (otwarte), panele dotyczące prawa autorskiego dla dziennikarzy i producentów kultury, spotkania z reżyserami castingu (m.in. Marta
Kownacka), także indywidualne.
Na zakończenie festiwalu – ponownie w Filharmonii Koszalińskiej – zagra Smolik.
– Nie zamierzamy jubileuszu 35-lecia obchodzić w szczególny
sposób – zapowiada Paweł Strojek, dyrektor CK 105. – Nie będzie
wielkiej fety ani fajerwerków. Zależy nam, jak zawsze, by na festiwal przyszło jak najwięcej widzów.
Oś festiwalu nie zmieni się: dwa konkursy debiutów, codzien-

Jacek Petrycki

Karolina Bielawska

na scena koncertowa, pokazy specjalne wystawy, klub festiwalowy (Browar Kowal). Nowości jest kilka: funkcję dodatkowej sali
kinowej będzie pełnić Club 105 i tu poza kinem Kryterium i Alternatywą (Koszalińska Biblioteka Publiczna) będą miały miejsce
seanse. Pojawi się sklepik festiwalowy, gdzie będzie można kupić
gadżety: plakaty, katalogi, kubki, torby. Gala otwarcia i zamknięcia
będzie na żywo transmitowana w Internecie.
– Festiwal filmowy dziś to nie tylko pokazywanie filmów, ale upowszechnianie kultury filmowej – zaznacza Paweł Strojek. – Cieszymy się, że wiele osób, które spotykamy w całej Polsce, na innych
imprezach, mówi, że miłością do kina zaraziły się w Koszalinie, na
naszym festiwalu zielonego dywanu. Wiele z nich działa w branży,
reżyseruje, tworzy. Udaje nam się też zachować dobre proporcje
między ofertą dla widzów a możliwością interakcji branży filmowej. Debiutanci mają szanse w Koszalinie spotkać ludzi, od których w przyszłości będzie zależeć ich droga filmowa.
Paweł Strojek podkreśla też, że wyróżnikiem MiF jest otwartość:
brak zamkniętych stref, skomplikowanych systemów akredytacyjnych czy sprzedaży biletów – Wszystko jest u nas darmowe i dostępne – mówi. – Tak było i będzie. Dbamy o swobodną atmosferę,
luz, brak tzw. celebryctwa. Aktorzy, twórcy filmowi, reżyserami są
gośćmi, ale i widzami, takimi jak wszyscy. Wszyscy kochamy film,
to nas łączy. Festiwal w środowisku filmowym ma ugruntowaną
pozycję, ale nie skręca w kierunku wielkich, rozbuchanych, imprez
międzynarodowych. Ma charakter artystyczny, a nie biznesowy.
Nie postrzegam MiF jako konkurencji wobec kogokolwiek.
Przy festiwalu pracują osoby nie tylko z Koszalina, ale też
Szczecina, Krakowa, Łodzi, a w tym roku także Londynu, Niemiec
i Sztokholmu. Spora część programu i zadań powstaje w Warszawie, gdzie siedzibę ma współorganizator MiF, Stowarzyszenie Filmowców Polskich. – To wynika z ekonomii i konstrukcji festiwalu
– wyjaśnia Paweł Strojek – Pewnych rzeczy po prostu nie da się zorganizować z poziomu Koszalina, lub łatwiej jest je koordynować
w miejscu, gdzie działa branża filmowa. Ubolewamy jedynie, że
przez brak dobrego skomunikowania z Koszalinem czy infrastruktury nie możemy zaprosić wszystkich, których chcemy.
Koszaliński Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”
odbędzie się 20 – 25 czerwca 2016.
Autor: Anna Makochonik

Foto: Rafał Masłow

Agnieszka Grochowska

Foto: Robet Pałka

Feliks Falk

Foto: Wojtek Szepel

Z tegorocznego plakatu Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” (MiF) spogląda na nas
kobieta – trochę retro, trochę zawadiacko. Autorką jest Julia Mirny, ilustratorka, graficzka, twórczyni oprawy
wizualnej TVP Kultura, kolejna utytułowana artystka, jakiej organizatorzy powierzyli plastyczną oprawę imprezy.
Czy w tym obrazie kryje się zapowiedź kobiecej dominacji w festiwalowej rywalizacji? Selekcja trwa.

Foto: Kuba Kiljan
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„COSSALIN AD FONTES”, CZYLI KOSZALIN
W NAJSTARSZYCH DOKUMENTACH
Muzeum w Koszalinie oraz Archiwum Państwowe w Koszalinie zapraszają na zorganizowaną wspólnie wyjątkową
ekspozycję, na której zaprezentują źródła dotyczące początków naszego miasta.

B

ędą to akty pisane, wypożyczone z archiwum w Greifswaldzie, w którym są do tej
pory przechowywane – włącznie z samym
aktem lokacji z 23 maja 1266 roku. Oprócz
niego pokazanych zostanie kilkanaście
innych dokumentów, dzięki którym w średniowieczu miasto otrzymało swój charakter. Kształtowały one jego przestrzeń,
regulowały kwestie prawne, nadawały kolejne przywileje gospodarcze. W klimat czasów, w których rodził się Koszalin, wprowadzą także eksponaty zdobyte w trakcie prac archeologicznych.
Wernisaż wystawy poniedziałek 23 maja 2016 r. o godzinie 11.00.
W dniu wernisażu muzeum będzie otwarte do godziny 17.00,
a wstęp na wszystkie wystawy bezpłatny.

PIKNIK Z CHARYTATYWNYM PRZESŁANIEM
Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych organizuje 4 czerwca br. imprezę integracyjną
zatytułowaną IV Piknik Charytatywny „Wspólna Zabawa Szlachetna Sprawa”. Podobnie jak w latach ubiegłych
odbędzie się ona na terenie Amfiteatru w Koszalinie, a potrwa w godzinach 12.00 – 19.00.

P

Piknik jak i wydarzenia mu towarzyszące mają
charakter otwarty, dostępny dla wszystkich
mieszkańców Koszalina i okolic. Głównym
jego celem jest zbiórka funduszy na funkcjonowanie koszalińskiej filii Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.
W tym roku podczas pikniku odbędą się:
kiermasz, loteria fantowa z niespodziankami
i licytacja, podczas której pojawi sie m.in. koszulka Roberta Lewandowskiego i piłka wraz z koszulką od Marcina Gortata. Dla
dzieci przewidziane są dmuchane zabawki, skałka wspinaczkowa,
lasermania, strzelnica, gokarty. Oprócz tego ustawione zostaną
stoiska, na których będzie się można uczyć twórczego myślenia.
Po raz pierwszy na imprezie pojawi się Sylwia DJ-Vocal, która poprowadzi „bitwę taneczną” oraz zabawy muzyczne dla dzieci. Na

scenie artystycznie zaprezentują się dzieci z przedszkoli i szkół tanecznych.

WIELKI BIEG ŚNIADANIOWY ULICAMI MIASTA
Radio Koszalin organizuje siódmą edycję imprezy BIEGIEM PO ZDROWIE, która towarzyszy obchodom 750-lecia
Koszalina. Bieg odbędzie się w sobotę, 4 czerwca br.

P

oczątek to – jak zawsze – zbiórka o godzinie 12.00 pod budynkiem Radia Koszalin
przy ulicy Piłsudskiego 41. Na biegaczy,
którzy pokonają dystans 3000 metrów, czekać będzie śniadanie oraz zabawa w Sportowym Miasteczku przy Wodnej Dolinie.
Impreza Radia Koszalin to jedyne takie przedsięwzięcie w naszym mieście nawiązujące
w swojej konwencji do popularnych „Biegów Śniadaniowych”. Ich
inicjatorem jest Bogusław Mamiński, olimpijczyk lekkoatleta. Idea
biegu nie zakłada rywalizacji o miejsca w poszczególnych kategoriach, tylko wspólny ruch na świeżym powietrzu.
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DOBRO MIERZONE W KILOMETRACH
Koszalińska Fundacja Serca Dookoła Świata (Hearts Worldwide) przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji
Kilometrydobra.pl. Wspierając to działanie, można pomóc chorym osobom z naszego regionu.

F

0undacja Hearts Worldwide w Koszalinie działa
od dziewięciu lat. Otacza kompleksową opieką
osoby chore, ich rodziny i opiekunów. Leszek
Kołecki, członek fundacji, wyjaśnia: - Serca Dookoła Świata stawia na specjalistyczną pomoc
i rehabilitację, dlatego sama szkoli rehabilitantów, organizuje turnusy zdrowotne. Zarówno podopieczni jak
i ich opiekunowie mogą liczyć na wsparcie na polu
medycznym, edukacyjnym i życiowym. Fundacja
w przyszłości planuje stworzyć międzynarodową
sieć placówek rehabilitacyjnych. Hearts Worldwide tworzą ludzie dobrej woli, którzy wspierając jej działania, dają osobom z niepełnosprawnościami szansę na rozwój i godziwe życie.
Pomysł na kampanię Kilometry Dobra zrodził się
w 1990 r., gdy kataloński chór Coral Nit de Juny zbierał
fundusze na swoje tournee po Polsce. Muzycy próbowali pobić
rekord Guinnessa w układaniu monet o jednym nominale. Przez
całą dobę układali zebrane pieniądze, jeden obok drugiego –
tworząc kilkukilometrowy łańcuch monet. Mimo że chórzystom
nie udało się pobić rekordu, zebrali wystarczającą kwotę, by polecieć do Krakowa na koncert. Obecnie najlepszy wynik należy do
Austriaków, którzy utworzyli ciąg o długości 75,2 km.

złotówkę. Z jednej strony możemy wziąć udział w zabawie pobicia
rekordu Guinnessa, z drugiej zaś pomóc potrzebującym, ponieważ 75 km monet jednozłotowych to 3,5 mln zł.
Fundacja Hearts Worldwilde kilometry zebranych pieniędzy
chce przekazać na najnowocześniejsze metody rehabilitacji z wykorzystaniem kombinezonów SpiderSuit,
z których mogliby korzystać mieszkańcy Koszalina i regionu. Urządzenie wspomaga proces
usprawniania motorycznego oraz ma znaczący wpływ na skrócenie czasu trwania terapii.
Turnusy oparte na pracy z kombinezonem są
bardzo kosztowne i w Polsce jeszcze trudno
dostępne. Aby wesprzeć cel wystarczy wejść
na stronę www.kilometrydobra.pl, wybrać Koszalin i przeznaczyć dowolną kwotę na fundację.
Na ulicach miasta mają pojawić się w tych dniach wolontariusze Hearts Worldwide. W ramach kwesty specjalne puszki ustawione są przy kasach w sklepach SANO.
Akcja potrwa do 5 czerwca br. Po tym terminie wszystkie zebrane pieniądze zostaną ułożone w wielki łańcuch monet i zliczone.
Wtedy okaże się także, czy udało się Polsce pobić rekord Austrii.
Kilometrydobra.pl wspierają takie gwiazdy jak Robert Lewandowski, Cezary Żak i Krzysztof Ibisz.
Autor: Wioleta Jędrzejczyk–Betlińska

W Polsce kampania prowadzona jest od dwóch lat. Darczyńcy
przekazują pieniądze na konkretny cel i jednostkę, która będzie
je realizować. Do wyboru jest ponad 40 organizacji. Umownym
nominałem jest 1 zł. W tym roku do grona realizujących akcję fundacji dołączyła koszalińska - Serca Dookoła Świata. Leszek Kołecki
wyjaśnia: – Każdy może być darczyńcą, przekazując symboliczną

NASZA BIBLIOTEKA NAJLEPSZA
W WOJEWÓDZTWIE!
Koszalińska Biblioteka Publiczna (KBP) uznana została za najlepszą bibliotekę w województwie
zachodniopomorskim w konkursie organizowanym przez Książnicę Pomorską im. Stanisława Staszica
w Szczecinie. Statuetkę z rąk dyrektora Książnicy, Lucjana Bąbolewskiego odebrał dyrektor KBP, Andrzej Ziemiński.

C

ieszę się niesamowicie – przyznaje. – Byłem
bardzo zaskoczony nagrodą. Zmieniły się
zasady regulaminu – dotąd ja nominowałem
do nagrody biblioteki z powiatu, a tym razem
dział metodyczny Książnicy Pomorskiej nominował nas. Sukces jest dziełem całego zespołu pracowników i nagrodą za ich fantastyczną pracę, a wyjątkowo cieszą mnie telefony
z gratulacjami od naszych czytelników. Statuetkę – bibliotekarka
z naręczem książek – na pewno dobrze wyeksponujemy.
W konkursie uczestniczyły wszystkie biblioteki publiczne województwa zachodniopomorskiego. Jest ich 124. Tytuł trafia
osobno do najlepszej biblioteki w miejscowości do i powyżej 15
tysięcy mieszkańców. Wśród kryteriów oceny komisja konkursowa brała pod uwagę: promocję czytelnictwa oraz organizację
ważnych dla społeczności lokalnej wydarzeń kulturalnych, pracę
z dziećmi i młodzieżą, stosowanie nowoczesnych technik informa-

tycznych w pracy biblioteki, tworzenie i popularyzację regionalnego warsztatu informacyjnego, aktywność zawodową bibliotekarzy i kształcenie ustawiczne, bogatą i atrakcyjną ofertę zbiorów,
dbałość o estetykę biblioteki i jej otoczenia, współpracę z innymi
instytucjami i organizacjami pozarządowymi na rzecz środowiska
lokalnego oraz pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych
na realizację działań.
Autor: Anna Makochonik
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KLINIKA
MEDYCYNY
ESTETYCZNEJ
I DERMATOLOGII
DERMAART

BUDZIMY NATURALNE PIĘKNO
Autor: Anna Różańska / Foto: Marta Czas

Najlepszy, często jedyny na Pomorzu Środkowym sprzęt, przyjazna i dyskretna atmosfera, przestronne wnętrza,
profesjonalna obsługa – to wizytówki nowo otwartej, koszalińskiej Kliniki Medycyny Estetycznej i Dermatologii
dermaArt. Jak przekonują właścicielki - Marzena Kulik i Kamila Łabiak - to stworzone z pasji dbania o urodę
miejsce, które obudzi naturalne piękno każdej kobiety.
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K

linika Medycyny Estetycznej i Dermatologii dermaArt, której podwoje zostały
oficjalnie otworzone 2 kwietnia br., to
miejsce unikatowe w Koszalinie. Budynek
Kliniki znajduje się w przyjemnym cieniu
lip przy ulicy Świętego Wojciecha 16,
w spokojnej dzielnicy Rokosowo, blisko
centrum a jednocześnie nieco na uboczu, co gwarantuje zachowanie dyskrecji, którą pacjenci sobie cenią.
Pacjentki Kliniki wita przestronne, nowoczesne, a jednocześnie przytulne wnętrze. To jasna przestrzeń, w której kontrastowo odbijają się czernią niektóre elementy wykończenia. Styl
urządzenia wnętrz to pomysł współwłaścicielek. – Chciałyśmy,
by było elegancko, ale bez zbytecznego przepychu. Chodziło o stworzenie klimatu miejsca przyjaznego, sympatycznego
– opisuje Marzena Kulik. – W części recepcyjnej można usiąść
przy wyśmienitej wodzie czy kawie, chwilę zaczekać. Do dyspozycji jest także taras, więc można zrelaksować się na świeżym
powietrzu.
Największa w Koszalinie powierzchnia użytkowa wśród gabinetów kosmetologii i medycyny estetycznej pozwoliła urządzić cztery odrębne, wygodne gabinety kosmetologiczne oraz
w pełni wyposażoną salę zabiegową dla lekarzy, w której są wykonywane zabiegi inwazyjne.
- Chciałam otworzyć kiedyś takie miejsce na najwyższym
poziomie - nie mały gabinet w boksie galerii handlowej albo
jakimś lokalu w piwnicy, ale klinikę z prawdziwego zdarzenia.
Dzięki współpracy z Marzeną stało się to możliwe – mówi Kamila
Łabiak.
W budynku zastosowano rekuperację. System ten gwarantuje
wymianę powietrza w pomieszczeniach z możliwością precyzyjnego ustalenia parametrów takich jak temperatura czy wilgotność. Dodatkowo zapewnia pochłanianie zapachów, kurzu, pyłków czy roztoczy - tworzy więc idealne warunki dla alergików.
Goście Kliniki mają zapewnione miejsca parkingowe, bez potrzeby krążenia po mieście w poszukiwaniu wolnego stanowiska, jak to często dzieje się w centrum miasta.
- Warto podkreślić również fakt przystosowania naszego lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie ma w Koszalinie
drugiego miejsca tak dobrze przygotowanego do obsługi tej
grupy pacjentów – mówi Marzena Kulik.
INNOWACYJNY SPRZĘT W KOSZALINIE
Marzena Kulik podkreśla, iż myślą przewodnią działalności
Kliniki jest objęcie każdego pacjenta kompleksowa opieką – zaczynając od konsultacji poprzez opracowanie długofalowego
planu zabiegów.
- Nie zależy nam na jednorazowym zabiegu. Rozmawiamy
z pacjentami, konsultujemy szczegółowo każdy przypadek
i wspólnie z pacjentem planujemy zabiegi, tak by ich efekt był
jak najbardziej spektakularny, a nasi pacjenci nie tylko wychodzili z Kliniki zadowoleni, ale także chętnie do niej wracali.
Kamila Łabiak podkreśla: - Z pacjentami w naszej Klinice nie
pracuje jedna osoba, wykonująca wszystko, ale są to wyspecjalizowani eksperci zajmujący się odpowiednio grupami zabiegów,
doskonale zorientowani w poszczególnych technologiach.
We współczesnej kosmetologii ogromne znaczenie mają nowoczesne urządzenia, które są niezwykle precyzyjnymi narzę-

dziami. Właścicielki zadbały więc o to, aby koszalinianie mieli
do dyspozycji nowości wcześniej niedostępne nie tylko w Koszalinie, ale także na całym Pomorzu Środkowym.
Do Kliniki dermaArt trafił na przykład, używany dotąd w Polsce w nielicznych klinikach, system Pollogen LEGEND™ służący do modelowania, resurfacingu czyli całkowitej przebudowy
skóry oraz jej wypełniania. To jedyne urządzenie na rynku, które
działa aż na czterech poziomach ludzkiej tkanki: naskórku, skórze właściwej, tkance tłuszczowej i mięśniach.
Komfortowe dla pacjenta i skuteczne leczenie za pomocą
urządzenia Pollogen LEGEND™ prowadzi do: ujędrniania skóry, modelowania twarzy, redukcji zmarszczek, modelowania
i konturowania ciała, redukcji cellulitu, redukcji cieni i worków
pod oczami, redukcji zmarszczek i blizn itp. Przy zabiegu wykorzystuje się moduły wyposażone w 12 lub 36 igieł hybrydowych. – Igły delikatnie wnikają w skórę, zagęszczają jej strukturę,
pobudzają tkankę do naturalnej regeneracji. Można tu mówić
o całkowitym odrodzeniu skóry – mówi Kamila Łabiak.
Do dyspozycji pacjentów Kliniki DermaArt jest także laser
Alma Harmony XL, jedyny w tak bogatej konfiguracji w Koszalinie.
- Laser Alma Harmony XL to platforma laserowa wyposażona
w kilka głowic (modułów). Pierwsza z nich jest stosowana przy
ablacyjnym i nieablacyjnym resurfacingu twarzy – objaśnia Kamila Łabiak. - Pozwala oddziaływać głęboko w skórze – nawet
do 3 mm. Kolejne głowice służą do obkurczania i zamykania
naczyń krwionośnych, usuwania trądziku różowatego, zamykania naczynek na nogach, usuwania przebarwień, blizn, zrostów,
rozstępów i tatuaży.
Trwałość efektów zależy jednak od szeregu czynników, w tym
genetycznych. Ważną rolę odgrywa też sposób odżywiania się,
tryb życia, aktywność fizyczna, palenie lub niepalenie tytoniu.
Nie bez znaczenia jest to, czy dostarczamy organizmowi wystarczająco dużo snu, czy umiemy odpoczywać. – Efekt zabiegów
jest jednak zawsze wyrazisty. Poprawa stanu skóry jest bezdyskusyjna – komentuje Kamila Łabiak.
Do Kliniki zgłaszają się nie tylko panie chcące lekko poprawić urodę. Bywają i takie, dla których problemem są blizny albo
inne ślady po urazach czy intensywnym trądziku. – Całkowicie
można usunąć stosunkowo świeże blizny. Stare można niejako
złagodzić, bo nikt nie jest w stanie niechirurgicznie wyeliminować starych zrostów – kontynuuje Kamila Łabiak. - Mam dużo
pacjentek, którym usunęłam blizny. Podobnie ze śladami po
trądziku. Jeżeli wcześnie przystąpi się do zniwelowania tych śladów, można uzyskać bardzo dobre efekty.
ENDERMOLOGIE LPG®
Dużą popularnością w Klinice cieszą się zabiegi z zakresu endermologii.
- Pracuję tą metodą od sześciu lat. Endermologia to masaż
podciśnieniowy, wykonywany za pomocą specjalistycznego
urządzenia wyposażonego w szereg końcówek przeznaczonych
do ściśle określonych celów. Jest to nieinwazyjny i skuteczny
sposób oddziaływania na lokalne, „oporne” otłuszczenia – wyjaśnia Kamila Łabiak.
Mechaniczna stymulacja prowadzi do ożywienia metabolicznego nieaktywnej tkanki tłuszczowej, pobudzenia jej metabolizmu i stymulacji uwalniania tłuszczu. Zbita i stwardniała tkan-
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Przed każdym zabiegiem w Klinice
odbywa się badanie komputerowe
stanu skóry. Na zdjęciu pani Kamila
Łabiak, współwłaścicielka Kliniki.
Ewa Bogucka wykonuje zabieg za pomocą Pollogen Legend™

Geneo - przełomowa pielęgnacja skóry:
złuszczanie naskórka, wchłanianie substancji
odżywczych, dotlenianie.
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ka ulega zmiękczeniu, co pozwala uwolnić i usunąć oporny na
dietę oraz gimnastykę tłuszcz. Ponadto fibroblasty stymulują
produkcję kolagenu i elastyny, co wzmacnia, napina i tonizuje
skórę, a jednocześnie modeluje sylwetkę.
Jak zabieg wygląda w praktyce? Do wnętrza głowicy zasysana
jest próżniowo fałda skórna, gdzie najdelikatniejsze obszary ciała poddawane są rytmicznemu oddziaływaniu ruchomych magnetycznych rolek wspomaganych sterowanym podciśnieniem.
Zabieg jest bardzo przyjemny, uwalnia od napięć i relaksuje.
Dzięki zabiegowi można uzyskać ujędrnienie i przywrócenie
naturalnego blasku skóry, poprawę elastyczności, wygładzanie zmarszczek, podkreślanie konturów twarzy, oczu i ust. To
też najskuteczniejszy sposób pozbywania się cellulitu. Zabieg
może również przynosić skutki medyczne takie jak: drenaż lim-

Ewentualne błędy przy wykonywaniu makijażu wynikają najczęściej ze zbyt pobieżnego szkolenia, dlatego warto upewnić
się zawsze co do kompetencji linergistki. Makijaż permanentny
kojarzy się najczęściej z brwiami, ale może być użyteczny przy
całej oprawie oczu, przy poprawianiu konturu ust, jeśli na przykład nierównomiernie rozkłada się kolor na wargach.
- Zanim przystąpimy do wykonania makijażu permanentnego,
odbywa się szczegółowa konsultacja – wyjaśnia pani Kamila. –
Musimy mieć pewność, że nie ma przeciwskazań do jego wykonania. Następnie pacjentka ma wykonany makijaż kredką, w wyniku którego może zobaczyć spodziewany efekt – jest to tzw.
rysunek wstępny albo wizualizacja. Pacjentka musi z pełnym
przekonaniem zaakceptować propozycję. Po 3-4 tygodniach
od zabiegu odbywa się wizyta kontrolna. Wówczas ewentualne drobne niedoskonałości są korygowane. Chodzi na przy-

fatyczny, usuwanie bólów mięśni i objawów zmęczenia, regenerację i poprawę elastyczności tkanki blizn, likwidowanie stanów
zapalnych i obrzęków, poprawę wydolności żył, regenerację po
operacjach plastycznych i liposukcji.

kład o dopełnienie pigmentu tam, gdzie okazuje się zbyt jasny.
Wszystkie barwniki są hipoalergiczne.

- Metoda jest opatentowana przez firmę LPG. Ukończyłam
osiem szkoleń związanych z endermologią i wykorzystywaniem
tych urządzeń, dlatego znam doskonale ich możliwości i mogę
szczerze polecać te zabiegi pacjentom – kontynuuje Kamila Łabiak. – Szczególnie spektakularne efekty są w przypadku modelowania i redukcji cellulitu. Zadowolenie pacjentek z natychmiastowych efektów cieszy mnie najbardziej.

Te wykonywane są wyłącznie przez lekarza w asyście pielęgniarki lub kosmetologa. Dotyczy to liposukcji laserowej czy ginekologii estetycznej, w szczególności zabiegów w przypadku
wysiłkowego nietrzymania moczu, obkurczenia pochwy, potrzeby zmniejszenia i rozjaśnienia warg sromowych.

MAKIJAŻ PERMANENTNY
- To moja ulubiona specjalność – śmieje się pani Kamila. Pokutuje niesprawiedliwy stereotyp przyrównujący makijaż
permanentny do tatuażu. Prawidłowo wykonany makijaż z tatuażem nie ma nic wspólnego. W pracy wykorzystuję narzędzia
marki LONG TIME LINER®. To absolutny lider technologiczny.
Korzysta z metody włoskowej, w której nie tworzy się jednej
grubej linii, a żmudnie rysuje małe włoski. Wykorzystywana jest
przy tym tylko jedna cieniutka igła, która wprowadza w głębsze warstwy naskórka - a nie skóry - odpowiedni pigment. Dla
odróżnienia - tatuaż polega na oddziaływaniu pigmentem na
skórę. Makijaż z miesiąca na miesiąc powoli się wyłuszcza, bo
naturalnie warstwy naskórka się złuszczają. Zgodnie z regułami
makijaż permanentny powinno się odnawiać raz w roku. Marka
LONG TIME LINER® gwarantuje przy tym zachowanie idealnie
tego samego odcienia pigmentu w każdym czasie.

ZABIEGI INWAZYJNE

Nowością na koszalińskim rynku jest powiększanie piersi
metodą nieinwazyjną z zastosowaniem preparatu Aquafilling.
Inaczej niż w przypadku używania wkładek lateksowych, nie jest
konieczne wykonywanie długich nacięć, a jedynie punktowe nakłucie skóry, by wprowadzić kaniulę pod skórę. Preparat podaje
się podmięśniowo. Powstaje żelowe wypełnienie, które pozwala zachować naturalny wygląd piersi. Tą samą metodą można
bardzo efektownie kształtować inne partie ciała – np. pośladki.
- Wykonujemy również zabiegi liftingujące przy zastosowaniu
specjalnych nici podciągających. Do wielu zabiegów stosujemy
kwas hialuronowy i botulinę. Uważam, że obecnie każdy fragment twarzy można lekko skorygować bez konieczności ingerencji chirurgicznej – zapewnia Kamila Łabiak.
Niektóre zabiegi mogą budzić zaskoczenie. Tak jest na przykład z możliwością przeszczepiania własnej tkanki tłuszczowej
z miejsca, gdzie występuje ona w nadmiarze, w miejsce gdzie
jest jej za mało. Inny przykład to zastosowanie osocza boga-
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topłytkowego pacjenta. Zabieg ten popularnie określany jest
jako „wampirzy lifting”. Jest to odmładzanie skóry z użyciem
osocza krwi pacjenta, które uzyskuje się przez odwirowanie jej
tuż przed zabiegiem.
Marzena Kulik uzupełnia: - Zauważyłam, że wielu pacjentów
jest zainteresowanych liposukcją laserową czyli usunięciem
nadmiaru tkanki tłuszczowej. Jego inwazyjność polega na tym,
iż najpierw wprowadza się pod skórę płynny preparat zawierający środek znieczulający i składniki rozpuszczające tkankę tłuszczową. Następnie w to miejsce wprowadza się końcówkę lasera,
który rozbija tkankę tłuszczową. Na koniec następuje wyssanie
rozpuszczonej tkanki tłuszczowej. Zabieg jest szybki i skuteczny.
Pozwala na trwale pozbyć się tkanki tłuszczowej w określonym
miejscu. Ponieważ jest to głęboka ingerencja w ciało, procedury
te są zarezerwowane wyłącznie dla lekarzy. Po zabiegu - przez

co najmniej trzy tygodnie – należy stale nosić bieliznę ściągającą. Pierwszy efekt jest widoczny już po 2-3 tygodniach, kiedy
ustąpią obrzęki. - Efekt jędrności pojawia się dzięki temu, że
odpowiednia końcówka lasera pobudza włókna kolagenowe
– dodaje Kamila Łabiak. – Metodą tą odtłuszcza się najczęściej
brzuch, ale równie skuteczna jest ona w przypadku ud, zwłaszcza ich wewnętrznej części oraz pośladków. Doskonale sprawdza się także w obszarze podbródka, ramion i karku.
MARZENIE O NAJLEPSZEJ KLINICE
Dziś kalendarz zabiegów w Klinice jest bardzo napięty, ale
jeszcze pół roku temu dermaArt była jedynie w sferze marzeń
obu pań. Marzeń z gatunku tych ważnych, a co najistotniejsze
- realnych.
Marzena Kulik ma duże biznesowe doświadczenie. Pracę na
własny rachunek rozpoczęła w 1998 roku od prowadzenia biura
usług finansowo-księgowych. W latach 2006-2015 współtworzyła ze wspólnikiem grupę spółek specjalizujących się w usługach na rzecz inwestorów branży odnawialnych źródeł energii,
a dokładnie – energetyki wiatrowej. Jedna z nich - Windhunter
GmbH - ma siedzibę w Berlinie i skupia się na obsłudze inwestorów z Europy Zachodniej. Jako osoba z prawniczym przygotowaniem zajmowała się całą stroną formalną kontraktów.
- Zawsze jednak interesowałam się kosmetologią. Wątek kobiecości, kosmetyków, perfum był mi zawsze bliski. Lubię poznawać nowości z tej dziedziny. Systematycznie czytam o nich,
niektóre sprawdzam na sobie. Dlatego postanowiłam połączyć

prywatne zainteresowania z biznesem i zająć się tym, co w naturalny sposób jest mi bliższe.
Stworzenie takiej Kliniki od dłuższego czasu było moim marzeniem. Kiedy o niej myślałam, wiedziałam, że będzie wyjątkowa. I taka jest! – mówi Marzena Kulik.
Dla Kamili Łabiak chęć stworzenia kliniki kosmetologii i medycyny estetycznej była jeszcze bardziej oczywista. Od ponad
sześciu lat bowiem zajmuje się kosmetologią i w naturalny sposób marzyła o własnej klinice.
Panie poznały się podczas jednego z zabiegów, który pani
Kamila wykonywała pani Marzenie.
- Ujęła mnie serdeczność, cierpliwość i uśmiech Kamili.

Wkrótce przychodziłam nie do miejsca, ale właśnie do niej jako
specjalistki. Wszystkie zabiegi wykonywała perfekcyjnie, zawsze
byłam z nich bardzo zadowolona – mówi Marzena Kulik.
Kamila Łabiak dodaje: - Zabiegi trwają czasem godzinę, półtorej, więc miałyśmy dużo czasu, aby rozmawiać. Im więcej było
tych spotkań, tym więcej wspólnych tematów. Powstała niecodzienna więź między nami, zbliżyłyśmy się do siebie.
Podczas tych rozmów panie postanowiły, że połączą siły
i stworzą klinikę kosmetologii i medycyny estetycznej. Nie
chciały iść jednak na żadne kompromisy – Klinika miała być
przestronna, oferująca najszerszy zakres zabiegów, wyposażona
w najnowocześniejszy sprzęt.
Aby zrealizować to marzenie w jasny sposób podzieliły obowiązki. Pani Marzena dała biznesowy know how oraz zainwestowała swoje środki w powstanie Kliniki. Pani Kamila zaś – wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu kosmetologii,
zorganizowała od podstaw pracę kliniki, zbudowała jej zespół
i zorganizowała codzienną pracę. Wspólnie z profesjonalnym
zespołem dba o najwyższą jakość usług każdego dnia.
Decyzja o połączeniu sił i założeniu Kliniki zapadła w listopadzie zeszłego roku. Później sprawy potoczyły się szybko. Wybór
i zakup lokalu, jego wykończenie i wyposażenie. Zwłaszcza wybór narzędzi pracy był niezwykle istotny.
– Zależało nam na takim zestawieniu urządzeń, by z jednej
strony reprezentowały one najwyższy dostępny obecnie stan-
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dard technologiczny, a jednocześnie gwarantowały, że na ich
bazie stworzymy wszechstronną i kompleksowa ofertę usług.
W szczególności zależało mi na wypełnieniu luki w ofercie zabiegów, z których do tej pory można było skorzystać tylko w Warszawie, Gdańsku czy w Szczecinie – mówi Marzena Kulik.

Klinika dysponuje w pełni wyposażoną salą zabiegową
dla lekarzy. Tu wykonywane są zabiegi inwazyjne.

Kamila Łabiak dodaje: - Od samego początku stawiamy na
wysoką jakość i pełne zaangażowanie. W palecie zabiegów, jakie oferujemy, znalazły się takie, których gdzie indziej w Koszalinie pacjent nie znajdzie. Ale miało dla nas również ogromne
znaczenie to, żeby pacjent zawsze czuł się u nas komfortowo
pod każdym względem.
START Z ROZMACHEM
Otwarcie Kliniki okazało się strzałem w dziesiątkę. W oficjalnym party zorganizowanym z okazji otwarcia wzięło udział kilkadziesiąt osób. Już w kolejnych dniach część z nich pojawiło się SKRÓCONA OFERTA ZABIEGOWA
jako pacjenci Kliniki.
• Konsultacja kosmetologiczna z komputerową analizą stanu skóry
– To dla nas bardzo miłe, że nie musiałyśmy czekać na pacjent- • GeneO+TM – dotlenianie i oczyszczanie skóry
ki. Można zaryzykować nawet stwierdzenie, że niektóre panie • NOWOŚĆ! Pollogen LegendTM - ujędrnianie, modelowanie
i resurfacing twarzy i ciała
czekały na to, aż ruszymy z pracą we własnej Klinice, gdyż brakowało im w Koszalinie takiego miejsca jak nasza Klinika – komen- • Laser Alma Harmony XLTM – usuwanie blizn, rozstępów,
tuje z uśmiechem Kamila Łabiak. Marzena Kulik dodaje: - Nasza
przebarwień, zamykanie naczynek, usuwanie tatuażu
oferta wzbudza duże zainteresowanie, bo jest kompleksowa • Endermologie® - wyszczuplanie, modelowanie i redukcja
cellulitu
i wszechstronna i każdy znajdzie w niej coś dla siebie.
• Makijaż permanentny – Long Time Liner®
Współwłaścicielki Kliniki dermaArt przystąpiły do pracy z dłu- • DermapenTM – frakcyjne odmładzanie skóry
gookresowym planem. Chcą rozszerzać i tak najbogatszą na • Peelingi medyczne – redukcja niedoskonałości, wygładzanie
rynku ofertę. Na jesieni planują podjąć współpracę z dwoma
i napięcie skóry
kolejnymi lekarzami o różnych specjalnościach. W ślad za tym • Powiększanie i modelowanie biustu – Aquafilling bodyline
pojawi się możliwość wykonywania w Koszalinie bardzo zaawan- • Liposukcja laserowa – Slim Lipo 3DTM
• Ginekologia estetyczna – MonaLisa TouchTM, Desirial
sowanych zabiegów. Jakich – to na razie tajemnica.
• Pixel Peel – redukcja blizn i rozstępów
Wkrótce chcą również rozpocząć cykl otwartych spotkań ze • Autoprzeszczep tkanki tłuszczowej
specjalistami z rozmaitych dziedzin, które może nie wiążą się • Aqualyx – liposukcja bez skalpela
wprost z kosmetologią i medycyną estetyczną, ale mają wpływ • Leczenie nadpotliwości
na komfort codziennego życia. Stąd pomysł na warsztaty diete- • Mezoterapia igłowa – biorewitalizacja i nawilżenie skóry
• Modelowanie i powiększanie ust
tyczne, relaksacyjne, czy z zakresu wizażu.
• Hydroksypatyt – modelowanie konturu twarzy i policzków
- Wszystko co robimy, robimy z myślą o satysfakcji naszych pa- • Osocze bogatopłytkowe PRP – regeneracja i odbudowa skóry
cjentek. Podchodzimy do tego w taki sposób, jak same chciały- • Nici Liftingujące Aptos – lifting twarzy i ciała
byśmy być traktowane w podobnych placówkach – zapewniają • Kwas hialuronowy – wypełnienie i wypłycenie zmarszczek,
nawilżenie skóry
Marzena Kulik i Kamila Łabiak. – Mamy ambicję, by nasza Klinika
kojarzyła się paniom – i panom, bo i oni do nas coraz częściej za- • Botoks – usuwanie zmarszczek
glądają – z profesjonalizmem, życzliwością i wyjątkowym klimatem. • Zabiegi dla kobiet w ciąży i po porodzie

Pacjentów wita zawsze uśmiechnięta
Natalia Majchrzak, udzielająca
szczegółowych informacji na temat
zabiegów wykonywanych w Klinice.

TEMAT Z OKŁADKI

ZESPÓŁ KLINIKI dermaART
Marzena Kulik,
współwłaścicielka Kliniki dermaArt
Absolwentka prawa na Uniwersytecie
Gdańskim oraz studiów podyplomowych z zakresu: doradztwa podatkowego (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), rachunkowości (Politechnika
Koszalińska), controllingu (Uniwersytet
Gdański). Od października br. rozpocznie kolejne studia podyplomowe, tym
razem z zakresu kosmetologii.
Doświadczenie biznesowe zdobyła
prowadząc przez 13 lat działalność gospodarczą zakresie usług księgowo - finansowych oraz doradztwa
podatkowego.
Przez ostatnich 10 lat skupiała się na działalności w sektorze
energetycznym, będąc udziałowcem w firmach dokonujących
pomiarów wiatru w lokalizacjach wskazanych przez inwestorów
w Polsce i na całym świecie, a także prowadzącej szkolenia dla
osób, które budują i serwisują turbiny wiatrowe.
O Klinice dermaArt mówi: Zmiana zakresu działalności jest
spełnieniem moich jakże kobiecych marzeń o stworzeniu komfortowego i nowoczesnego miejsca, w którym mieszkańcy Koszalina
i okolic z przyjemnością i zaufaniem będą mogli korzystać z najwyższej jakości usług kosmetologii i medycyny estetycznej.
Bo przecież kobiecość to patrzenie na siebie przyjaźnie.
Kamila Łabiak,
współwłaścicielka Kliniki dermaArt
Koordynuje pracę zespołu kosmetologów i lekarzy, zajmuje się planowaniem i rozwojem Kliniki. Mając
sześcioletnie doświadczenie z zakresu
kosmetologii i kosmetyki pielęgnacyjnej na co dzień przeprowadza zabiegi
z zakresu laseroterapii, peelingów medycznych oraz zabiegów typu anty-aging. Zdobyła międzynarodowy tytuł
Linergist® - licencję firmy Long-Time
-Liner®.
Dzięki indywidualnemu podejściu
oraz profesjonalnym konsultacjom dermo-kosmetycznym, stara
się szybko i skutecznie pomagać pacjentom w uzyskaniu najlepszych efektów z zakresu leczenia trądziku, blizn oraz zabiegów
laseroterapii likwidujących przebarwienia i zmiany naczyniowe.
Mając na celu osiąganie jak najlepszych efektów w zakresie odmładzania i rewitalizacji skóry nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, regularnie uczestnicząc w krajowych i zagranicznych szkoleniach. Doświadczenie w zawodzie pozwoliło jej dobrze poznać
potrzeby i oczekiwania Pacjentów. Zawsze ciepła i uśmiechnięta
podkreślająca, że w każdym z nas jest piękno!
Magdalena Zakrzewska,
lekarz medycyny estetycznej
Absolwentka kierunku Medycyna Estetyczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. O swojej pracy mówi:
Medycyna estetyczna to nie tylko moja
praca, ale również wielka pasja. Wspólnie możemy dzisiaj zaproponować Państwu kompleksową usługę na najwyższym poziomie. Do każdego pacjenta
podchodzimy z ogromnym zaangażowaniem. Naszym celem jest sprostanie
wymaganiom pacjenta i zapewnienie

mu maksymalnego bezpieczeństwa zarówno w trakcie, jak i po
zabiegu. Naszą misją jest też korekcja procesów starzenia przy
jednoczesnym zachowaniu indywidualnego piękna i charakterystycznych cech, które to właśnie decydują o niepowtarzalności
człowieka.
Ewa Bogucka, kosmetolog
Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Pierwsze doświadczenia zdobywała,
pracując w ośrodkach SPA i gabinetach
związanych z kosmetologią. Po ukończeniu studiów rozszerzała doświadczenie
zawodowe, pracując na nowoczesnych,
zaawansowanych technologiach oraz
chętnie uczestnicząc w szkoleniach wiodących marek kosmetycznych.
Specjalizuje się w zabiegach z zakresu pielęgnacji skóry twarzy oraz ciała. W Klinice wykonuje zabiegi
modelujące sylwetkę mające na celu redukcję cellulitu i tkanki
tłuszczowej. Stosuje także metody zwalczające trądzik i rumień.
Chętnie łączy kosmetykę stosowaną z zabiegami z zakresu dermatologii estetycznej. W pracy zawodowej kieruje się indywidualnym podejściem do każdego pacjenta, zrozumieniem jego
potrzeb i oczekiwań. Cechuje ją pogodne usposobienie, cierpliwość oraz rzetelność. Prywatnie mama małego Leosia, pasjonatka
fotografii i windsurfingu. Wolny czas najchętniej spędza na łonie
przyrody, zwłaszcza w otoczeniu wody.
Natalia Majchrzak,
recepcjonistka/młodszy kosmetolog
Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Kontynuuje studia kosmetologiczne
w Wyższej Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu. Stale podnosi swoje
kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc
w licznych kongresach oraz szkoleniach
z zakresu kosmetologii. Najważniejsze
dla niej jest zadowolenie pacjenta po
zakończonym zabiegu. W codziennej
pracy zwraca szczególną uwagę na procedury bezpieczeństwa i higienę gabinetu.
Jest odpowiedzialna za bezpośredni kontakt z pacjentami Kliniki i organizację pracy w recepcji. Doradzi i pomoże w wyborze
najodpowiedniejszego zabiegu z szerokiej oferty Kliniki, udzielając wszelkich informacji na temat danego zabiegu.
Zawsze uśmiechnięta i chętna do pomocy.

Marka Nimue
Klinika dermaART posiada wyłączność w Zachodniopomorskiem na
stosowanie i dystrybucję produktów
Nimue pochodzących z RPA, których
filozofia opiera się na czterech fundamentalnych zasadach terapii: odmłodzenia, odbudowy, antyoksydacji
i ochrony przed słońcem. Nimue to
nowa generacja dermo-kosmeceutyków, których aktywne działanie jest podobne do skuteczności preparatów farmaceutycznych. Produkty Nimue Skin Technology potrafią wpływać na
strukturę i biologiczne funkcjonowanie skóry, przez co staje się
ona zdrowsza, funkcjonuje optymalnie, a rezultaty terapii są widoczne i długotrwałe.
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KOSZALINIANIE
W AMATORSKIM
TOUR
DE FRANCE
Autor: Wioleta Jędrzejczyk – Betlińska

Wiesław Aftarczuk i Daniel Borek, teść i zięć, już po raz
piąty wystartują w L’etape du Tour. W tym roku pokonają
146 km przez francuskie Alpy. Trzynaście dni później tą
trasą przejadą profesjonalni zawodnicy Tour de France.

P

rzygoda z L’etape du Tour zaczęła się w 2010
r. Wtedy Wiesław Aftarczuk pojechał do francuskiego Pau jako pomoc techniczna szwagra. – Pomagałem mu bardziej jako kierowca,
podwoziłem do hotelu, na linie startu i mety
– opowiada peletonista. – Udzielił mi się klimat wyścigu: przepiękne widoki, pozytywnie
zakręceni ludzie, którzy pokonywali tą nieludzko długą trasę i kibice, którzy z całych sił dopingują uczestników.
Jednak do decyzji uczestnictwa w L’etape du Tour pan Wiesław
dojrzewał dwa lata. Pomysłem zaraził zięcia. – Trochę się opierałem na początku – przyznaje z uśmiechem Daniel Borek. – Sport
towarzyszy mi od zawsze, kocham także jednoślady, ale wtedy
były to głównie motory. Zawsze marzyłem, aby pomagać przy
peletonie, wożąc na przykład motocyklem kamerzystów, ale nie
myślałem, że sam wystartuję w tak wymagającej imprezie.

Jednak dał się namówić teściowi i w 2012 roku wystartowali
po raz pierwszy. Jak zgodnie twierdzą, to była próba własnych
sił, psychiki, ale również odpowiedniego przygotowania do wyprawy. – Popełniliśmy sporo błędów – przyznaje pan Wiesław. –
Nie tylko w rozłożeniu sił na trasie, w treningu i diecie, ale przede
wszystkim nie byliśmy przygotowani na zmienną pogodę, jaka
panuje w górach i na to, jak nasz organizm może na nią zareagować.
Potwierdzają, że aby dojechać do mety w przyzwoitym czasie,
należy pracować przez cały rok. Jak czas tylko pozwala, panowie
przejeżdżają od 40 do 240 km wokół Koszalina, biorą udział w imprezach w całej Polsce. Daniel Borek należy również do grupy Dziki Koszalin, z którą systematycznie jeździ na rowerowe wyprawy.
L’etape du Tour jest to wyścig dla amatorów. Jego trasa co
roku jest inna, bo pokrywa się kilometr po kilometrze z trasą jed-
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nego z odcinków Tour de France. W tym roku amatorzy zmierzą
się z francuskimi Alpami. Będą musieli przejechać z Megeve do
Morzine, pokonując 146 km (w tym cztery szczyty osiągające od
1487 do 1691 m n.p.m.). – To bardzo wymagająca trasa – mówi
Daniel Borek. - Musimy nie tylko dobrze ją zaplanować, rozłożyć
siły, ale przede wszystkim przygotować się na warunki atmosferyczne. Zmienna pogoda w górach to dodatkowe wyzwanie dla
zawodników.
– W ciągu tych poprzednich czterech wyjazdów temperatura
wahała się od 9 do 42 stopni Celsjusza – opowiada pan Wiesław.
– Pogoda potrafi zmienić się nawet kilka razy w ciągu dnia. Dwa
lata temu, kiedy zjeżdżałem w Pirenejach z najwyższej przełęczy
Col du Tourmalet (2115 m n.p.m. ), zadowolony z dużego zapasu
czasu, zostałem nagle uderzony przez lodowate powietrze. Myślałem, że nie dojadę do mety i zamarznę niczym sopel lodu.
Pan Wiesław wspomina, że podczas zjazdu widział ludzi, którzy
stawali w zatoczkach i biegali, aby się rozgrzać. Byli też i tacy, którzy ogrzewali dłonie o przydrożne lampy. Takie sytuacje się zdarzają, bo zawodnicy nie biorą żadnych dodatkowych ubrań. Na
rowerze mają tylko dwa bidony i narzędzia na wypadek, gdyby
coś zepsuło się w rowerze.
W Amatorskim Tour de France bierze udział co roku 14 tysięcy rowerzystów. Starty zaczynają się od godziny 7.30. Zawodnicy
podzieleni są na grupy. Co 15 minut rusza kolejna. Trasa przygotowana jest tak jak ta, którą 13 dni później pojadą profesjonaliści. Ruch aut jest całkowicie wyłączony, odcinki są odpowiednio
oznakowane, miejsca dla kibiców i mediów wyznaczone. Wszędzie znajdują się tablice ostrzegające o niebezpiecznych zjazdach
i miejscach. Podczas zawodów jest również 10-15 mobilnych
punktów medycznych, 2-3 miejsca, gdzie można naprawić rower
i oczywiście przystanki z wodą i drobnymi przegryzkami.
Impreza nazywa się Amatorskie Tour de France, jednak biorą
w niej udział byli zawodowcy – olimpijczycy, mistrzowie w kolarstwie górskim. – Oni jadą od początku, w czołówce i trasę pokonują w czasie poniżej czterech godzin – opowiada pan Daniel.
– Amatorzy jadą dla własnej satysfakcji. My na metę dojeżdżamy
w około osiem godzin i jest to dla nas prawdziwy sukces.
W tym roku koszalinianie założyli, że chcą poprawić swój czas
o co najmniej 30 minut. – Byłby to bardzo dobry wynik – mówi
pan Wiesław. – Tym bardziej, że czekają na nas trzy wzniesienia
o wysokości polskiej Śnieżki.
Jak twierdzą zawodnicy - podjazdy są najbardziej wymagające,
średnio 10 km pokonują w godzinę. Tutaj bardzo ważna jest nie
tylko kondycja i odpowiednie rozłożenie sił, ale także i pozytywne
myślenie. – Gdyby nie to, nie raz w połowie podjazdu rzuciłoby się
rower i odpuściło – mówi ze śmiechem Daniel Borek.
Jak przyznają obaj zawodnicy, najgorsze jest ostatnie 10 km do
mety, kiedy mięśnie bolą i palą, dopada znużenie, często pojawia się przegrzanie bądź wyziębienie. To właśnie wtedy w głowie
kłębią się myśli o zrezygnowaniu, obietnice że już nigdy nie wsiądą na rower. Tutaj olbrzymią rolę odgrywają kibice, którzy swoim
krzykiem, śpiewem dodają otuchy jadącym.
Kiedy wyjeżdża się na zawody, ważne jest nie tylko przygotowanie ciała i psychiki, ale również roweru. Sprzęt nie musi być
z górnej półki, najważniejsze, aby był sprawny. – Jeździmy na rowerach szosowych – mówi pan Wiesław. – Sprawdzają się doskonale na tych trasach. Zięć w ciągu roku dba o nasze jednoślady,
jednak przed samym startem oddajemy je do profesjonalnego
warsztatu, gdzie sprawdzamy, czy wszystko działa jak trzeba.

Najważniejsze w przygotowaniach do Tour de France jest przełożenie zębatek i przygotowanie ich na teren górski. – Drugą ważną rzeczą są hamulce – wyjaśnia Daniel Borek. - Powinno się je
sprawdzać przed każdym zjazdem. – Często droga w dół ma około 40 km, pokonujemy ją z prędkością 80-90 km/h, nie możemy
pozwolić sobie na żadne pomyłki i zaniedbania.
Sprawne rowery to podstawa, żeby wystartować w L’etape du
Tour. Tym bardziej, że żaden z panów nie zabiera ze sobą nic
oprócz dętki na wymianę. Jak się okazuje, nie wszyscy startujący
podchodzą do sprawy tak poważnie. – Pamiętam swoje zdziwienie, kiedy na trasie minął mnie turecki zawodnik – opowiada ze
śmiechem Daniel Borek. – Miał stary, zdezelowany rower przypominającym rikszę, ale bez miejsca dla pasażera. Z przodu wisiało
olbrzymie radio, które głośno grało. Nie wiem jak on to zrobił, ale
wyprzedził nas wszystkich.
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DOROTA GUDANIEC.
KOBIETA ZE STALI

Autor: Wioleta Jędrzejczyk – Betlińska / Foto: Marcin Betliński

Ponad 13 godzin zajęło Dorocie Gudaniec ukończenie jednego z najtrudniejszych dystansów triathlonowych
– Ironman na Węgrzech. Koszalinianka w kategorii wiekowej 50+ zajęła pierwsze miejsce. Teraz przygotowuje się
do kolejnego startu - Triathlonu Santa Monica w Los Angeles, a marzy o udziale w przyszłorocznych mistrzostwach
świata.

I

ronman to zawody triatlonowe organizowane przez
World Triathlon Corporation, uznawane za jedne
z najbardziej prestiżowych na świecie, a zarazem
najtrudniejszych. Zawodnicy do pokonania mają
3,8 km płynąc, 180,2 km jadąc rowerem i ponad
42 km biegnąc. Imprezy pod szyldem WTC odbywają się oprócz Węgier m.in. w Niemczech, Francji,
Hiszpanii, Wielkiej Brytanii. Osoby, które ukończą jeden z tych
triathlonów, mogą startować w Mistrzostwach Świata Ironman
na Hawajach.
Dorota Gudaniec rok temu brała udział w imprezie na Węgrzech, w mieście Nagyatad. To był jej pierwszy start. W swojej kategorii wiekowej 50+ zajęła pierwsze miejsce. W imprezie uczestniczyły prawie trzy tysiące zawodników, a jedynie pięć procent
z nich stanowili profesjonaliści, pozostali to amatorzy.
Starty odbywają się na przemian – kobiety/mężczyźni z podziałem na kategorie wiekowe. Pierwszym etapem jest pływanie. Na
Węgrzech zawodnicy musieli pokonać jezioro Gyékényes. - Warunki były naprawdę świetne – mówi Dorota Gdaniec. – Było cie-

pło i przyjemnie, sędziowie pozwolili pływać bez pianek. To zwiększa wyporność i pozwala zyskać kilka sekund.
Po wyjściu z wody zawodnicy muszą szybko przebrać się i przygotować do jazdy rowerem. Mają do wyboru szosowy bądź górski. Organizatorzy kładą ostry nacisk na bezpieczeństwo zawodników, dlatego każdy musi mieć na głowie kask. Przedwczesne jego
rozpięcie bądź zdjęcie może zakończyć się dyskwalifikacją.
Jak mówi pani Dorota, trasy rowerowe wyznaczane są wokół
miast i częściowo zamknięte dla ruchu drogowego. Znajdują
się na nich punkty techniczne, gdzie zawodnicy mogą się napić
i coś zjeść. – Muszę przyznać, że na Węgrzech jechało się bardzo
dobrze – opowiada koszalinianka. – Były to cztery pętle, w większości po prostej drodze. Wzniesień nie było prawie wcale. To
bardzo ważne – podkreśla. – Znajomi, którzy startowali w imprezie
w Niemczech i Francji najwięcej czasu i energii tracili na stromych
podjazdach.
Pani Dorota wspomina, że trasa przebiegała przez malownicze wioseczki, gdzie przed domami siedziały całe rodziny i kibi-
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cowały zawodnikom. Warto dodać, że inaczej niż w peletonie –
w tej imprezie każdy zawodnik jedzie sam. Odległość pomiędzy
nimi nie może być mniejsza niż 10 m. To skutkuje tym, że każdy
uczestnik w przypadku jakiejkolwiek awarii może liczyć tylko na
siebie.
Ostatni etap imprezy to ponad 42-kilometrowy bieg rozgrywany w centrum miasta. Tutaj zawodnicy mogą się ze sobą komunikować i często na tych ostatnich kilometrach podnoszą się
na duchu. – To jest również moment, kiedy kibice są najbardziej
widoczni i słyszalni – przyznaje Dorota Gudaniec. – Wtedy to ich
doping naprawdę dodaje wiatru w żagle, kiedy nogi stają się ciężkie, oddech przyspiesza i nie ma się siły walczyć. Wtedy „biegnie”
już głowa, a nie nogi.
Limit na pokonanie wszystkich trzech etapów zawodów to 17
godzin. Koszalinianka przekroczyła metę triathlonu z czasem 13
godzin 18 minut. Najlepsi na świecie zawodnicy kończą pięć
godzin wcześniej. - To był mój pierwszy start na takim dystansie – mówi pani Dorota. – Nie liczyłam na podium, a jedynie na
ukończenie zawodów. Ale skłamałabym, gdybym powiedziała,
że nie miałam satysfakcji, kiedy podczas uroczystości wręczania
medali za mną, z gorszym czasem, stali ludzie dużo ode mnie
młodsi.
Dorota Gudaniec, odkąd pamięta, trenowała pływanie. Miłość
do triathlonu przekazała jej córka - Katarzyna, która po ukończeniu szkoły sportowej w Koszalinie wyjechała do Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w Szczecinie. Tam zaraziła się triathlonem. Zdobyła
nawet Młodzieżowe Mistrzostwo Polski. – To sport rzadko sponsorowany – opowiada pani Dorota. – Dlatego na zawody woziliśmy
Kasię sami. Tam zafascynowała mnie ta atmosfera, ludzie, treningi
REKLAMA

i przede wszystkim możliwość połączenia sportów, które zawsze
lubiłam, czyli pływania i biegania.
Koszalinianka zaczęła od startu w triathlonie rodzinnym. – Teraz kiedy myślę o tej imprezie, to chce mi się śmiać– opowiada. – Musiałam
przepłynąć 400 m, 7 km przejechać na rowerze i 2 km biec. Obecnie
to dla mnie żaden wyczyn, ale wtedy to było prawdziwe wyzwanie.
Nie chodziło o zwycięstwo, ale o udowodnienie sobie, że można pokonać własne bariery. Od tej pory Dorota Gudaniec zaczęła startować w imprezach triathlonowych. Mąż początkowo tylko
jej towarzyszył, pomagał technicznie i wspierał dobrym słowem.
Z czasem jednak imprezy stały się pasją ich obojga. Obecnie razem trenują i jeżdżą na zawody.
Jak wyglądają ich treningi? Trzy razy w tygodniu pływają na basenie, biegają i w weekendy jeżdżą na rowerze. Pokonują trasę
80-100 km wokół Koszalina. Oprócz systematycznych ćwiczeń
fizycznych, ważne jest również nastawienie psychiczne. – Zawsze
trzeba myśleć pozytywnie – radzi triathlonistka. – Naprawdę nie
jest trudno się załamać, jadąc siedem godzin na rowerze w 36
stopniach Celsjusza, bez możliwości rozmowy z kimkolwiek.
Ciężka praca zaowocowała: Dorota Gudaniec stanęła na podium jednego z bardziej wymagających dystansów - Ironmana.
Co dalej? Obecnie państwo Gudaniec przygotowują się do startu w Triathlonie Santa Monica w Los Angeles na dystansie o połowę mniejszym niż Ironman. Jak zdradza pani Dorota, w przyszłym
roku ponownie chce wystartować na pełnym dystansie Ironman
w Szwecji i zakwalifikować się do startu w Mistrzostwach Świata na
Hawajach. To jest jej cel, ale również wielkie marzenie.
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NOWY VOLKSWAGEN TIGUAN:

SAMOCHÓD, NA KTÓRY WARTO POCZEKAĆ

Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Marcin Betliński

Być pierwszym czytelnikiem książki to wielka przyjemność. A jeszcze większa, kiedy jako pierwsi siadamy za kierownicą
nowego auta. A tak stało się w przypadku nowej generacji Tiguana, którego pierwszy egzemplarz pojawił się właśnie
w koszalińskim salonie Volkswagena firmy Krotoski-Cichy. Jako pierwsi w Koszalinie sprawdziliśmy, czym auto różni się od
poprzednika i czy ma szansę powtórzyć jego sukces sprzedażowy. Zapewniamy: ma bez wątpienia.

T

estowaliśmy nowego Tiguana w wersji z dwulitrowym silnikiem diesla o mocy 150 KM i automatyczną skrzynią biegów.
WRAŻENIA KIEROWCY

Pierwsza myśl jaka przyszła nam do głowy
po zajęciu miejsca za kierownicą: „Jest wygodnie”. Nawet bardzo wysoki mężczyzna, o bardzo dużej masie ciała, czuje się
w pełni komfortowo. Fotele z precyzyjnym sterowaniem ustawieniami dopasowują się do sylwetki, a specjalne małe poduszki
pozwalają dać dodatkowe podparcie lędźwiowej partii kręgosłupa. Fotele zapamiętują przy tym ustawienia dla trzech kolejnych kierowców, tak więc wsiadając do auta po kimś, nie musimy
od nowa wszystkiego regulować.
Rzut oka po kabinie i możemy powiedzieć bez wahania, że
wszystko jest idealnie dopracowane. Volkswagen nie miał dotychczas pretensji do bycia liderem w dziedzinie designu, koncentrując się bardziej na walorach technicznych i użytkowych
aut. Ale chyba coś się zmieniło, bo zarówno nowy Tiguan, jak
i nowy Passat, pod tym względem sympatycznie zaskakują. Bardzo dobra jakość materiałów, wysmakowane szczegóły, ogólna
spójność estetyczna dają miły, przyjazny efekt.

Obecnie ogromne znaczenie dla wrażeń estetycznych mają
rozwiązania multimediów. Tutaj Tiguan jest – naszym zdaniem bliski ideału. Elektroniki i rozmaitych wyświetlanych elementów
jest dużo, ale nie powodują one odczucia przesytu czy chaosu,
jak to dzieje się czasami w przypadku aut klasy premium, które
potrafią przytłoczyć użytkownika nadmiarem.
Pięknie wyglądają wyświetlane zegary, podające rozmaite parametry jazdy. Ich wielkość można regulować. Między nimi może
zaś pojawiać się obraz trasy z nawigacji. Jeśli potrzebny jest on
w większym formacie można ustawić go na głównym, środkowym, 12-calowym wyświetlaczu. Od razu trzeba tu dodać, że
wyświetlacz główny, tak ja ten naprzeciw oczu kierowcy, mają
doskonałą rozdzielczość. Nawigacja zaś (w testowanej wersji
Highline) sterowana jest głosowo. System rozpoznawania głosu
jest precyzyjny, dzięki czemu wybór trasy odbyła się szybko.
Z rzeczy związanych z użytecznością warto podkreślić jeszcze
podświetlenie ledowe AMBIENTE. Dzięki niemu w nocy wszelkie istotne elementy wewnętrzne, czyli przyciski, schowki są bez
problemu dostępne. Doskonale widoczne są listwy progowe
oraz listwy dekoracyjne z przodu i z tyłu; podświetlone są także
klamki w drzwiach, lusterka do makijażu oraz przestrzeń wokół
nóg.
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Z kolei systemy EASY OPEN i EASY CLOSE to wygoda przy
załadunku lub wyjmowaniu z bagażnika zakupów czy innych pakunków. Jeden ruch nogą w okolicach czujnika zamontowanego
pod tylnym zderzakiem i bagażnik sami się otwiera albo zamyka.
MOC POD KONTROLĄ
Dwulitrowy silnik, jaki testowaliśmy, to jednostka napędowa
z dużym momentem obrotowym. Powoduje to, że samochód zachowuje równą dynamikę niezależnie od prędkości. Przyspiesza
ze 120 do 160 km/h równie sprawnie, jak na przykład w przedziale 80-120 km/h. Rzecz bardzo ważna, gdy trzeba szybkim
pociągnięciem wyprzedzić jakieś auto albo z innych powodów
zareagować zdecydowanie.
Tym, którzy lubią czasami poczuć sportowy dreszczyk, na
pewno spodobają się manetki przy kierownicy (rozwiązanie nawiązujące do Formuły 1), pozwalające „ręcznie” zmieniać biegi.
Powoduje to nieco późniejsze przechodzenie na wyższe przełożenia, przez co silnik działa stale na wyższych obrotach i szybciej
osiąga dużą prędkość.
KLASYCZNA STYLISTYKA
Tiguan pojawił w palecie modeli VW w latach 2005/2006.
Przeszedł od tamtego czasu tylko jeden lifting. Obecna generacja jest więc jego drugą pełną wersją. Stylistyka nie szokuje
a mieści się w pojęciu klasycznego piękna, dlatego samochód
powinien długo utrzymać świeżość sylwetki. Dynamiczne proporcje, wyrazisty przód i masywny tył nadwozia powodują, że
mimo kompaktowych wymiarów Tiguana nie sposób nie zauważyć na drodze.

Czystość formy widoczna jest w całej sylwetce samochodu.
Boki zostały dodatkowo podkreślone charakterystycznie poprowadzonymi liniami. Z częściowo lakierowanym zderzakiem,
chromowanymi listwami z tyłu i z designerską osłoną chłodnicy
Tiguan w wersji Highline jest doskonałym przykładem świadomości stylu oraz wysokiej jakości.
TIGUAN URÓSŁ I SCHUDŁ
Jednak ważniejsze jest to, co skrywa karoseria – nowy Tiguan
jako pierwszy SUV koncernu VW korzysta z modułowej platformy
MQB (rozwiązanie zastosowano już m.in. w Golfie czy Škodzie
Octavii). W efekcie standardowe nadwozie, które jest dostępne
w Europie od wiosny bieżącego roku, urosło o 6 cm (do 448,6
cm), a rozstaw osi zwiększono o niemal 8 cm (do 268,1 cm). Przybyło przestrzeni zarówno dla pasażerów, jak i na bagaż, który
pomieści o 145 l pakunków więcej niż w poprzedniku. Tylną kanapę można przesuwać w zakresie 18 cm i regulować jej oparcie; zależnie od jej ustawienia bagażnik mieści od 520 do 615
l. Po całkowitym złożeniu siedzeń powstanie ładownia o pojemności 1655 l.
Mimo masywnej sylwetki oraz bogatszego wyposażenia standardowego Tiguan II stał się lżejszy o ponad 50 kg w porównaniu do poprzednika.
BEZPIECZEŃSTWO
Auto daje poczucie bezpieczeństwa. Do dyspozycji mamy
montowane seryjnie poduszki powietrzne dla kierowcy i siedzącego z przodu pasażera, boczne poduszki i kurtyny powietrzne,
a także poduszkę chroniącą kolana kierowcy. Na życzenie bocz-
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ne poduszki oraz kurtyny powietrzne mogą zostać wbudowane
także z tyłu. Z kolei asystent Lane Assist ostrzeże korygującym
ruchem kierownicy przed niezamierzonym opuszczeniem pasa
ruchu (oczywiście w granicach możliwości systemu). Także system obserwacji otoczenia Front Assist z funkcją ochrony pieszych należy do wyposażenia seryjnego nowego Tiguana. Gdy
system (znów to zaznaczmy - w granicach swoich możliwości)
stwierdzi, że odległość do znajdującego się z przodu pojazdu
lub pieszego jest zbyt mała, pomoże kierowcy skrócić drogę hamowania.
Inteligentnym rozwiązaniem jest również proaktywny system
ochrony pasażerów PreCrash. W ramach swoich możliwości
rozpoznaje on niebezpieczne sytuacje i automatycznie inicjuje
działania zabezpieczające, takie jak naprężenie przednich pasów
bezpieczeństwa.
Na długich trasach przyda się system rozpoznający zmęczenie kierowcy, ostrzegający o niebezpieczeństwie w przypadku
stwierdzenia przemęczenia osoby prowadzącej pojazd. Przy
prędkości powyżej 65 km/h analizuje on na podstawie specjalnych algorytmów takie czynniki, jak ruchy kierownicą, używanie
pedałów czy porę dnia i długość jazdy. W przypadku zauważenia odstępstw od normy, akustycznie i optycznie sygnalizuje
kierowcy spadek koncentracji, sugerując przerwę na odpoczynek.
WYGODA W WIELU WYMIARACH
Opcjonalna funkcja wyboru profilu jazdy pozwala na dostosowanie sposobu pracy silnika i skrzyni biegów oraz działania
określonych systemów wspomagających do aktualnych okoliczności na drodze. Pozycja „Normal” to ustawienie standardowe,
pozwalające na spokojną jazdę. „Eco” pomaga zaoszczędzić paliwo, „Sport” w połączeniu z opcjonalną adaptacyjną regulacją
zawieszenia DCC usztywnia zawieszenie, podczas gdy „Comfort”
daje poczucie wyjątkowej wygody. Profil „Individual” umożliwia
głębszą ingerencję w ustawienia i dostosowanie ich do własnych
preferencji. W przypadku Tiguana z napędem 4MOTION mamy
jeszcze więcej możliwości ustawień ułatwiających jazdę w warunkach terenowych.
Parkowanie w ciasnych lukach parkingowych może być próbą cierpliwości i opanowania kierowcy. Z opcjonalnym asystentem parkowania Park Assist wystarczy obsługiwać tylko pedał
gazu i hamulca oraz obserwować otoczenie. Ruchy kierownicą
przejmie na siebie system (w granicach swoich możliwości).
Wprowadzi auto precyzyjnie zarówno w miejsca parkingowe
prostopadłe, jak i równoległe do jezdni oraz wyprowadzi z nich.
Naturalnie można w każdej chwili przerwać proces parkowania
i samemu zająć się kierowaniem. Wtedy wbudowany ParkPilot
będzie dźwiękowo sygnalizował odległość od przeszkody. W nowym Tiguanie także samo wyszukanie miejsca parkingowego
staje się łatwiejsze, gdyż Park Assist mierzy ultradźwiękami, czy
znaleziona przestrzeń jest wystarczająco duża.
KUPOWANY W CIEMNO
W koszalińskim salonie Volkswagena w ciągu dwóch ostatnich
lat najlepiej sprzedającym się modelem był właśnie Tiguan! Nic
więc dziwnego, że jego użytkownicy z zainteresowaniem czekali
na drugą generację. Okazuje się, że niektórzy zamówili auta, nawet ich nie oglądając. Mimo to będą musieli zaczekać trzy-cztery
miesiące na realizację zamówienia, jeśli sami konfigurowali wyposażenie (zainteresowanie zakupem jest olbrzymie nie tylko
w Polsce). Pierwsze auta w wersji standardowej pojawią się w najbliższych tygodniach.
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GRUPA MOJSIUK:
KOLEJNY ROCZNIK
W KLASIE PATRONACKIEJ
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Marcin Betliński

Niebawem po raz trzeci ruszy nabór do klasy patronackiej Mercedes-Benz w ramach współpracy firmy Mojsiuk
z koszalińskim Zespołem Szkół Samochodowych. W stacjach serwisowych prowadzonych przez firmę praktyki
odbywali w tym roku również uczniowie Technikum Samochodowego.

M

ożna powiedzieć, że szkolenie przyszłych fachowców to dla firmy Mojsiuk
norma. Już w 1979 roku, gdy zaczynała
ona działalność (wtedy jako zakład rzemieślniczy) oferowała młodym ludziom
praktyczną naukę zawodu. Prezes Kazimierz Mojsiuk zawsze przykładał do
tego dużą wagę. Od jego współpracowników słyszymy: - Szef
lubi się dzielić swoją wiedzą, ma zacięcie pedagogiczne. Docenia
znaczenie stałego podnoszenia kwalifikacji, dzięki czemu my sami
mamy możliwość systematycznego uczestniczenia w szkoleniach
i kursach doskonalących.
System kształcenia zawodowego mocno się w Polsce zmienił.
Dawniej należało najpierw zdać egzamin czeladniczy, a następnie
mistrzowski przed komisją Cechu Rzemiosł Różnych. Tę drogę musiał przejść każdy, kto chciał otworzyć własny zakład samochodowy – nawet jeśli posiadał wyższe wykształcenie i dyplom inżyniera.
Obecnie na poziomie ponadgimnazjalnym zawodu uczą trzyletnie szkoły zawodowe i czteroletnie technika. W przypadku szkół
zawodowych uczniowie odbywają praktyki w wymiarze dwóch
dni tygodniowo. Uczniowie techników mają praktykę miesięczną
w trzeciej klasie. Na obu poziomach kształcenia obowiązują eg-

zaminy końcowe o statusie egzaminów państwowych – od nich
zależy uzyskanie uprawnień w określonych zawodach.
Kierowany przez dyrektora Tomasza Lampkowskiego Zespół
Szkół Samochodowych w Koszalinie jest certyfikowanym ośrodkiem egzaminacyjnym, jednym z niewielu w kraju. Szkoła kształci
w kilku specjalnościach przyszłych blacharzy i mechaników samochodowych.
O współpracy z Grupą Mojsiuk dyrektor Lampkowski mówi: W ostatnich latach zmieniła się świadomość przedsiębiorców. Wyszli, tak jak firma Mojsiuk, w kierunku szkół. Wiedzą coraz więcej
o tym, czego od nas wymaga system oświatowy, w jakich warunkach działamy, a my wiemy coraz więcej o ich oczekiwaniach i potrzebach. Ta współpraca jest dla nas bardzo wartościowa, bo nasi
uczniowie zdobywają pierwsze doświadczenia zawodowe w realnych warunkach, obsługując nowoczesny sprzęt i pod okiem
najlepszych fachowców. I co bardzo ważne, po ukończeniu szkoły
otrzymują oferty pracy w miejscu, gdzie odbywali praktyki, dzięki
czemu mogą rozwijać swoje zainteresowania motoryzacyjne.
Przykładem takiej osoby jest Dominik Iwiński, nadzorujący
w Centrum Blacharsko-Lakierniczym w Starych Bielicach przebieg nauki zawodu uczniów II klasy „samochodówki”: - Uczyłem
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się w klasie o profilu technik-mechanik. W trzeciej klasie mieliśmy
miesięczne praktyki, które odbyłem w serwisie mechanicznym pojazdów ciężarowych pana Kazimierza Mojsiuka. W 2012 roku, po
ukończeniu szkoły, zacząłem studia na Politechnice Koszalińskiej na
Wydziale Mechaniki i Budowy Maszyn, a obecnie jestem na etapie
pisania pracy magisterskiej. Po szkole podjąłem pracę w grupie
Mojsiuk i pracuję tutaj jako mistrz serwisu, a wśród obowiązków
mam również opiekę nad praktykantami z mojej dawnej szkoły.
Konrad Niziołek, kierownik sprzedaży usług blacharskich w firmie Mojsiuk Mercedes-Benz, komentuje: - Od dwóch lat mamy
klasy patronackie w zawodzie blacharz samochodowy, które zajęcia praktyczne zaliczają w naszej blacharni i lakierni. Uczniowie
pierwszej klasy zajęcia mają pod opieką nauczyciela zawodu ze
szkoły – pana Jana Malinowskiego, który wprowadza ich w podstawy blacharstwa. Uczniowie drugiej klasy również praktykują
po sześć godzin dziennie dwa razy w tygodniu, ale są już oddelegowani do naszych pracowników i towarzyszą im przy realizacji
konkretnych zleceń blacharskich. Uczestniczą w normalnej pracy
blacharni.
Kazimierz Mojsiuk, prezes Mojsiuk Sp. z o.o. Sp.K., przekonuje,
że warto podejmować naukę w klasach o konkretnym profilu, na
przykład tej związanej z marką Mercedes-Benz: - To otwiera ścieżkę rozwoju zawodowego. Podczas praktyk przyglądamy się młodzieży, a później składamy części absolwentów wyróżniających
się pasją w tym zawodzie, propozycję zatrudnienia. To już nie są
warsztaty w starym stylu, ale praktyka z zastosowaniem najnowszej techniki, wszystkich najnowszych urządzeń. To są realne warunki przyszłej pracy. Chłopcy są zaangażowani przy naprawach
blacharskich wszystkich modeli aut Mercedesa, co daje im cenne
doświadczenie. Jeśli któryś z uczniów zostanie pracownikiem,
podnosi kwalifikacje dalej, bo wysyłamy ich na szkolenia do zakładów produkcyjnych albo nawet do ośrodków szkoleniowych
za granicą.
Hanna Mojsiuk, członek zarządu, dodaje, iż praktyki w Grupie
Mojsiuk odbywają również uczniowie technikum samochodowego – nie tylko w blacharni, ale również w działach serwisowych
poszczególnych marek. Poznają oni przede wszystkim diagnostykę pojazdów.
- Niewiele firm może pochwalić się tak nowoczesnym zapleczem technicznym. Z jednej strony wymuszają to importerzy,

Dominik Iwiński

Konrad Niziołek

Tomasz Lampkowski

a z drugiej strony nasz szef, pan Kazimierz Mojsiuk, wyczulony jest
na to, byśmy dysponowali wszystkimi nowościami proponowanymi przez renomowane firmy w tym zakresie i co może pomóc
szybciej zdiagnozować samochód i szybciej usunąć ewentualne
usterki – zapewnia Konrad Niziołek.
Dyrektor Tomasz Lampkowski mówi: - To będzie już trzeci rocznik klasy patronackiej. Największym kłopotem w trakcie naboru
jest dotarcie do zdolnych gimnazjalistów obdarzonych pasją
motoryzacyjną. Blacharz samochodowy, jako zawód, wciąż się kojarzy tylko z młotkiem, a obecnie technologia tak bardzo poszła
do przodu, że wymagania co do umiejętności obsługi maszyn
są bardzo wysokie. Nasi uczniowie mają w trakcie nauki w szkole i w trakcie praktyk w firmie Mojsiuk do czynienia z bardzo zaawansowanymi technicznie narzędziami. Nowoczesnych samochodów nie da się naprawiać gdzieś w garażu, a tym bardziej
w takich warunkach nikt się tego nie nauczy. Obecnie kształcenie
jest bardzo intensywne. To jest szeroki kompleks wiedzy z zakresu
materiałoznawstwa, mechaniki i elektromechaniki. Dbamy o to,
by przygotować pracownika prawie gotowego do podjęcia pracy. Prawie, bo szkoła nie przygotuje nigdy na 100 procent, wiele
trzeba nauczyć się samemu w trakcie pracy i na specjalistycznych
szkoleniach.
Wszystkich uczniów zainteresowanych odbyciem praktyki zawodowej zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Centrum
Blacharsko-Lakierniczym pod numerem telefonu: 608-804-909
Przypomnijmy, że trwa elektroniczny nabór do szkół średnich
i już teraz można zapisać się do klasy patronackiej Mercedes-Benz
w koszalińskiej „samochodówce”, wszelkich informacji na temat
tego jak i innych kierunków w Zespole Szkól nr 10 im. Bolesława
Chrobrego można uzyskać pod numerem tel.: 94/342 28 61

Tobiasz Drabik, Michał Jóźwiak, Tomasz Sobolewski, Piotr Latkowski.
„Podczas praktyk jest bardzo przyjemna atmosfera, przyjęto nas sympatycznie.
Naszym instruktorom zależało, żebyśmy się dużo nauczyli. W firmie Mojsiuk
spotkaliśmy absolwentów naszej szkoły z poprzednich roczników.”
Inwestycja Roku 2016 – Serwis samochodów
ciężarowych Mercedes-Benz w Gorzowie
Wlkp. – Nagroda gospodarcza przyznana
przez Środkowopomorską Radę Naczelnej
Organizacji Technicznej podczas 48.
Edycji Koszalińskich dni Techniki
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HONGKONG.
ZE SKARBCA
BRYTYJSKIEGO IMPERIUM
Autor: Marta Legieć

Hongkong był zawsze wyjątkowy. Zawsze w awangardzie. Kipiące kolonialnym zgiełkiem miasto jest dziś
wizytówką nowych Chin. Kusi lasem drapaczy chmur, zapachem pieniędzy i szaleństwem luksusowych
zakupów. Są też tacy, którzy przyjeżdżają tu szukać śladów Bruce’a Lee czy Jackie Chana. Każdy robi to,
na co ma ochotę.

G

ęstwina wieżowców i miejsca, w których
trwonić można fortuny. To nimi przyciąga turystów słynący z wysokich zarobków
i szansy na rozwój kariery Hongkong, stolica
światowych finansów. Na pierwszy rzut oka
widać, że jest tu na wskroś nowocześnie.

ULICA LUKSUSU

Jeszcze niedawno Hongkong był ostatnim klejnotem w skarbcu
brytyjskiego imperium, które weszło w posiadanie azjatyckiego
skrawka lądu w XIX wieku. Region ten zamieszkiwali piraci i przemytnicy opium. W 1839 roku wybuchła I wojna opiumowa pomiędzy Wielką Brytanią a Chinami, po której Hongkong został
zdobyty przez Brytyjczyków i tym samym dżentelmeni w zgrabnie
skrojonych garniturach objęli w posiadanie wyspę ze skalistym
brzegiem i kilkoma drewnianymi domkami rybaków.

Główna wyspa mieści większość zabytków i znanych miejsc, są
tu najlepsze restauracje i większość hoteli. Causeway Bay w wielu
rankingach uznana została za najdroższą ulicę handlową na świecie, pozostawiając w tyle Piątą Aleję w Nowym Jorku.
Tak naprawdę Causeway Bay to okolica składająca się z kilku ulic,
na których dobrze widziany jest wypchany kartami kredytowymi
portfel. Ceny potrafią zawrócić w głowie. Świat handlu zderza się tu
z życiem ulicznym – kilkunastopiętrowe centra handlowe sąsiadują
z małymi sklepami, a superluksusowe butiki z ulicznymi straganami.
Nadmiar gotówki łatwo też wydać na półwyspie Koulun, gdzie
królują Louis Vuitton, Chanel, Dior, Dolce&Gabbana, Versace, Prada. Nie brakuje tu nikogo z najlepszych. W innych rejonach miejscami trzeba się przepychać przez ludzką rzekę, przystając przy
stoiskach na chodniku. Lecz w nocy wszystko zamienia się w morze kolorowych świateł. Tysiące neonów błyszczy nad ulicami.
Nie inaczej wygląda Lan Kwai Fong, zagłębie klubów i pubów.
Wokół alei w kształcie litery L, koncentruje się nocne życie miasta.
Brytyjskie piwo, prasa i futbol są oddechem niedawnych czasów.
BRYTYJSKI KLEJNOT
Nie ma wątpliwości, że nie byłoby miasta jakie znamy, gdyby
nie energetyczne połączenie dwóch kultur: brytyjskiej i chińskiej.

Hongkong - miasto drapaczy chmur
Po kolejnych wojnach opiumowych w 1889 r. Wielka Brytania
podpisała umowę o 99-letniej dzierżawie terytorium Hongkongu,
który na długie lata stał się jedną z ostatnich klasycznych kolonii
na świecie. W latach pięćdziesiątych XX wieku w Hongkongu żyło
ponad dwa miliony ludzi, głównie chińska emigracja szukająca
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szczęścia w lepszym świecie. Tania siła robocza i ulgi podatkowe
wywindowały gospodarkę kolonii na poziom, o jakim inni mogli
jedynie pomarzyć. Miasto stopniowo rozrastało się, by w efekcie
stać się jedną z największych metropolii świata, a przy okazji kulturalnym i gospodarczym pomostem między światem zachodnim
a komunistycznymi Chinami.
SYNONIM NOWOCZESNOŚCI
1 lipca 1997 roku historia zatoczyła krąg. Hongkong wrócił do
Chin. Od lat miasto w oczach świata funkcjonowało jako synonim nowoczesności. Po 1997 roku nic się nie zmieniło. W milionach szyb przegląda się słońce, a każdy z wieżowców ma swoją
historię.
Budynek HSBC został zbudowany według zasad feng shui.
Jego przeciwieństwem jest Bank Chiński w kształcie powyginanego noża, z wieloma ostrymi kątami, zaś Lippo Tower wygląda jakby uciekł z gry komputerowej. Strzeliste szklane budowle
mieszczą biura największych światowych firm. Są tu banki, giełdy, ubezpieczalnie, kancelarie, międzynarodowe koncerny i instytucje finansowe, a w dole, jakby nigdy nic płynie bazarowe
życie.

Z zakupionymi gadżetami fani biegną na Yau Ma Tei, schody na
zboczu King’s Park, gdzie Bruce Lee ćwiczył kondycję. Oczywiście
żaden fan nie wyjedzie stąd, nie zobaczywszy miejsc, w których
kręcono widowiskowe „Wejścia Smoka”. Nad obrazem po raz
pierwszy chińskie i amerykańskie przedsiębiorstwa filmowe pracowały razem. Bruce Lee zmarł nagle w 1973 roku w Hongkongu,
trzy tygodnie przed premierą filmu. Fanom legendy lat 70., gdy
powstał film „Wejście smoka”, nie przeszkadza, że miasto na ekranie wygląda nieco staroświecko w porównaniu z cudami architektury ze szkła i stali, jakie ogląda się tu dzisiaj.
ŚWIAT ZA ROGIEM
Drapacze chmur stały się wizytówką Hongkongu, ale w mieście
żywa jest też tradycja. Dla kontrastu i oddechu od wszechobecnego pośpiechu warto przespacerować się na uliczne targi, gdzie są
złote rybki, świątynie, tradycyjne herbaciarnie i światowi mistrzowie odkrywania przyszłości kartami, fusami, kulami i telepatią. Zakamarki miasta kryją różne miejsca. W niektórych przed ważnymi
negocjacjami pojawiają się prezesi firm, prosząc wróżbitów o poradę, w innych szczęścia poszukują zakochani.
Być może znajdują je na Goldfish Market – ulicy, na której są

Bruce Lee to symbol Hongkongu Lan Kwai Fong, centrum życia nocnego
Wieżowce są rozproszone po terenie całego miasta, jednak większość z nich skumulowanych jest na północnym wybrzeżu wyspy
oraz w Koulun. Stoją równo jak żołnierze i głównie dzięki nim panorama Hongkongu jest uważana za jedną z najlepszych na świecie.
Do największych atrakcji miasta należy bez wątpienia widok
Zatoki Wiktorii, jaki rozciąga się ze szczytu wzgórza o tej samej nazwie. Przy dobrej pogodzie, gdy nie ma smogu widok jest zachwycający. Smog to wstydliwe oblicze miasta. Bywa, że jedna z największych metropolii na świecie przez wiele dni tonie w brudnej
zawiesinie.
BOHATEROWIE SREBRNEGO EKRANU
Gwiazdy w Hongkongu? Owszem, są. Zatwardziali wielbiciele kultywują legendę Bruce’a Lee. Jego figurę woskową znaleźć
można w muzeum na szczycie Victoria Peak. Do celu prowadzą
najdłuższe w Azji ruchome schody, a sam widok na miasto uznać
można za turystyczną atrakcję. W mieście jest pomnik Bruce’a Lee
i organizowane są wycieczki szlakiem ważnych miejsc związanych
z legendą zarówno w świecie filmu jak i w świecie sztuk walki. Ślady gwiazdy kina akcji znaleźć można też w klubie Bruce’a Lee, usytuowanym w korytarzach domu handlowego In’s Point.

niemal wyłącznie sklepy z rybkami. W małych plastikowych torebkach zanurzone w wodzie pływają wyjątkowe, w złotym kolorze.
Czyje życzenia spełniają? Trudno powiedzieć.
Każda ulica specjalizuje się w jednym produkcie i każda kusi lokalną atmosferą. Jedna pachnie kwiatami, na innej pełno rozkrzyczanych
kolorowych ptaków. Są też takie, na których kupić można jadalne robaki. Podobno smaczne. Tematyczne zakamarki stały się turystycznymi atrakcjami Hongkongu. Za każdym rogiem czai się inny świat.
ZIELONA OAZA
Miłośnicy historii nie powinni przepuścić okazji zajrzenia do zatoki Aberdeen, która słynęła kiedyś jako wioska biedoty, piratów
i przemytników. Natomiast aby się zrelaksować, gdzieś w centrum
miasta można skorzystać z lekcji Tai Chi. Wielu miejscowych nie
wyobraża sobie poranka bez podobnych ćwiczeń w miejskim parku, choć parki są tu niewielkie. Wciśnięte między szklane budynki
skrawki zieleni mimo wszystko mają swoich wiernych fanów.
Na skrawkach zieleni można spotkać nie tylko miłośników Tai
Chi. W południe ludzie przychodzą też pograć w madżonga. Warto przez chwilę poprzyglądać się ich rytuałom.
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Piknik mniej zwyczajny
Wiosna w rozkwicie, coraz cieplejsze dni, więc każdą wolną chwilę spędzamy w plenerze. Gdziekolwiek się wybierzemy zawsze warto mieć pod ręką coś dobrego do jedzenia. Taka przekąska nieraz
uratuje nas przed głodem i uprzyjemni piknik, spacer czy wyprawę rowerową. Nie bylibyśmy sobą,
gdybyśmy nie zaproponowali wam czegoś oryginalnego. Zwyczajne kanapki nas nie zadowolą, opakowanie chipsów również odpada. Tradycyjnie poprosiliśmy o pomoc kulinarnych specjalistów z Eintopf i okazało się, że nawet kanapka może być niezwykła. Na zdrowie!

Kanapka z kurczakiem,
winogronami i rukolą
Składniki:
» bułka typu ciabatta,
przekrojona wzdłuż
» 2 piersi z kurczaka
» sól, pieprz
» 2-3 łyżki soku z cytryny
» 1/2 szklanki bułki tartej
» 1/2 szklanki mąki
» 1 jajko, rozmącone

» olej do smażenia
» 1 szklanka winogron, lekko
„zmiażdżonych” palcami
» 100g liści rukoli
sos do kanapek:
» 1/4 szklanki gęstej
śmietany 18%
» 1 łyżka octu balsamicznego

» Piersi z kurczaka posólcie, popieprzcie i polejcie sokiem z cytryny, odstawcie na chwilę do lodówki. Wymieszajcie składniki sosu i odstawcie
na bok. Przygotujcie „linię produkcyjną” do panierki, na osobnych talerzykach wysypcie mąkę, bułkę tartą i rozmącone jajko. Rozgrzejcie olej
na patelni. Kurczaka po kolei obtoczcie w: mące, jajku i bułce. Smażcie po
ok 3 min z każdej strony, odłóżcie na ręcznik papierowy.Ciabattę przekrojoną na pół posmarujcie z obu stron sosem balsamicznym, ułóżcie na tym
kurczaka, następnie winogrona i liście rukoli, przykryjcie znów ciabattą.
Smacznego!
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Sałatka
z makaronem,
cukinią,
oliwkami,
pomidorami
i parmezanem
Składniki:
» 250 g makaronu, ugotowanego wg przepisu
na opakowaniu, przelanego zimną wodą,
» 1 średnia cukinia, pokrojona w plastry,
sparzona we wrzątku, przez ok. 30 sekund
» kilka pomidorków koktajlowych,
przekrojonych na pół
» 1 czerwona cebula, posiekana
» 1 mała czerwona papryka, posiekana
» 1/2 szklanki czarnych oliwek
» kawałek parmezanu, 3-4 cm,
pokrojonego w cienkie słupki
sos:
» 1/4 szklanki wody
» 1/4 szklanki soku z cytryny
» 1/4 szklanki octu winnego, czerwonego
» 2 ząbki czosnku, wyciśnięte
» 1 łyżeczka cukru
» szczypta: soli, papryki, oregano,
» 1/2 łyżeczki musztardy
» 1/2 łyżeczki suszonego tymianku
» 3/4 szklanki oliwy
» P
 rzełóżcie wszystkie składniki do miski,
zalejcie sosem, wymieszajcie. Przełóżcie
do słoika i w drogę! Smacznego!

E

intopf to potrawa jednogarnkowa. W tym garze siedzi gotujące małżeństwo – Justyna i Daniel Hof, mocno przyprawione pasją do kuchni
i gotowania. Na co dzień prowadzą kulinarnego
bloga na łamach którego dzielą się przepisami swoich
dziadków, rodziców, znajomych, ulubionych kucharzy
i wreszcie autorskimi pomysłami wprost z podniebienia. Dla nas będą gotować co miesiąc, udowadniając, że
wszędzie dobrze, ale w domu smakuje najlepiej.

EINTOPF
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PRESTIŻOWY SZEF KUCHNI

RYSZARD PILECKI,
CZYLI POCHWAŁA
BAŁTYCKICH RYB
Autor: Wioleta Jędrzejczyk–Betlińska

Ilu kucharzy, tyle smaków i upodobań kulinarnych. Chcemy zabrać Państwa w podróż po kuchennych trendach,
potrawach polskich i światowych. Połechtać podniebienia niecodziennymi daniami, połączeniami produktów
i smaków. Będzie to możliwe dzięki nowemu cyklowi, w którym przedstawimy szefów kuchni restauracji
z Koszalina i regionu, skłaniając ich do zdradzenia ulubionych receptur.
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P

ierwszym z nich jest Ryszard Pilecki, kucharz
z 18-letnim stażem. Jako szef kuchni pracował
w kilkunastu hotelach, restauracjach w Polsce
i na świecie. Współpracował z Grzegorzem
Łapanowskim, blogerem kulinarny znanym
z programu Top Chef. Gotował dla papieży
Benedykta XVI i Franciszka. Obecnie prowadzi
warsztaty dla młodych kucharzy, jest właścicielem kawiarni w Kołobrzegu.
Ryszard Pilecki uważa, że nikt nie rodzi się kucharzem: – Oczywiście jedni są bardziej utalentowani,. Inni mniej, jednak smaki
i techniki kulinarne poznaje się poprzez długoletnią pracę. I to nie
w roli szefa, a na każdym szczeblu kuchennej hierarchii.
Pan Ryszard propaguje nadbałtycką kuchnię, w której królują ryby takie jak flądra, dorsz, turbot. Powód? Oczywiście walory
zdrowotne ryb, ale również i ich zalety smakowe, możliwość łączenia ich z ziołami o intensywnym zapachu, goryczy, słodkości,
z owocami i egzotycznymi przyprawami. – Tak naprawdę już od
dziecka słyszymy, że powinniśmy jeść ryby – mówi. – Są ona bogate
w białko, witaminę A, E, B, B12, ale także w mikroelementy takie
jak mangan, jod, cynk i miedź. Jednak najważniejsze jest, że takie
ryby jak dorsz i flądra są produktami lokalnymi, a zatem powinny
być łatwo dostępne i świeże.
Według szefa kuchni mieszkańcy pasa nadmorskiego za mało
doceniają ryby bałtyckie, a za dużo jedzą ryb hodowlanych jak kupowane w stanie głębokiego zamrożenia sola i panga, które są do
nas sprowadzane m.in. z Chin.
Ryby bałtyckie są niedoceniane również dlatego, że mało poświęcamy czasu na ich przygotowanie. Danie rybne to nie tylko
smażone mięso podawane z frytkami i surówką z kapusty kiszonej: – To tak naprawdę dzieło sztuki – przekonuje Ryszard Pilecki. – Można je przyrządzić na wiele różnych sposobów. Wystarczy
jedynie dodać na przykład ananasa, mleko kokosowe, poddusić
w winie i czosnku, a smak ryby zmienia się diametralnie. Dorsz, flądra czy turbot wyśmienicie smakują surowe, smażone, gotowane,
pieczone, duszone i wędzone.
Jedną z ulubionych potraw Ryszarda Pileckiego są ceviche
z ryby (rodzaj wykwintnej sałatki). Mięso (surowe) z ryby kroimy
w drobną kostkę, zraszamy je sokiem z limonki, dodajemy do
tego cebulę, świeżą papryczkę chilli, kapary i świeżego ananasa.
Wszystko mieszamy, odstawiamy na 15-30 minut. Jeżeli po tym
czasie potrawa jest lekko kwaśna, dodajemy odrobinę miodu. Danie podajemy z kawałkiem limonki, pachnącej pietruszki i skropione odrobiną oliwą z oliwek. Jest to doskonała potrawa na lekką
kolację bądź przystawkę przed głównym daniem.
Jak podkreśla Ryszard Pilecki najważniejsza jest jakość produktu.
Dlatego warto mieć pewne źródło, w którym kupujemy rybę. Jak
samemu sprawdzić, czy jest ona świeża? – Oczy ryby powinny być
szkliste, jasne i wypukłe. Skrzela ciemno różowe, a skóra sprężysta.
Jeżeli mamy świeżą rybę to pozostaje jedynie dać się ponieść
fantazji i stworzyć danie, którego nie powstydziłby się wybitny
kuchmistrz: – Warto czasami zerwać ze starymi, standardowymi
przepisami – zachęca pan Ryszard. – Ryba jest wdzięcznym produktem i naprawdę wystarczy odrobina szaleństwa, aby sprawić
naszym kubkom smakowym prawdziwy raj. Czasami chodzi jedynie o formę przygotowania ryby, czyli na przykład zamiast ją piec
w piekarniku, można udusić na maśle, standardowe przyprawy
zastąpić kolendrą, kminkiem, anyżem czy papryczką chilli. Ryba
znakomicie łączy się również z wieprzowiną, szynką parmeńską
i boczkiem wędzonym.
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Jak podkreśla szef kuchni, duży wybór warzyw, owoców, świeżych ziół i przypraw powoduje, że polski dorsz może stać się niemal orientalnym daniem, a pospolita z pozoru flądra ekskluzywną potrawą. Ryszard Pilecki proponuje na przykład zupę rybną.
Do wywaru potrzebujemy korpusy z flądry i dużo warzyw - seler,
pietruszka, marchew i por. Do garnka wrzucamy również ziele angielskie, pieprz, paprykę i pomidory przekrojone na pół. Wywar
gotujemy przez godzinę. Na rozgrzaną patelnię wrzucamy cebulę, kurki, pieczarki, odrobinę masła i zalewamy to winem. Chwilę
mieszając, dusimy. Następnie dodajemy kawałki ryby. Po tym jak
mięso się zetnie, wlewamy wywar. Już na sam koniec zabielamy
zupę śmietaną 30%. Danie nie tylko wygląda doskonale, ale jest
aromatyczne i delikatne.
Smak ryby cudownie komponuje się z winem, grzybami i świeżymi przyprawami. Bez względu na to czy to dorsz, turbot, czy
flądra - można z nich przygotować doskonałą przystawkę, sałatkę, bądź danie główne. Przebywający nad morzem turyści często
poszukują ryby wędzonej, tutaj również dodając kilka dodatkowych składników możemy przygotować prawdziwie niezapomnianą ucztę. Wystarczy do mięsa ryby dodać jajka, cebulę, twaróg,
ogórka małosolnego i szczypiorek. Wszystko wymieszać na konsystencję pasty i skropić kilkoma kroplami oliwy z oliwek lub odrobiną masła. Ten ostatni zabieg ma spowodować, że masa stanie
się gładka i jedwabista. Pasta rybna najlepiej smakuje ze świeżym
pieczywem. Jest to doskonała propozycja na zdrowe, lekkie śniadanie bądź kolację.
Ryszard Pilecki propagując kuchnię nadbałtycką, chce z jednej strony zachęcić do poznania produktów lokalnych, zamienić
ryby hodowlane, karmione lekami i sztuczną paszą na te wolno
pływające. Z drugiej strony pokazuje również, że gotowanie ma
być zabawą. Udowadnia, że zwykła ryba, którą przyrządzamy od
wieków, w połączeniu z egzotycznymi owocami, świeżymi przyprawami, orientalnymi warzywami czy sokami – zyskuje nowe oblicze,
orientalny smak i aromat.
Szef kuchni w swojej książce zatytułowanej „Dwie Ryby” napisał,
że kuchnia polska nie może obyć się bez ryb – tak samo jak morze.
Trudno się z nim nie zgodzić.
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MARINA MIELNO
MIEJSCE NIEZWYKŁE
Autor: Wioleta Jędrzejczyk – Betlińska

Hotel Marina Mielno nie wyczekuje na letników, bo ma do zaoferowania dużo więcej niż tylko wakacyjne
noclegi. To miejsce bez przerwy tętniące życiem, o każdej porze roku zdolne zaspokoić jednocześnie potrzeby
smakoszy, osób szukających rozrywki, jak i tych, którym potrzeba relaksu w zaciszu gabinetu SPA. Choć hotel
działa od niespełna roku, mocno wbił się już w świadomość koszalinian jako idealna sceneria udanych imprez
okolicznościowych i rodzinnych. A przy tym ulubiona przystań artystów odwiedzających Koszalin.

U

rok hotelu doceniły ostatnio m.in. Anna Maria Jopek czy Kayah. Trudno im się dziwić, bo
z czym porównać słoneczny poranek, kiedy
za oknem otwiera się widok na jezioro Jamno, a rześkie powietrze pachnie morzem?
Później pyszne śniadanie, spacer po odległej
zaledwie o 200 metrów bałtyckiej plaży…

Choć jest to samo centrum Mielna, w hotelu panuje zawsze kameralny i przytulny klimat. Na gości czeka 37 pokoi, wygodny wewnętrzny parking, restauracja Biała Dama, czynna latem kawiarnia
Karuzela Cafe oraz gabinety SPA.
BIAŁA DAMA
- Restauracja to serce naszego hotelu – podkreśla Anna Sak,
właścicielka Mariny. – Urządzona jest w klasycznym stylu, a jej
wnętrze rozświetla perlista biel. Żaden element nie jest tu przypadkowy. Każdy szczegół składa się na ciepły klimat, który sprawia, że goście czują się wyjątkowo.
Restauracja Biała Dama oferuje wyśmienitą, lekką kuchnię.
Menu zmienia się wraz z porami roku. W czerwcu restauracja za-

proponuje gościom nowe, oparte na produktach sezonowych,
zawsze świeżych, pochodzących od lokalnych dostawców. - Często oferujemy promocje, z którymi można zapoznać się na fanpage’u restauracji – dodaje Aleksandra Kowalska, menedżerka
obiektu. – Poprzez Facebook komunikujemy się z naszymi gośćmi,
którzy chętnie korzystają z naszych propozycji.
Marina Mielno specjalizuje się również w gastronomicznej obsłudze imprez zewnętrznych. Pani Aleksandra podkreśla: - Dzięki
wysokiej jakości produktów, aromatycznym przyprawom, świeżym ziołom i wyczuciu dobrego kulinarnego smaku, catering restauracji zyskuje coraz więcej zwolenników. Wysokie noty zbierają
nie tylko dania, ale również elegancka i staranna forma ich podania oraz perfekcyjna obsługa.
COŚ WIĘCEJ NIŻ WYPOCZYNEK
Doskonałą kuchnię i sympatyczny klimat lokalu chwalą sobie
również ci, którzy odwiedzili go przy okazji którejś z okolicznościowych imprez. A odbyły się w nim między innymi Halloween,
andrzejki, sylwester, walentynki, wieczór wyłącznie dla pań - z okazji Dnia Kobiet, czy zabawa kostiumowa w stylu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Osoby, które zdecydują się na udział
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w podobnych wydarzeniach, mogą skorzystać z preferencyjnych
cen noclegów, ale również z tanich taksówek, bo goście Mariny
Mielno mogą liczyć na niższą, korzystniejszą taryfę.
- Nasz obiekt to nie tylko stały kalendarz imprez – podkreśla
Aleksandra Kowalska. - Marina Mielno to miejsce, gdzie każdy
może zorganizować dowolny event. Nasze duże doświadczenie
i szeroki wachlarz usług sprawiają, że wystarczy nam krótka wstępna rozmowa, aby poznać oczekiwania naszych klientów. Organizacja szyta na miarę, od A do Z, to nasza specjalność. Na życzenie
zamawiającego zapewnimy wodzireja, pojawi się personalizowany tort, 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.
KARUZELA CAFE
Świeżo parzona kawa, smoothies, czy gorąca aromatyczna herbata w zaciszu Karuzela Cafe to punkt obowiązkowy dla wszystkich tych, którzy cenią sobie chwileczkę odpoczynku od zgiełku
dnia i codziennych obowiązków. Do tego wyjątkowy smak wypiekanych na miejscu słodkości, widok na spokojną taflę wody. Tutaj
pędzący czas traci znaczenie.

nowo poczuć swoją kobiecość i wyeksponować urodę. A finał to
wspólny publiczny występ w pokazie mody, w nowym już wcieleniu. Widownię pokazu stanowią przyjaciele i bliscy uczestniczek.
Tegoroczne Metamorfozy odbywały się właśnie w Marinie, gdzie
panie miały tematyczne warsztaty i gdzie przygotowywały się do
wielkiego finału (20 maja br.).

W hotelu Marina Mielno czas biegnie przyjaznym rytmem.
Piękne położenie, luksusowe wnętrza, przytulna atmosfera
i oferta stworzona dla każdego indywidualnie – to wszystko
zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wymagającego klienta.
RELAKS W STREFIE HARMONII
Marina Mielno ma w swoje ofercie również zabiegi SPA, z których korzystają zarówno goście przyjeżdżający z daleka, jak
i z miejsc nieodległych. Anna Sak, właścicielka hotelu, mówi: - Strefa Harmonii to miejsce, w którym można doskonale i intensywnie
odpocząć. Zregenerować siły, zrelaksować się przy muzyce, świetle świec i dotyku pielęgnujących dłoni. Czasami wystarczy jedno
popołudnie, żeby oderwać się od obowiązków i zrobić dla siebie
coś, co będzie z korzyścią dla zdrowia i samopoczucia. Dlatego
goszczą u nas panie z Koszalina i okolicznych miejscowości, które
po serii zabiegów spotykają się na kolacji, by porozmawiać w miłym gronie o sprawach, na które na co dzień brak im czasu.
Do 22 czerwca br. w każdą środę Strefa Harmonii oferuje
50-procentową promocję na wszystkie usługi SPA, czyli masaże,
zabiegi na ciało, zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp. Elegancja
wnętrz, profesjonalna obsługa i przytulność sprawiają, że każdy
zabieg staje się wyjątkowym rytuałem.
GOŚCINNOŚĆ I ZAANGAŻOWANIE
Hotel Marina Mielno jest wyjątkowy z jeszcze jednego powodu.
Jego właściciele angażują się w wiele ważnych lokalnie wydarzeń.
Mają one rozmaity charakter – od rozrywkowych, przez sportowe,
na charytatywnych kończąc.
Warto tutaj wspomnieć o imprezie ostatniej, czy Metamorfozach pod hasłem „Bo jesteś wyjątkowa!”. Akcja polega na tym, że
grupa pań pod okiem dietetyka, wizażysty, choreografa, kosmetologa i stylisty fryzur przechodzi swoistą przemianę po to, by na

Podobnych wydarzeń Marina Mielno gościła więcej, a w jeszcze większą liczbę się zaangażowała na zewnątrz: Wybory Miss
Polski i Miss Polski Nastolatek, turniej szachowy, zbiórka funduszy
na rzecz podopiecznych fundacji „Zdążyć z Miłością”, akcja „Kolesie Leona”, w trakcie której gromadzone były pieniądze na leczenie małego chłopca.
Wszystko to sprawia, że nazwy Marina Mielno, Biała Dama, Karuzela Cafe stają się synonimami gościnności i wyjątkowej atmosfery. Warto je sprawdzić, w dowolnym momencie - droga z Koszalina do Mielna zajmuje przecież zaledwie kwadrans!
ul. Bolesława Chrobrego 26a
tel. (+48) 666 700 254
www.marina-mielno.pl
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CICHY
ZAKĄTEK
W SAMYM
SERCU
MIASTA
Autor: Wioleta Jędrzejczyk – Betlińska / Foto: Marcin Betliński

Cafe Mondo to miejsce, gdzie przecinają się drogi miłośników aromatycznej kawy, pysznych słodkości
i zdrowej kuchni.

K

awiarnia działa od trzech lat, a wydaje się
jak by była w tym miejscu od zawsze. Mieści
się przy ulicy Zwycięstwa, niemal w sąsiedztwie ratusza. Panoramiczne okna pozwalają
obserwować fontannę na placu ratuszowym, uliczny ruch, koszalińską katedrę.

Na gości czekają wielkie, wygodne fotele i kanapy. I przede
wszystkim - klimat relaksu. Tu czas biegnie innym tempem niż
zwyczajnie. Pozwala złapać głęboki oddech wśród gonitwy dnia
i natłoku codziennych obowiązków. Miło jest spotkać się przy
kawie z przyjaciółmi, albo porozmawiać o interesach, ale w jakże
sympatyczniejszych warunkach niż biuro.
MAŁA REWOLUCJA
Od pewnego czasu kawiarnia przechodzi metamorfozę. Zmieniła się nazwa, zmienia się menu. Właściciele kawiarni nie zrezygnowali z wcześniejszej oferty, jednak mocno ją rozbudowali.
- Nasi klienci zasługują na to co najlepsze – wyjaśnia Leszek Kołecki. – Dlatego menu szyte jest na miarę ich potrzeb. Dopasowujemy się do trybu dnia naszych gości – możemy zaaranżować lunch
i podać świeżo paloną kawę przy stoliku w naszej kawiarni, a także

przygotować dania na wynos. Zawsze oczywiście zachęcamy do
zatrzymania się na chwilę i spędzenia czasu w przyjemnej atmosferze Cafe Mondo, w aromatach świeżo palonej kawy, z widokiem
na najcenniejszy koszaliński zabytek, czyli czternastowieczną katedrę.
ZDROWE MENU
Właściciele kawiarni postawili zdecydowanie na zdrową żywność. Klienci znajdą tutaj kanapki i przekąski na gorąco. Cafe
Mondo wychodzi naprzeciw zarówno wegetarianom, jak również
tym osobom, które lubią dobrej jakości mięso i sery. Nie brakuje
też sałatek owocowych i warzywnych.
Jak zapewnia Leszek Kołecki, kawiarnia zawsze będzie miejscem, gdzie klienci znajdą to, na co mają w danym dniu ochotę.
Będą lunche na słono, słodko i zestawy łączone. – Najważniejsza
jest dla nas jakość oferowanych produktów – mówi z kolei Roman
Osowski, jeden z menedżerów. - Dlatego postawiliśmy na naturalne dodatki. Aby utrzymać wysoki standard oferowanych produktów, podjęliśmy współpracę z firmą z tradycjami w zakresie
produkcji pieczywa. W ofercie znajdą się wypieki, których w Koszalinie w żadnym innym miejscu nie da się znaleźć. Dla swoich
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klientów Cafe Mondo sprowadza również produkty do smarowania chleba i bułek, które opierają się na świeżych, naturalnych
przecierach z warzyw. Oferowane połączenia smakowe są zaskakująco pyszne i intrygujące. W cudowny sposób nadają charakter
kanapkom, delikatnie otulając kubki smakowe naszych gości.
Dużą popularnością cieszą się na przykład powidła z czerwonej
cebuli. Sosy dodawane do przegryzek są robione na miejscu, na
bazie naturalnego jogurtu i sezonowych warzyw.
SOKI TŁOCZONE
Ewolucję przeszły również oferowane w lokalu soki, które nie są
wyciskane a tłoczone. Specjalnie do tego właściciele Cafe Mondo postawili na zdobywające olbrzymią popularność urządzenie
polskiej firmy Alfa. – Zdecydowaliśmy się na nie, ponieważ oferuje
ono największą wydajność i klarowność wydobywanego soku –
podkreśla pan Roman. – Nie ukrywam również, że przemówił do
nas fakt nagrodzenia maszyny Laurem Konsumenta w kategorii
Odkrycie 2016 r. Istotne jest również to, że partnerem firmy Alfa
została Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa
Religii. Satysfakcja, zadowolenie, a przede wszystkim zdrowie
naszych gości jest najważniejsze, dlatego szukamy najskuteczniejszych rozwiązań, aby móc oferować najlepsze produkty. Do
zaproponowania mamy soki w wielu smakach, ale to klient finalnie może skomponować własny napój. Wystarczy jedynie wybrać
warzywa bądź owoce, a nasi pracownicy przyrządzą z nich pyszny
sok. Wszystkie produkty obmywane są wodą ozonowaną, która

niszczy pestycydy i bakterie, a to daje pewność i bezpieczeństwo,
że są zdrowe i smaczne.
Właściciele Cafe Mondo dbają o to, by oferowane przez nich
dania były świeże, dlatego wspierają lokalne firmy. Stąd współpraca z przedsiębiorcami i cukiernikami z regionu, którzy codziennie dostarczają produkty spełniające najwyższe wymagania nie tylko samych założycieli kawiarni, ale przede wszystkim
klientów.
Dlatego wielu z nich tak chętnie powraca do tego miejsca. Jednym ze stałych bywalców jest pan Mieczysław Ferenc, który od
1970 roku mieszka w Koszalinie. To dystyngowany dżentelmen,
weteran wojenny, który bez ciastka i kawy w Cafe Mondo nie wyobraża sobie dnia. – Od kiedy sięgam pamięcią, w centrum miasta
zawsze były kawiarnie – wspomina pan Mieczysław Ferenc. - Bardzo ucieszyłem się, kiedy trzy lata temu prawie pod moim nosem
powstała właśnie ta. Przychodzę niemal każdego dnia na łyk aromatycznej kawy i pyszne ciastko.
KAWY ŚWIATA
Oprócz standardowych kaw, w Cafe Mondo pojawią się wkrótce nowe smaki. Kawiarnia podjęła bowiem współpracę z jedną
najstarszych w Polsce palarni kaw – „Niedźwiedź w Koronie”, która
działa w Szczecinie. Jej korzenie sięgają aż roku 1912. – Sprowadzamy kawę z całego świata – opowiada Arkadiusz Jurewicz z palarni „Niedźwiedź w Koronie”. – Nasi pracownicy z każdej plantacji

SPOŁECZEŃSTWO

przywożą po trzy rodzaje kawy, która spełnia najwyższe światowe
wymogi.
- Chcielibyśmy pokazać koszalinianom bogactwo świata kawy –
wyjaśnia pan Leszek Kołecki, właściciel kawiarni. - Otworzyć ich na
prawdziwą kawę. Spopularyzować urozmaicone sposoby jej parzenia, ale i podawania najlepszych tego rodzaju trunków na świecie.
Dla właściciela Cafe Mondo wzorem doskonałego smaku jest
włoska Cafe Roma. Jest to kawa podawana w małej przezroczystej filiżance, oblanej czekoladą. Na wierzchu aromatycznej esencji
znajduje się spienione mleko. Kawę można modyfikować poprzez
dodanie do czekolady chilli bądź pomarańczy.
Cafe Mondo chce być jedynym miejscem w Koszalinie, gdzie
mieszkańcy i osoby przyjezdne odkryją intensywny smak ziaren
peruwiańskiej, hiszpańskiej, a także etiopskiej kawy. Zaznają smaku do tej pory nieznanego.– Będę próbował przekonać mieszkańców Koszalina do kaw przelewowych – zdradza Arkadiusz Jurewicz, z palarni kaw „Niedźwiedź w koronie”. – Są to kawy jasno
palone, które smakują jak mocny herbaciany napar. Dopiero po
jego wystygnięciu można w pełni wydobyć smak takich owoców
jak borówki, truskawki i cytrusy.
Nie pozostaje nic innego, jak odwiedzać Cafe Mondo i pozwolić się poprowadzić przez bogactwo aromatów i woni, kosztując
przekąsek, słodkości i wyjątkowej kawy. Nagrodą zawsze będzie
satysfakcja, odczucie relaksu i dosytu.
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DARŁOWO:

MEDIA I SZTUKA
PO RAZ SZÓSTY
Kilka lat temu wpadliśmy na pomysł, by Darłowo stało się latem miejscem, gdzie turyści będą mogli się spotkać
z dziennikarzami, pisarzami, ludźmi kultury czy politykami - mówi Arkadiusz Klimowicz burmistrz Darłowa.
- Spotkać twarzą w twarz. Zadać pytanie. Usłyszeć osobistą odpowiedź. Tak się narodził festiwal Media i Sztuka.

Foto: Tomasz Keller
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Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa
(po lewej oraz Michał Olszański i Wojciech Pszoniak)

Arkadiusz Klimowicz: - Pięć lat temu sami do końca nie dawaliśmy wiary w realizację tego przedsięwzięcia. Pierwsze pięć
edycji festiwalu pokazało, że to pomysł trafiony „w dziesiątkę”.
Festiwal szybko stał się najważniejszym letnim wydarzeniem
kulturalnym na całym Pomorzu. Wydarzeniem gromadzącym
w jednym miejscu i czasie znane niemal wszystkim osobistości
z telewizji, radia i innych mediów. Tu zaczęli pojawiać się artyści,
pisarze, aktorzy i politycy. To miejsce stało się ich letnią „mekką”.
Dla nas było to potwierdzeniem, że praca którą wkładamy w organizację nie „idzie na marne” i zwraca się z nawiązką. Niemała
w tym też zasługa naszych partnerów. Od samego początku są
z nami dziennikarze Radia Koszalin, radiowej „Trójki” i telewizji TVN. W tym roku zapraszamy do Darłowa na Festiwal Media
i Sztuka w dniach od 7 do 10 lipca. Szczegółowy program wkrótce na www.mediaisztuka.pl

Michał Ogórek: - Na ogół uważa się, że latem – a już szczególnie
nad morzem - ludzie pragną zgłupieć. Czytać tylko książki cienkie
i tanie, a najchętniej nie czytać żadnych. Słuchać tylko najłatwiejszej muzyki i w ogóle zajmować się samymi głupstwami. Kabarety na „imprezy plażowe” przygotowują program jeszcze bardziej
uproszczony niż zwykle. Jeśli ktoś się z tym zgadza, to niech nie
przyjeżdża do Darłowa. Dowolnie głupio może być sobie bowiem
wszędzie indziej, ale nie tu. W Darłowie pięć lat temu pomyślano,
że w trakcie urlopu ma się więcej czasu na to, aby przeczytać właśnie grubszą książkę; posłuchać trudniejszej muzyki czy interpretacji literackiego tekstu; porozmawiać o rzeczach, o których na co
dzień się nie rozmawia. Jako partnerów do dyskusji chętni mają
najwybitniejszych aktorów, pisarzy, dziennikarzy. Dzięki Darłowu
oni również nie mogą na wakacje zgłupieć. Za to mu w ich imieniu
dziękuję.

Grzegorz Miecugow
– dziennikarz, gospodarz programu
Szkło Kontaktowe TVN24

Foto: Tomasz Keller

Grzegorz Miecugow: - Gdy festiwal Media i Sztuka startował,
traktowałem go jako swego rodzaju efemerydę. Owszem przyjechałem do Darłowa razem z ekipą Szkła Kontaktowego, ale ani
to nie było specjalnie pionierskie, nadawaliśmy już nasz program
z różnych miejsc, i to nie zawsze z Polski, ani nie wyglądało to na
coś szczególnie trwałego. Sceptycyzm wynikał ze specyfiki czasu i miejsca. Czas to wakacje, miejsce to miasteczko wakacyjne,
czyli takie dziwne coś, w czym króluje smażona ryba i dmuchane
krokodyle. Tymczasem byliśmy w Darłowie już pięć razy, robiąc
stamtąd 10 programów (to 1/10 wszystkich naszych programów
wyjazdowych zrobionych przez nas w ostatnich 10 latach!). Nie tylko byliśmy, ale niejako „wsiąkliśmy” (jakkolwiek to brzydko brzmi)
w wakacyjne Darłowo. Czujemy się w Darłowie jak w domu. Z podziwem patrzymy jak festiwal rozkwita. I tylko jednego nam brakuje… Pogody. Tylko raz, i to na samym początku udało nam się
zrobić program z plaży. W 2014 byliśmy o krok od zrobienia programu z portu, ale jednak za mocno wiało… Ale dawaliśmy radę.
Nawet choć w całym Darłowie zniknął prąd podczas programu.
Damy radę (choć brzmi to jak slogan jednej partii) i w następnych
latach. O ile oczywiście zostaniemy zaproszeni.

Cezary Łazarewicz – pisarz, reportażysta,
pracował m.in.: w „Gazecie Wyborczej”,
tygodnikach „Polityka”, „Newsweek” i „Wprost”.

Michał Ogórek
– dziennikarz, felietonista,
satyryk, krytyk filmowy

Foto: Tomasz Keller

Cezary Łazarewicz: - A jak długo się tam do was jedzie? – zapytał mnie pięć lat temu Mariusz Szczygieł. - Trzy, może cztery godziny – skłamałem, bo wiedziałem, że jak usłyszy, że jadąc z Warszawy będzie musiał spędzić osiem godzin w samochodzie to
może machnąć ręką, a my chcieliśmy na tym pierwszym festiwalu mieć gwiazdy reportażu, dziennikarstwa, aktorstwa i muzyki.
Rekordzistą był wtedy Jarosław Gowin, który na pierwszy Festiwal Media i Sztuka w Darłowie przyjechał pociągiem i zajęło mu
to 10, czy 11 godzin. Wiedziałem, że jeśli coś ten festiwal położy,
to tylko zabójcza odległość Darłowa od Warszawy. (Od pięciu lat
próbuję namówić na przyjazd pana B., gwiazdę dziennikarstwa
telewizyjnego. Lubię go i cenię, ale wciąż się wymiguje, mówiąc,
że to za daleko). Reszta była dość dobrze wymyślona. Chodziło
o to, by ściągnąć latem do Darłowa ludzi, którzy mają coś do powiedzenia i na czas wakacji przenieść nad morze ciężar debaty
toczącej się zwykle w Warszawie. Miało też by lekko, ale nie głupio, zabawnie, ale nie w stylu polskich kabaretów, melodyjnie,
ale bez chałtury. Jak to się udało? Nie wiem. Ale burmistrz Arek
Klimowicz od pięciu lat znajduje pieniądze, by gościć dziennikarzy i artystów, a Piotrowi Muszyńskiemu udaje się przekonać,
naprawdę wielkie gwiazdy, by przyjechały do Darłowa i spotkały
się ze słuchaczami. Ja mam najlepiej. Bo wybieram sobie co
roku kilka osób, których książki, artykuły lub filmy mi się spodobały i rozmawiam z nimi o ich pracy. Pewnie, że mógłbym się
z nimi też spotkać w Warszawie, ale w Darłowie jest zdecydowanie przyjemniej.

Foto: Tomasz Keller
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DOM MIŁOSIERDZIA.
LEKARSTWO
NA WSZYSTKIE CHOROBY

Autor: Jarosław Jurkiewicz / Foto: Marcin Betliński

Od czterech lat w Koszalinie jest miejsce, gdzie o pomoc w rozwiązaniu problemów może prosić każdy: chory,
biedny, porzucony.

W

Domu Miłosierdzia Bożego wielkie
poruszenie. Sanepid! - to słowo
elektryzuje wszystkich. Jutro ma
być odbiór sanitarny kuchni, więc
wszystko musi błyszczeć: i magazyn
warzyw, i chłodnia, i zmywak.

Sebastian, drobny nastolatek, czyści blaty kuchenne i garnki.
Pochodzi z Połczyna, uczy się w liceum i od dwóch lat mieszka tu
i pomaga jako wolontariusz. Ma dyżury w jadalni albo przy wejściu do kaplicy. Bywa też, że siada przy telefonie. Jeśli dzwoni ktoś
z zewnątrz, trzeba grzecznie udzielić informacji – instruuje. O rodzinie nie chce opowiadać.
- Dlaczego tutaj jestem? Łaska Pana Boga to sprawiła – wyjaśnia.
Ireneusz szoruje podłogę w jadalni. Mieszka w Koszalinie i przychodzi codziennie: sprząta albo przygotowuje posiłki.
- Jestem na zasiłku przedemerytalnym. Córka ma już własną
rodzinę. Co można robić w domu poza siedzeniem przed telewizorem? – pyta odkładając szczotkę. - Chciałem zająć się czymś
pożytecznym. Ksiądz Radek robi takie dobre rzeczy. Więc postanowiłem mu pomóc.
Jadalnia, w której dyżuruje Irek, miała być miejscem przyjemnym.
Mieszkańcy i wolontariusze podpatrywali kawiarnie i restauracje
w okolicy i wykorzystywali sprawdzone wzorce. Jasne stoły i krzesła
z poduchami. Jasne płytki na podłodze. Fototapeta z miłym krajo-

brazem. Mały obrazek Matki Bożej. Czysto i przytulnie. Obok sala
spotkań. Miękkie kanapy, stonowane kolory: tu się urządza urodziny, przy herbacie i kawie rozstrzyga sprawy ważne dla domu.
KARAWANEM DO EWANGELIZACJI
Przed domem dziewczyny urządzają ogród kwiatowy. Na podwórzu Olivier, ochotnik z Francji, kończy karawan ewangelizacyjny. Olivier wciąż szuka najlepszej drogi do Pana Boga. Niedawno
znalazł się na zakręcie życiowym. Nie wiedział, co począć. Pytał
mejlowo o radę księdza Radka, którego poznał jeszcze we Francji.
Odpowiedź była krótka: „przyjeżdżaj!”. I jest w Koszalinie już prawie rok. Zdążył nauczyć się podstaw polskiego.
Ma talent stolarski: odnawiał meble i pomagał przygotować
wystrój jadalni. Teraz z materiałów, które przekazują ludzie dobrej
woli, buduje karawan konny. Dostał stalowy stelaż i deski. Kiedy
będzie para koni, karawan z szóstką ewangelizatorów ruszy w drogę, by głosić dobrą nowinę.
Między piętrami biega Eliza Kita, czyli pani doktor. Choć ma
w kieszeni dyplom krakowskiej Akademii Medycznej, wygląda
jakby dopiero przystępowała do matury. - W duszpasterstwie
w Krakowie poznałam księdza Radka. Wiedziałam, że chcę pomagać w tym domu, a lekarzem można być wszędzie.
Eliza rozpoczęła staż na internie w koszalińskim szpitalu. W przyszłości chce być onkologiem. Mieszka w Domu Miłosierdzia. Jesz-
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cze nie może wystawiać recept, ani dawać skierowań do specjalistów. Ale podpowiada mieszkańcom, czy np. rwący ból w nodze
to może być coś poważnego. A jeśli tak, to do której przychodni
się zgłosić. Przede wszystkim jednak organizuje życie domu.
W kaplicy przygotowuje ołtarz do wieczornej mszy świętej.
Chwilę potem wysokiemu chłopakowi, który wrócił z pracy, wyznacza sprzątanie sali spotkań (obowiązuje zasada: ci, którzy
pracują na zewnątrz, przynajmniej godzinę dziennie poświęcają
także na pracę w domu, ci, którzy nie mają stałej posady, pracują
w domu przez osiem godzin).
Za moment Eliza jest w drugim końcu budynku: nadzoruje porządki w kuchni. Bo przecież jutro ma być sanepid!
NIE MA DRUGIEGO TAKIEGO DOMU
Masywny gmach z czerwonej cegły przy alei Monte Cassino w centrum Koszalina zna chyba każdy mieszkaniec miasta.
Z ogromnego banera wywieszonego na ścianie frontowej na
kierowców i przechodniów spogląda Jezus Miłosierny. Budynek
powstał pod koniec XIX wieku jako dom opieki dla starych, schorowanych ludzi. Podopiecznymi zajmowały się wówczas ewangelickie diakonisy.
Po wojnie dom służył m.in. jako szpital, biurowiec, przez pewien czas stał pusty. Od 2012 należy do stowarzyszenia Dom
Miłosierdzia Bożego. - Nasz dom otwarty jest w dzień i w nocy
na każdą ludzką sprawę – podkreśla ksiądz Radosław Siwiński,
pomysłodawca i organizator Domu Miłosierdzia. - Bo każdy ma
jakiś problem: i bogaty, i biedny. Chcemy wspólnie szukać rozwiązań.

Szukać lekarstwa na wszelkie problemy? Niektórzy uważali
ten pomysł za szaleństwo. Trzeba wyznaczyć sobie specjalizację
– przekonywali.
- A my chcieliśmy właśnie tak: mieć dom w centrum miasta,
w którym dach nad głową – ten materialny i duchowy – znajdzie
każdy. Nie ma drugiego takiego domu w Polsce – przekonuje
ksiądz Siwiński i wylicza, kto może liczyć tu na pomoc: alkoholicy,
narkomani, ludzie z problemami rodzinnymi i małżeńskimi, nieuleczalnie chorzy, kobiety z niechcianą ciążą, ludzie uzależnieni
od hazardu, i tacy, którzy nie umieją dogadać się z szefem w pracy.
Przychodzi dużo osób głodnych i bezdomnych. O codziennie
o godzinie 13 jest obiad – dwudaniowy, smaczny. Warunek jest
jeden: trzeba być trzeźwym. - Robimy wyjątek tylko w czasie silnych mrozów. Poza tym panuje pełna abstynencja. To dla dobra
tych, którzy są w domu i chcą wyjść na prostą. Widok podpitych
mąciłby im w głowach.
Niektórym potrzebna jest porada, inni przychodzą się pomodlić. Są tacy, którzy muszą zostać tu na dłużej. Zawsze jest próba.
Kandydat przychodzi przez trzy dni i sprawdza czy wytrzyma bez
alkoholu czy narkotyków i czy podoła rygorom.
- Zakładamy, że nasz dom to miejsce przejściowe. Tu ludzie, którzy chcą uporządkować swoje życie, mogą na nowo nauczyć się
żyć w grupie – oznajmia kapłan. - Ale jest część osób, które zostaną
tu na zawsze. Upośledzeni, nie odnajdą się poza domem. Wezmą
kredyty, wpadną w tarapaty. Nie chcemy wypychać ich do DPS-ów.
Ten dom to fenomen – podkreśla ksiądz Radosław. Bo nie jest
związany z żadną instytucją. Przyznaje, że takie odcięcie pozwala
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utrzymać świeżość. – Wiele instytucji charytatywnych, nawet kościelnych, jest bardzo skostniałych.
A trzeba być przygotowanym na różne sprawy. Ot choćby sytuacja z ostatnich dni: starsza pani prosiła, by ktoś pomógł jej umyć
bezwładnego męża. I pomoc będzie: dwóch chłopaków odwiedzi jej dom dwa razy w tygodniu.
- Ufamy Bogu w każdej sprawie – przyznaje ksiądz Radek. - Nasza placówka ma dwa serca: jedno to dom, drugie – to dzień i noc
otwarta kaplica, w której cały czas można adorować Najświętszy
Sakrament. Taka kaplica to ekstremalna rzadkość.
KOSZALIN POLUBIŁ TO MIEJSCE
„Modlimy się tak, jakby wszystko wszystko zależało od Pana
Boga, działamy tak, jakby wszystko zależało od nas” - ta maksyma
świętego Ignacego przyświeca osobom skupionym wokół Domu
Miłosierdzia Bożego.
Codziennie pracuje tu 20 wolontariuszy. A w gabinetach darmowych porad udziela 30 specjalistów: 11 psychologów, 2 psychiatrów, adwokaci, lekarze. - Absolwentka religioznawstwa prowadzi poradnię przeciw sektom.

Koszalin pokochał, zaakceptował Dom Miłosierdzia. Ludzie
szukają tu otuchy. Ale też placówka ma sprzymierzeńców. - Dzięki
wsparciu ludzi z zewnątrz prowadzimy kosztowne remonty i utrzymujemy dom - podkreśla kapłan. - Prawie nie kupujemy żywności
do naszej jadłodajni. Wszystko przynoszą ludzie. Jedzenia jest
dużo w świecie i w Koszalinie, tony żywności lądują w śmietnikach.
W domu jest 70 miejsc noclegowych. Połowa mieszkańców ma
pracę, a praca to najlepszy sposób powrotu do społeczeństwa. W Koszalinie jej nie brakuje. To prawda: czasami jest to praca na
czarno i często za najniższą pensję w kraju.
Ci, którzy są chorzy, wydają zarobione pieniądze na leki. Ci, którzy mają długi, powinni je spłacać. Pozostali odkładają pieniądze
na przyszłość i dokładają się do budżetu domu.
Stowarzyszenie prowadzi też gospodarstwo pod Świdwinem. Dom jest na odludziu, trzy kilometry od najbliższej wsi. Tam kierujemy ludzi, którzy muszą się wyciszyć i nie mieć dostępu do złego:
narkotyków, hazardu, alkoholu - przyznaje ksiądz Radek, dodając,
że kłopoty starają się rozwiązywać wspólnie.
- Bezgranicznie ufamy Bogu. A jeśli mamy problem, modlimy się.

„KSIĄDZ CI KUPIŁ SKARPETY, A TY CO DASZ OD SIEBIE?”
Maria Souba dobiega osiemdziesiątki. Pewnie dlatego wszyscy
mówią do niej babciu. - „Babciu, daj igłę”. „Babciu, czy wyschło już
pranie”. Czasem mam już tego dość – mówi z uśmiechem.
Każdy pokój ma swojego patrona. Pokój babci Marii ma w opiece Matka Boska Nieustającej Pomocy. - Sama ją wybrałam.
W Domu Miłosierdzia mieszka od 2012 roku, była tu pierwszą
lokatorką. W rodzinnym Krakowie życie stało się nie do zniesienia.
- Najpierw umarł mąż, potem syn się powiesił. Ciężko bez mężczyzny w domu. Właścicielka kamienicy pozwalała sobie na coraz
więcej. Kradła węgiel, uprzykrzała mi życie, jak mogła.
Rozmowa z księdzem Radkiem, który pracował wtedy w Krakowie, była krótka: spytał, czy pojedzie z nim do Koszalina, a ona
zgodziła się bez zastanowienia.
- Jak kupię dom, to cię wezmę – powiedział. I po dwóch latach
wziął mnie w tę ruinę.
Jedna łazienka z zimną wodą, ogrzewanie piecykiem elektrycznym, a wkoło plac budowy – tak było na początku. - W domu naj-

pierw mieszkało 5 osób, potem 8, potem 12. Gotowałam dla nich
obiady. Było mi przykro, gdy już nowi ludzie zabrali się za gotowanie.
Teraz pani Maria zajmuje się praniem. Pierze i suszy odzież dla
całego domu. - Piorę wtedy, kiedy prąd jest tańszy. Po południu
włączam pralkę na półtorej godziny. Wieczorem zaczynam przed
22. I budzę się co półtorej godziny – objaśnia. - Zegarek mam
w głowie. Wyjmuję wyprane rzeczy i stawiam następne pranie.
I tak do rana. Ksiądz pytał, czy nie chciałabym, żeby ktoś mnie
zmienił, ale mnie to nie męczy.
Kiedy ubrania są już suche, woła właścicieli, żeby je odebrali. –
Powtarzam kilka razy i jeśli się nie zgłaszają, chowam. Wtedy chodzą za mną i marudzą: „babciu, gdzie moje spodnie, przecież były
jak nowe”. „Do Caritasu oddałam” – tak im mówię. Niech się nauczą!
Chłopcy z domu ją szanują, ale to przecież nie są anioły. - Ksiądz
poszedł na głęboką wodę – babcia Maria nie ma wątpliwości. Mieszkają po czterech, pięciu w pokojach. Niektórzy zimę przetrwają, a potem pokazują, co potrafią.
Zdarzało się: jeden czy drugi dostał pierwszą wypłatę. Uczcił to
piwem, potem jeszcze jedno i jeszcze jedno …
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Są twarde, męskie rozmowy. Są też kary wychowawcze.
- A ja ich pytam, jak chcą żyć. Pokazuję tych, co przychodzą
z miasta po talerz zupy. Mają 50 albo 60 lat i twarz zniszczoną
wódką. W życiu pracą się nie zmęczyli, bo kradli, siedzieli w więzieniu. Teraz śpią po piwnicach – opisuje. - Więc mówię: ksiądz ci
kupił skarpety, koszulę, nowe spodnie, a ty co dasz z siebie? Jaką
chcesz mieć przyszłość, jakie życie?
Są tacy – przyznaje pani Maria - którzy garną się do życia i wychodzą na prostą. Pracują nad sobą.
Ona to ceni, bo kult pracy wyniosła z domu. Książki czyta namiętnie, ale zawsze na pierwszym miejscu jest obowiązek. W czerwcu
na kilka dni pojedzie do Krakowa. - Ale potem będę miała prania!
SZKOŁA ŻYCIA NA PODDASZU
Doktor Eliza pokazuje dom od wnętrza. Na parterze łaźnia dla
bezdomnych i małe pomieszczenie z kilkoma stolikami dla tych,
o których mówiła babcia Maria. - Tu jedzą ci, którzy nie chcą się
umyć i ogarnąć.
Wejście przy łaźni otwierane jest w porze obiadu. - W progu stoi

pan z alkomatem. Nie ma litości. Nie przepuści pijanego – zaznacza Eliza.
Zawsze jest też ktoś, kto ma na oku cały parter (teraz dyżuruje Bronek). Niskie pomieszczenie w pobliżu to dawna
kaplica, jej patronką była święta Faustyna. - Tu było kiedyś
tabernakulum – Eliza pokazuje ciemny ślad na ścianie. Teraz
w byłej kaplicy jest świetlica: w niedzielę ciasto, kawa, herbata. Ksiądz rozmawia z przyjaciółmi domu i z ludźmi, którzy
szukają pomocy.

Jedno skrzydło zajmują poradnie. Tu przyjmują psychologowie,
psychiatrzy, terapeuci, socjolodzy, prawnicy i pracownicy socjalni.
Przychodzą ludzie, którzy są w depresji, mają kłopoty w pracy albo
problemy w domu. - Kolega tym wszystkim zawiaduje. Pyta o problem, umawia na godziny.
Wdrapujemy się na piętro trzecie: pokój babci Marii, Francuza
Oliviera, pokoje wolontariuszy i księży. Jest gabinet księgowej
i magazyny. No i poddasze: tu jeszcze huk pracy.
Trzeba docieplić strop, zbudować ścianki działowe, zrobić
podłogę i sanitariaty. Przy budowlance pracują więźniowie. - Od
prawie czterech lat remontują nasz dom. Zrobili ogromną pracę.
Czasami jednorazowo było ich nawet 20.
Na poddaszu będą mieszkać siostry zakonne, dla nich się zrobi
małe celki. Będzie też szkoła życia dla ludzi młodych, którzy nie
wiedzą, co ze sobą począć: nie dali rady skończyć szkoły, nie mają
żadnej pracy.
KIEDY WYJE DUSZA
Damian jeszcze niedawno był w takim dołku. Teraz się leczy
i wraca do ludzi. - Pokażę panu moją nogę – Damian zdejmuje

spodnie dresowe. Do jego uda przymocowanych jest kilka prętów, a kolano przewiercone jest na wylot. - To aparat Ilizarowa. Tak
mi lekarze wydłużają nogę.
Kiedy skończył cztery lata, miał wypadek. Jego chora noga rosła
szybciej niż zdrowa, różnica przekroczyła 3 centymetry. - Lekarze
powiedzieli, że po pięćdziesiątce groziłby mi wózek, bo kolana by
się rozsypały. Aparat założyli mi 14 grudnia 2015 roku na 35 dni Damian ma detaliczną pamięć do dat. - Przestawiałem go specjalnym kluczem – codziennie o 1 milimetr. Ból był nie wytrzymania.

Pokoje spotkań i duża kaplica przy głównym wejściu, poświęcona dwa lata temu przez biskupa Edwarda Dajczaka. Przed wejściem cytat z Apokalipsy świętego Jana. W środku zawsze jest
ktoś na modlitwie, w nocy przy Najświętszym Sakramencie czuwają mieszkańcy.

Ale cóż ból fizyczny! Znaleźć lekarstwo, kiedy dusza wyje z bólu,
to dopiero sztuka. Damian pochodzi ze Śląska, ma 25 lat, a bagaż
przeżyć pięćdziesięciolatka. Brat wciągnął go w narkotyki. - Miałem wtedy siedemnaście i pół roku. Chciałem zaszpanować, dorównać starszym.

Kuchnia i jadłodajnia im. błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty
to piętro pierwsze (stare, drewniane schody są w remoncie). Na
drugim – pokoje mieszkalne: skrzydło żeńskie i pokoje dla mężczyzn. Obok łazienki, siłownia. - Meble i całe wyposażenie dostaliśmy od dobrych ludzi. Dostaliśmy tak dużo, że już nie mamy gdzie
tego trzymać.

Z początku była marihuana, potem amfetamina i mefedron.
Trwało to cztery lata.
- W jakich stanach widzieli mnie rodzice! Raz tata wyrzucił mi
rzeczy. Spałem na klatce schodowej. Ale pozwolili mi wrócić. Mieli
dużo cierpliwości.
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Dużo stracił: dziewczyna odeszła, praca się skończyła. - Pracowałem na kopalni. Cztery tysiące zarabiałem - państwowa praca,
dodatki. Ale za dużo chodziłem na L-4, to mnie zwolnili.
Potem malował elewacje kopalni, kładł bruk i pracował przy torach tramwajowych w Olsztynie.
- Kradłem węgiel, chodziłem na złom. W bójki się wdawałem.
Przerąbane było. Płakać mi się chce, kiedy o tym myślę.
Chciał ze sobą skończyć. - Ale coś mi podpowiadało, że mam
iść do kościoła. Miałem plecak z pamiątkami: zdjęcie dziewczyny,
poduszkę, którą mi podarowała. Była piąta rano, kościół był jeszcze zamknięty. Więc prosiłem Jana Pawła II, którego portret wisiał
przed wejściem, żeby mi pomógł, jeśli patrzy na mnie z nieba. Kiedy rozpoczęła się msza rozpłakałem się, cały czas klęczałem przed
ołtarzem.
Półtora miesiąca spędził w psychiatryku, potem trafił do Monaru. - Mama przyniosła mi różaniec. W Monarze zacząłem się modlić
koronką do Miłosierdzia Bożego.
Chciał iść do ośrodka Chenaccolo, który pomaga uzależnionym. Znajoma zakonnica podpowiedziała mu jednak, żeby spró-

bował w Domu Miłosierdzia. - Zgłosiłem się w 13 sierpnia 2015
roku. Wytrzymałem trzy dni próby i jestem.
Czy myśli o narkotykach? - Nie! Wcale mnie nie ciągnie! Pan Jezus wszystko zabrał – mówi z przekonaniem. - Terapeuci mówią,
że człowiek do końca życia jest uzależniony. A ja myślę, że skoro
Pan Jezus leczył wszystkie choroby, to i mnie uzdrowił. Na zawsze.
Odnalazł się w Domu Miłosierdzia. Choć przyznaje: czasem
jest ciężko. - Są ludzie po przejściach, różne charaktery. Nieraz nie
idzie się dogadać.
Ma kontakt z rodzicami. Czeka go jeszcze jedna operacja. Potem – ma nadzieję – wróci do ludzi, znajdzie pracę.
Ksiądz Radosław cieszy się z każdego sukcesu. - Wszystko co
Boże, piękne, dobre i ludzkie powinno znaleźć miejsce w tym
domu - mówi. - Moim marzeniem jest, by dom tętnił życiem. I nie
brakuje nam dalszych planów.
Stowarzyszenie chce założyć piekarnię. Chleb Bożego Miłosierdzia – to byłby rarytas. Może powstanie też dobra restauracja.
W planach jest także dom dla staruszków - podobny w duchu do
Domu Miłosierdzia.
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DALTOŃSKIE
PRZEDSZKOLAKI Z KOSZALINA
Autor: Wioleta Jędrzejczyk – Betlińska / Foto: Marcin Betliński

Przedszkole nr 8 to druga placówka w Koszalinie, a 21. w całej Polsce, która ma prawo prowadzić zajęcia
metodą daltońską. Robi to od czterech lat, ale dopiero niedawno odebrało oficjalny certyfikat.

M

etoda daltońska (albo plan daltoński) polega na indywidualnej pracy
uczniów, a więc zrywa z tradycyjnym
sztywnym klasowo-lekcyjnym systemem nauczania. Za twórczynię systemu uchodzi amerykańska nauczycielka
Helena Parkhurst (1887-1957), która
przedstawiła swą koncepcję w książce zatytułowanej „Wykształcenie według planu daltońskiego”.
Myśl organizowania pracy indywidualnie zrodziła się u Parkhurst ok. 1905 roku, kiedy zaczynając swą karierę nauczycielską
zmuszona była pracować z kilkoma klasami jednocześnie. Wtedy
to właśnie wpadła na pomysł indywidualnej nauki każdego z dzieci. Poprosiła starszych uczniów, aby pomogli młodszym oraz przy
ich pomocy przerobiła magazyn szkolny na klasę, w której każdy
kąt przeznaczyła na inny przedmiot.
Parkhurst chciała, żeby nauczanie masowe w klasie zastąpić
samodzielnym uczeniem się dzieci w szkole, pozwolić dzieciom
uczyć się we własnym tempie, pobudzić do współpracy, zastosować indywidualne sprawdzanie wyników pracy u każdego ucznia
przez nauczyciela.
W 1914 roku Parkhurst wyjechała do Włoch, gdzie dokształcała się, współpracując z Marią Montessori – słynną włoską lekarką
i reformatorką edukacji. Po czterech latach powraca do Ameryki
i przystępuje do wprowadzenia planu laboratoryjnego do szko-

ły średniej w mieście Dalton w Stanie Massachusetts. Od nazwy
tegoż właśnie miasta nazwa „planu laboratoryjnego”zostaje zmieniona na „daltoński plan laboratoryjny”.
- Trzy lata temu razem z koleżanką z Przedszkola nr 34, które jest
drugą daltońską placówką w Koszalinie, wzięłyśmy udział w konferencji w ramach Przywództwa Edukacyjnego, gdzie poznałyśmy
koncepcję daltońską - opowiada Grażyna Budzik, dyrektor Przedszkola nr 8. - Ujęło nas to, że dzieci pracujące tą metodą w krótkim
czasie uczą się samodzielności, odpowiedzialności i współpracy.
Przedszkole nr 8 przystąpiło do programu w 2013 r., jednak nie
była to łatwa droga, cała kadra musiała przejść specjalistyczne
szkolenia, brać udział w warsztatach i konferencjach, ucząc się
nowych metod edukacji. Następnie były liczne kontrole, monitorowanie zajęć z dziećmi, rozmowy z rodzicami – a na końcu audyt.
Placówka wypadał doskonale i oficjalnie pod koniec 2015 r. została wpisana do rejestru Polskiego Stowarzyszenia Dalton.
PRACA Z DZIEĆMI
Plan daltoński został oparty na trzech elementach: nauce samodzielności, współpracy i odpowiedzialności. Te założenia pozwalają nauczycielom i rodzicom na odkrycie naturalnych talentów
dziecka oraz dopasowanie procesu uczenia do jego możliwości
i uzdolnień. - Wykorzystując te same metody na każdym etapie
edukacji uczymy czegoś innego – wyjaśnia pani dyrektor. – Najmłodsi przedszkolacy zaczynają od podstawowych czynności jak
zaznaczenie swojej obecności w przedszkolu, czy nauka nazw
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dni tygodnia. Za pomocą kolorów określamy dni tygodnia, maluchy wiedzą, że gdy klamerka jest na zielonym misiu czy stonodze, mamy poniedziałek. W starszych grupach dodajemy kolejną
rzecz. Przy każdym dniu są również zaplanowane jakieś wyjścia
i zajęcia. Starszaki wiedzą, że jeśli dzisiaj jest poniedziałek, to będzie na przykład lekcja języka angielskiego.
Jak przyznaje pani dyrektor, w metodzie daltońskiej bardzo
ważne są wizualizacje, dlatego w klasach, łazienkach i w szatni wisi
mnóstwo plansz, tablic, na których znajdują się kolorowe obrazki
czy fotografie. Pomaga to dzieciom przyswoić pewne umiejętności: - Na przykład tutaj mamy kilka ilustracji, na których widać
jak dzieci bawią się w grupie, potem jedzą śniadanie, myją zęby,
pracują z nauczycielem, wychodzą na spacer i tak dalej. To uczy
przedszkolaki rytmu dnia. One doskonale wiedzą, co nastąpi po
sobie. Zapewnia to im poczucie bezpieczeństwa i stabilizację.
Mało tego, dzieci znając rytm dnia, świadomie pilnują jego
przestrzegania, uczą się planowania swojego czasu. – W każdej
grupie jest zegar daltoński, który organizuje czas – opowiada pani
Grażyna. – Dzięki temu, że jest podzielony na 5, 10, 15 i 30 minut,
pozwala dzieciom zrozumieć, ile mają minut na poszczególne zajęcia i że 30 minut to o wiele więcej niż 5. To sygnał dla dzieci,
że w tym określonym czasie nie mogą rozmawiać, czy bawić się,
a skoncentrować i pracować. To kształtuje w nich samodyscyplinę.
Metoda daltońska stawia na samodzielność dzieci, dlatego to
w każdym kąciku sali są plansze, które informują przedszkolaki, jak należy się zachować w danym miejscu. Na przykład przy
wejściu do klasy wiszą zdjęcia dzieci bądź tablica z ich imionami
– maluchy przychodząc do placówki klamerką zaznaczają swoją
obecność i odznaczają, wychodząc. Starszaki oprócz obecności,
za pomocą kolorowych buziek obok swoich imion zaznaczają wykonane w ciągu tygodnia zadania. W miejscach, gdzie są zabawki
bądź pomoce plastyczne, znajdują się zdjęcia, które pomagają
przedszkolakom w samodzielnym korzystaniu z nich, ale również
i sprzątnięciu po zabawie. W łazience za pomocą zdjęć, krok po
kroku pokazane jest, jak myć prawidłowo ręce i zęby.
Pani dyrektor podkreśla: - Instrukcje obrazkowe i odpowiednio zaaranżowana przestrzeń umożliwiają przedszkolakom samodzielną pracę. Dają dzieciom poczucie wiedzy na temat tego,
co robią, bez zbędnych pytań i tłumaczenia nauczyciela. Metoda
daltońska to również oddziaływanie dźwiękowe. Przedszkolanki
posiłkują się „hałasomierzem”, który dyscyplinuje dzieci do tego,
by podczas zabaw nie było zbyt głośno. To również odpowiednio
dobrane piosenki, które sygnalizują przedszkolakom, że właśnie
skończył się czas zabawy i trzeba sprzątać.
SAMODZIELNOŚCI CIĄG DALSZY
Na początku każdego tygodnia nauczyciel powierza przedszkolakom zadania, na których realizację mają określony czas. –
Nie są to jakieś trudne rzeczy - mówi pani Grażyna. – Są to zadania
plastyczne, poznawcze zgodne z podstawą programową. Dzieci
muszą same zapoznać się z instrukcją i zaplanować, do kiedy wykonają zadania. Jeżeli wykonają swoją pracę szybko, pozostały
czas mają na zabawę z rówieśnikami. Jeżeli pozostawią zadania
na ostatnia chwilę, na przykład na piątek, oznacza to, że cały dzień
spędzą pracując, a nie bawiąc się. Uczy to dzieci odpowiednio
rozplanowania sobie zajęć i ponoszenia odpowiedzialności za ich
realizację. Zdobyte umiejętności ułatwiają im start w szkole. Mamy
informacje zwrotne od rodziców, których pociechy są pierwszakami, że nie mają problemów z odrabianiem lekcji, realizowaniem
zadań w określonym czasie. Nasze maluchy wiedzą jak zaplanować sobie czas, aby ze wszystkim zdążyć. Koncepcja daltońska
daje dzieciom dużo wolności w poznawaniu świata, zakłada, że
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samodzielność i odpowiedzialność przyniesie więcej korzyści niż
ingerencja nauczyciela. Nadmierne tłumaczenie powoduje utratę
inicjatywy u dziecka – wyjaśnia dyrektor Przedszkola nr 8. – To jasne, że gdy uczeń dojdzie do czegoś sam, dłużej to zapamięta.
Nauczyciel jest „ostatecznym wyjściem”. Przedszkolak po zapoznaniu się z instrukcją zadania, na początku próbuje rozwiązać je
samodzielnie, potem prosi o pomoc rówieśników lub tzw. pomocną dłoń. – To pomocnicy nauczyciela, którzy przez tydzień wspierają go w rożnych działaniach. Każdego tygodnia jest ktoś inny.
Do ich obowiązków należy dyscyplinowanie grupy, pilnowanie
prawidłowego wypełniania przez dyżurnych obowiązków i pomocy kolegom z grupy. Bycie „pomocną dłonią” to nagroda dla dzieci
za to, że zrealizowały założone zadania i zdobyły nowe umiejętności. „Pomocna dłoń” jest pierwszą osobą, do której zgłasza się
przedszkolak po pomoc. Jeżeli nadal ma jakiś problem, idzie do
nauczyciela.
Samodzielność i odpowiedzialność w Przedszkolu nr 8 przejawia się także w dyżurach, jakie przedszkolaki pełnią. Co tydzień
nauczyciel wskazuje pary, które zajmują się porządkiem w łazience, sali zabaw, biblioteczce, pomagają w zbieraniu naczyń po posiłkach i zajmują się kwiatami. Plan daltoński zakłada również to,
że dzieci za dobre zachowanie, realizowanie planu dziennego,
nauki nowych rzeczy są nagradzane. Ich zdjęcia umieszczane są
pod koroną, stają się one „Pomocnymi dłońmi” czy menedżerami
czasu pilnującymi zegara przy wykonywaniu zadań. To olbrzymie
wyróżnienie dla nich. To z jednej strony sygnał dla nagrodzonego,
że zdobył nowe umiejętności i jest w nich dobry, a z drugiej – informacja dla pozostałych przedszkolaków, że warto się starać.
WSPÓŁPRACA
W koncepcji daltońskiej bardzo ważne jest współdziałanie
przedszkolaków. Dlatego dzieci pełnią dyżury, bawią się i pracują w grupach bądź w parach. Każdego tygodnia przedszkolak
ma innego partnera. – To nauczyciel dobiera dzieci w pary – wyjaśnia Grażyna Budzik. – Nie ma tutaj wpływu to, kto z kim się lubi,
bądź kto chce z kim pracować. Dajemy dzieciom szansę poznania wszystkich kolegów i koleżanek. Unikamy w ten sposób tworzenia się grup i wykluczania z nich innych dzieci. Takie działania
uświadamiają przedszkolakom, że w życiu codziennym nie zawsze
pracuje się jedynie z przyjaciółmi, zdarza się, że trzeba coś zrobić z kimś, kogo się nie lubi, ale najważniejszy jest szacunek do
drugiej osoby. Współpraca ma nauczyć dzieci odpowiedzialności
za kolegów, wspierania się i życzliwości. Umiejętność wspólnego
działania w grupie bądź, w parze powoduje, że dzieci nie boją się
prosić o pomoc swoich rówieśników, stają się bardziej otwarte na
świat i są przygotowane do funkcjonowania w różnych środowiskach społecznych.
EFEKTY
Przedszkole nr 8 pracuje metodą daltońską od czterech lat. Dowodem na to, że edukacja daje rezultaty, są dzieci. – Mam trójkę
pociech, czteroletni syn chodzi do tej placówki i porównując go
z córkami, widzę różnicę – opowiada Beata Milewicz, mama Marcinka. – Jest bardziej samodzielny, szybko zaczął się sam ubierać,
jeść, wykonuje podstawowe obowiązki w domu. Zauważyliśmy, że
pełniąc dyżury w przedszkolu nauczył się, że po zabawie trzeba
posprzątać zabawki, po obiedzie wynieść naczynia. Umie również
planować pewne rzeczy, rozkładać je w czasie i wykonywać.
Jak podkreśla pani Beata, Marcin - zanim poprosi o pomoc
przy malowaniu, wycinaniu czy zrobieniu czegoś - na początku
sam próbuje to wykonać. Mama czterolatka zauważyła również, że
jej synek chętnie pomaga innym dzieciom: – Kiedy wracamy do

domu, często opowiada, że dzisiaj ktoś mu pomógł zapiąć kurtkę,
a on ubrać koledze skarpetki. To jest coś niebywałego, że maluchy
się tak bardzo wspierają i nie boją się prosić o pomoc kolegów.
Pani Joanna Chreba z kolei uważa, że jej pięcioletnia córka Hania jest bardziej otwarta i odważna. – Pamiętam, że gdy ja czegoś
nie wiedziała lub nie umiałam, to wstydziłam się przed koleżankami i kolegami z klasy, nawet nie próbowałam tego robić. Córka podejmuje wyzwanie, próbuje samodzielnie wykonać zadanie
czy polecenie, dopiero kiedy naprawdę ma problem - przychodzi
i prosi o pomoc.
Mamie Hani podoba się to, że dzieci od najmłodszych lat uczą
się współpracy z rówieśnikami, rozwiązują wspólnie różne zadania,
problemy, ale i konflikty. – Mile zaskoczyło mnie zachowanie Hani,
kiedy bawiąc się z koleżanką, posprzeczała się z nią – opowiada
pani Joanna. – W pewnej chwili córka powiedziała „Dobrze, nie
kłóćmy się. Najpierw pobawimy się w to, co ty chcesz, a potem
w to, co ja chcę”. Zaimponowała mi, muszę przyznać.
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STWÓRZ
FORMĘ NA LATO
Zdjęcia: Wojciech Gruszczyński / Stylizacja: Olga Kurenna

Warto pracować nad swoją sylwetką i warto czuć się pięknie
w każdej chwili. Ubranie dodaje odwagi i siły, a kolory
- energii. Biegając, ćwicząc na siłowni czy uprawiając jogę,
skupiamy się na sobie. Bądźmy stylowe, gdziekolwiek
jesteśmy i cokolwiek robimy.
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MODA

MODA

Sesja zrealizowana we współpracy ze sklepem NIKE w CH Atrium Koszalin.
Dziękujemy Crossfit Koszalin mieszczącemu się przy ul. Lnianej 20a
w Koszalinie za udostępnienie miejsca do sesji zdjęciowej.

Zdjęcia: Wojciech Gruszczyński
Stylizacja: Olga Kurenna
Makijaże: Aniela Karpińska
Modelka: Magdalena Sadowska
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URODZINY KOSZALINA

OTWARTOŚĆ TO NASZA
NAJWAŻNIEJSZA
CECHA
Autor: Andrzej Mielcarek

Są zadania, które przekraczają granice czasowe jednej czy dwóch kadencji. Nie boimy się ich. Będziemy
zmieniać Koszalin, bo robimy to nie tylko dla siebie. Mamy ambicję, żeby z nowego śródmieścia i Koszalina
w ogóle były dumne nasze wnuki – mówi w rozmowie z „Prestiżem” Piotr Jedliński, prezydent miasta.

P
wilny (śmiech).

an nie urodził się i nie wychowywał w Koszalinie. Przyjechał Pan do niego jak wielu z nas.
Czy pamięta Pan, ile czasu minęło, zanim zaczął Pan mówić „u nas, w Koszalinie”?
- Bardzo szybko. Zresztą przyjechałem do
niezupełnie obcego dla mnie miasta, bo odwiedzałem je, zanim zmienił się mój stan cy-

- Rozumiem, że oswajał się Pan z Koszalinem dzięki pani Annie, przyszłej małżonce?
- Miasto było mi, że tak powiem, ogólnie znane. Trochę bardziej
jeszcze Mielno, ale wiadomo – to były czasy studenckie, więc często ciągnęło nas nad morze. A zamieszkałem tutaj na początku
lat 90. Wszedłem w to środowisko szybko, szybko się poczułem
jak u siebie w domu. Może było mi łatwiej, bo wcześniej często
zmieniałem miejsce zamieszkania.
- Takich ludzi jak Pan i ja w Koszalinie jest sporo. Przyjeżdżają,
zostają. Jak Pan sądzi, na czym można budować wspólną tożsamość koszalińską?

- Myślę, że my ją budujemy głównie naszą otwartością. Każdy
z nas jest skądś. Nawet ci którzy byli tuż po wojnie jako pierwsi,
dotarli tutaj w 1945 roku z Gniezna. To jest charakterystyczne dla
tych ziem, kiedyś nazywanych odzyskanymi, a więc i dla Koszalina – brak jednolitej migracji. Lwów przenosił się do Wrocławia,
Stanisławów w okolice Opola, wielu ludzi z Wilna trafiło do Słupska. Tamta stara tożsamość stała się cząstką nowej. W Koszalinie
tożsamość powstaje od zera. Do niego przyjeżdżali ludzie z całej
Polski. Niektórzy zresztą uważają, że są z tego korzyści. Mówimy
ponoć najczystszą polszczyzną, bo pozbyliśmy się bardzo szybko
dialektów, naleciałości regionalnych. Poprawna polszczyzna stała
się naszą wspólną mową.
- Budowanie tożsamości to bardzo powolny proces.
- Obserwuję w ostatnich latach, że on przyspiesza. Można tak
sądzić po coraz większej aktywności ludzi. Moją rolą jako prezydenta, wcześniej pracownika ratusza, było uczestniczyć w różnego rodzaju uroczystościach, spotkaniach, zebraniach. Pamiętam,
jak uruchomialiśmy rady osiedli. Na imprezy przychodziła tylko
rada osiedla i kilka zaprzyjaźnionych osób. W tej chwili jest zupełnie inaczej. Ludzie chcą się integrować, wyjść poza opłotki, poza
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najbliższe środowisko. Jesteśmy miastem otwartym na tych, którzy
tutaj się osiedlają. Sami dopiero co przyjechaliśmy – bo w historii
kilkadziesiąt lat to moment, więc nie dzielimy się na „my” i „oni”, na
„miejscowych” i „obcych”.
- Nowych mieszkańców stopniowo przybywa, ale i ubywa urodzonych już w Koszalinie…
- Mamy do czynienia z procesami typowymi dla 100-tysięcznych miast. Narzekamy, że młodzież wyjeżdża na studia do dużych ośrodków. Ale to przecież po części efekt naszych, rodziców
doświadczeń. My również migrowaliśmy. Na tej zasadzie się tutaj
znaleźliśmy. Nic dziwnego, że nasze dzieci nie mają zahamowania w poszukaniu własnego miejsca na ziemi. Czasami wracają
po latach do Koszalina, ale już bogatsi o wiedzę i rozmaite przeżycia.
- Na naszą „mieszankę” składa się wielu młodych ludzi, którzy
wybierają studia w Koszalinie, a później zamieszkanie w nim. Dla
nich oznacza to życiowy awans.
- Cały czas nas przybywa i ubywa, nasza społeczność jeszcze nie
okrzepła. Koszalin wciąż zasysa nowych mieszkańców, którzy przyjeżdżają z mniejszych miejscowości. A nasze dzieci jadą często na
najlepsze polskie uczelnie i wiele z nich tam zostaje.
- To, że jesteśmy z różnych stron, że nie mamy jednej tradycji,
powoduje problemy. Na przykład w takiej sytuacji jak spektakl
„Wesele Jamneńskie” (22 maja br.), w którym Pan występuje. No
bo jaki strój uznać za regionalny dla Koszalina i okolic?
- W zasadzie jedyną kulturą, jaka się zachowała, a nie jest poniemiecka, to kultura jamneńska. Trwała przez wieki i zachowała
się po dziś. Ostatnio rozmawiałem z jednym z wiceprezydentów
Rzeszowa na obchodach 354 rocznicy Iwano-Frankiwska, czyli
przedwojennego Stanisławowa. Opowiadał o kolorach guzików
w ludowym stroju, w który był ubrany. W Rzeszowie guziki pokazują, z jakiej dzielnicy się pochodzi, bo każda ma swój charakterystyczny kolor. My tego nie mamy, ale powoli budujemy
tożsamość. Szukamy wspólnie uzasadnienia dla przekonania, że
Koszalin to nasze miasto. W sobotę (21 maja br.) podczas koncertu na terenach podożynkowych wystąpią tacy właśnie nasi
ziomkowie, którzy w Koszalinie się urodzili, wychowali, zaczęli
kariery, a kontynuują je w skali krajowej, mieszkając już gdzie
indziej.
- A wracając do 22 maja, do amfiteatru, gdzie odbędzie się
drugie „Wesele Jamneńskie”. Jako kto Pan w nim wystąpi?
- Tradycyjnie jako historyczny burmistrz w czasie tych wydarzeń,
które są w spektaklu przywołane. Na przykład z okresu starcia z Kołobrzegiem i obrony strażnicy stojącej na mierzei jamneńskiej we
wsi Czajcze strzegącej wówczas koszalińskiego portu. Pojawi się
nawet wątek wizyty w Koszalinie niezbyt dobrze kojarzonej w historii Polski księżniczki anhalckiej Zofii Fryderyki – późniejszej carycy Katarzyny II, która - nie wszyscy to wiedzą - wywodziła się że
Szczecina.
- Przedstawienie zapowiada się okazale. Ponad 200 osób na
scenie, niemal sami amatorzy. Historia Koszalina pokazana w obrazach. Duże wyzwanie.
- Duże wyzwanie i ogromna praca.
- Będzie Pan śpiewał?
- Najwyżej w chórkach (śmiech). Mamy w zespole wspaniałych
aktorów, wspaniałe aktorki, które będą znakomicie śpiewać. To
osoby znane na co dzień zupełnie z innej aktywności zawodowej.
- Krystyna Kościńska, przewodnicząca Rady Miejskiej, wystąpi
w habicie.
- Jej postać w przedstawieniu to zacna przeorysza Esmeralda.
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- Będzie więcej takich niespodzianek?
- Widzowie będą wielokrotnie zaskoczeni. Przesłanie, które
z tego spektaklu wypłynie, będzie jednoznaczne. Warto prostu
przyjść do amfiteatru i zobaczyć. Spektakl, mimo że długi, z udziałem blisko 300 osób, będzie bardzo dynamiczny.
- A wracając do historii, jak Panu się wydaje, jaki okres w dziejach Koszalina był najszczęśliwszy? Kiedy koszalinianom żyło się
najlepiej. Były zarazy, wojny, pożary, ale były też okresy dobre.
- Trudno powiedzieć. Mamy dosyć ubogą dokumentację faktograficzną, jeżeli chodzi o dzieje Koszalina. Miasto miało okresy lepsze i gorsze. Rozwijało się, stało się stolicą rejencji. Aczkolwiek, jak
opowiadali nasi przyjaciele z Berlina-Schoeneberg, dla pruskich
urzędników lub wojskowych było miejscem zsyłki. Za karę kierowano ich do Koszalina.
- Wobec Berlina Koszalin był prowincją, to jasne.
- Wobec Berlina był prowincjonalny, ale jednak na mapie administracyjnej cały czas istniał i jego znaczenie stale rosło. Zresztą idąc do gmachu Urzędu Wojewódzkiego idziemy de facto do
dawnego gmachu rejencji. To jest oznaka prosperity. Po wojnie
mieliśmy taką sytuację jaką mieliśmy. Zniszczenie - w zasadzie
po wojnie, bo głównie w maju 1945 roku - śródmieścia Koszalina
zdemolowało miasto i zdeterminowało obecny wygląd. Do tego
centralne dożynki roku 1975 były zwieńczeniem okresu prosperity
po wojnie. Ale oznaczały dalsze wyburzenia, choć z drugiej strony
rozbudowę miasta jako ośrodka wojewódzkiego. Wspominając
tamte czasy, starsi mieszkańcy na pewno myślą ciepło, bo Koszalin
się rozwijał.
- Dożynki są dla wielu punktem odniesienia.
- Były czymś przełomowym. To był swoisty szczyt rozwoju, ale
był to rozwój administracyjno-wojskowy. W latach 80. okazało się,
że nie sama administracja, nie samo wojsko się liczą. Nie było nogi
gospodarczej, która stabilizuje miasto. Miało to poważne skutki
w postaci olbrzymiego bezrobocia po przełomie, które w Koszalinie wynosiło momentami prawie trzydzieści procent.
- Pod tym względem na pewno jesteśmy obecnie na zupełnie
innym poziomie.
- Widzimy to jako samorząd po budżecie, kiedy patrzymy na
wpływy z PIT-u, bo on jest wskaźnikiem liczby pracujących osób,
ich zarobków. Te wpływy z roku na rok rosną. Oczywiście daleko
nam do spełnienia naszych ambicji, ale z drugiej strony spójrzmy
na Ukrainę, na której byłem niedawno. Tam równowartość 150 dolarów to pensja, jaką dostają kadry kierownicze w urzędzie. Oni są
w takiej sytuacji, w jakiej my byliśmy jakieś 30 lat temu.
- Każdy burmistrz, prezydent coś po sobie pozostawia. Z jakichś powodów jest później wspominany. Przez co albo przez
realizację jakiego planu na przyszłość chciałby Pan być zapamiętany?
- Kilka rzeczy, o których mieszkańcy marzyli chyba od lat. Jest
nowa filharmonia, wyremontowany teatr, Park Wodny Koszalin,
będzie duża obwodnica. Jej jeszcze nie widzimy, bo te prace za
moment się zaczną, ale duża obwodnica miasta jako fragment trasy S6 ma przełomowe znaczenie. To trzeba było „wychodzić”, wylobbować wspólnie z naszymi parlamentarzystami. Może dojdzie
jeszcze S11. Trzeba oczywiście również powiedzieć o inwestycjach
w strefie ekonomicznej, które stabilizują Koszalin. Firmy, które się
tam ulokowały, tworzą miejsca pracy. Czasami marzymy o wielkim
inwestorze, ale kiedy zaczęły się turbulencje w gospodarce, to
okazało się, że małe i średnie firmy z naszego regionu lepiej je
zniosły.
- Uzależnienie miasta od jednego dużego zakładu to ryzyko.
- Na szczęście nie jesteśmy uzależnieni od jednego zakładu, któ-
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ry żywi całe miasto i determinuje to, jak się będzie ono rozwijało,
jakie będą w nim warunki życia. Myślę, że to jest właśnie to, czego
zabrakło po dożynkach 1975 roku - stabilnej gospodarczej podstawy rozwoju miasta. Na tym mocno zależało mojemu poprzednikowi, czyli Mirkowi Mikietyńskiemu i zależy mnie. Jesteśmy można powiedzieć - jedną ekipą, ciągłość myślenia i patrzenia
na miasto jest zachowana. Dla mieszkańców to jest ważne, bo jak
ktoś ma stabilną sytuację, ma pracę, ma możliwość kształcenia
dzieci i ma możliwość wygodnego mieszkania, budowania się, korzystania z dobrej bazy, z dobrej infrastruktury miejskiej, nie myśli
o wyjeździe w inne miejsce. I na dokładkę to przyciąga nowych
mieszkańców, którzy zostają na stałe, tak jak ja.
- Co w Pana odczuciu jest dla samorządu zadaniem ponad jedną, dwie kadencje?
- Ja cały czas stawiam na gospodarkę, nie zapominając o innych
aspektach takich jak poziom edukacji, który jest u nas naprawdę
na tle Zachodniopomorskiego czy nawet całego makroregionu
wysoki. Walczymy ze Szczecinem, z Poznaniem, a pozostałych
zostawiamy daleko w polu. Patrząc, czy na wyniki matur, czy na
wyniki egzaminów gimnazjalnych, możemy być dumni z naszych
dzieci, które potem doskonale sobie radzą na studiach.
- Dobra edukacja to stałe wyzwanie. Co jeszcze trzeba zrobić?
- Jako prezydent mam marzenie, by kiedyś wypłynąć z mariny
po koszalińskiej stronie, przepłynąć jezioro Jamno i wypłynąć na
Bałtyk. Myślę, że jesteśmy w tej chwili w połowie tego projektu.
Mamy wrota sztormowe, które stabilizują Jamno…
- Na razie raczej odcinają Jamno od Bałtyku.
- Ja jestem żeglarzem i wiem jak wyglądała przeprawa pod mostem na kanale, kiedy wrót nie było. To było naprawdę rozwiązanie dla małych łódek, które mogły być przeniesione albo wręcz
rozebrane na części. Mamy już falochron, który osłania wejście do
kanału. Została do zrobienia śluza. To jest kolejna szansa dla Koszalina na to, by stał się bardziej morski. Tak jak było już w historii

naszego miasta. O tym nie wszyscy mieszkańcy Koszalina wiedzą,
ale Koszalin miał własną stocznię.
- I namiastkę portu...
- Być może nie budował wielkich statków, ale miał swoją stocznię. Miał również własnych piratów, których zobaczymy w spektaklu „Wesele Jamneńskie”.
- Właśnie jesteśmy świeżo po rozstrzygnięciu konkursu na
koncepcję przeobrażenia śródmieścia (piszemy szeroko w tym
wydaniu magazynu). To również praca na lata.
- Przebudowa śródmieścia to jest zadanie, które na pewno potrwa nie krócej niż dwie kadencje. To jest temat, który zaczęliśmy
już dobre półtora roku temu. Zdajemy sobie sprawę, że to będą
zmiany na dziesięciolecia, dlatego chcemy się jak najlepiej przygotować i przekonać do tych działań mieszkańców. Myślę, że jest
potrzeba pewna zmiana mentalności. Musimy pożegnać utarte
przyzwyczajenia. Ogrom pracy.
- Wyłonienie koncepcji przebudowy i przyjęcie nowego planu
zagospodarowania przestrzennego to chyba najważniejsza praca tej kadencji?
- Mam nadzieję, że uda się to zakończyć. Bo konkurs jest elementem procesu. Przed nami jest jeszcze etap zagospodarowania przestrzennego, programy rewitalizacji, poszukanie pieniędzy.
Pieniądze na programy rewitalizacji są w funduszach centralnych,
więc czeka nas aplikowanie o nie.
- Będzie miał Pan mnóstwo pracy, tłumacząc założenia tego
planu, ale to kluczowe dla sukcesu tej inwestycji. Poparcie społeczne jest tutaj nieodzowne.
- Nie boję trudnych tematów. One mnie mobilizują. Są zadania,
które przekraczają granice czasowe jednej czy dwóch kadencji.
Nie boimy się ich. Będziemy zmieniać Koszalin, bo robimy to nie
tylko dla siebie. Mamy ambicję, żeby z nowego śródmieścia i Koszalina w ogóle były dumne nasze wnuki.
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Centrum Koszalina – jakie jest, każdy widzi. Jakie może być w siedemnastu projektach pokazali architekci
z całej Polski, biorąc udział w konkursie „na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla
obszaru śródmieścia Koszalina ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania ulic: Zwycięstwa, 1 Maja,
Młyńskiej”. Jego przeprowadzenie miasto powierzyło Stowarzyszeniu Architektów Polskich w Koszalinie.
Konkurs ważny, bo zwycięski projekt będzie realizowany w najbliższych latach. Wygrała koncepcja Pracowni
Architektonicznej Toprojekt z Rybnika Karola Wawrzyniaka łącząca nowoczesne rozwiązania urbanistyczne ze
staromiejskim sznytem. Dlaczego tę właśnie wizję wybrali jurorzy - mówi Bartosz Warzecha, architekt, prezes
SARP w Koszalinie, sędzia referent konkursu.

J

akie są obecnie największe grzechy urbanistyczne
śródmieścia Koszalina?
- Grzechów jest wiele, a narastały od lat 50. ubiegłego wieku do początków XXI wieku. Przyzwyczailiśmy się do takiego Koszalina, więc nie zauważamy
ani jego estetycznych braków, ani bolączek. Główną
cechą śródmieścia jest zaburzona skala ulicy: za szeroki pas drogowy pomiędzy budynkami z przerostem komunikacji kołowej przy niewystarczającej ilość miejsc postojowych. Konsekwencją takiego układu jest „autostrada”, czyli
ulica Zwycięstwa, przecinająca centrum miasta i generująca cały
szereg uciążliwości z hałasem na czele.

jak twierdzi Jan Gehl (duński architekt i urbanista – dop. am) ruch
samochodowy w centrum miasta zabija wszystko.

- Skąd te problemy?
- Centrum – i miasto – tną cztery ulice. Kiedyś jeździły po nich
powozy, teraz samochody. Przed II wojną światową siatka ulic
mniej więcej pokrywała się z obecną, ale ulice miały inną szerokość i proporcje zabudowy. Budynki były bardziej zsunięte, a między nimi rosły drzewa. Tym samym atmosfera była bardziej kameralna, przyjemniejsza. Główne ulice miały właściwe proporcje:
nie były ani za szerokie, ani za wąskie, a otaczająca je zabudowa
miała odpowiednią wysokość. Po wojnie Koszalin został zburzony,
a potem projektowany według źle pojętego modelu zabudowy
angielskiej, czyli poszerzania przestrzeni między budynkami. Stąd
domy mamy wyższe, rozsunięte, a między nimi są trawniki. Ta idea
się nie sprawdziła ani w Koszalinie, ani w żadnym innym mieście
na Pomorzu Zachodnim. Urbanistycznie nie działa to dobrze,
wspomniane przestrzenie ulegają dewastacji, podobnie jak ulice.
Jedynym udogodnieniem było poszerzanie ulic, tak by mieszkańcy mogli się po nich przemieszczać samochodami. Tymczasem

- Czyli – jak od dawna się mówi – trzeba ruch kołowy ograniczyć?
- Idea przywracania miasta mieszkańcom jest obecna we
wszystkich zachodnich krajach europejskich. Dąży się do kompaktowości, dogęszczania centrów miast, by ludzie czując się przyjaźnie, korzystali z nich w pełni. Ideałem byłoby, gdyby wszędzie
dało się dojść pieszo, albo chociaż w minimalnym stopniu dojeżdżać na przykład dobrze zorganizowaną komunikacją miejską. By
można było dużo spacerować. Wspomniany Jan Gehl zastanawiał
się nad tym, dlaczego jedne miasta uznaje się za fajne, a inne nie.
Podróżował po całej Europie, m.in. do Włoch. Uznał w końcu, że
chodzi o interakcję z ludźmi, a by ona była, samochody muszą
oddać pierwszeństwo pieszym. To właśnie między innymi zakłada
zwycięski projekt konkursowy.

- Co to znaczy?
- Jedyną interakcją, w jaką możemy wejść jadąc samochodem,
to komuś pomachać. Jeżeli idziemy, albo jedziemy rowerem, lista
tych aktywności wzrasta. Rozpędzone auta to hałas i niebezpieczeństwo. Poczucie bezpieczeństwa lub jego brak można łatwo
zaobserwować w reakcjach rodziców dzieci. Tam, gdzie nie jest
bezpiecznie, dorośli trzymają dzieci za ręce, czasem kurczowo
przy sobie. Proszę zobaczyć, jak to wygląda w Koszalinie, zwłaszcza
w centrum. Samochody niestety mają w Koszalinie pierwszeństwo.

- Kilka lat temu w ramach eksperymentu „Tak na deptak” z ruchu zostały wyłączone dwa pasy ulic w centrum. Wieszczono
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korki, gniew kierowców, a okazało się, że oni bardzo szybko zaakceptowali sytuację, przyzwyczaili się do niej i zaczęli wybierać
alternatywne drogi. Może więc nie jest tak źle?
- Akcja, o której pani mówi, była świetnym eksperymentem,
choćby dlatego, że ujawniła pewne potrzeby dotyczące śródmieścia. Pokazała dobrą drogę, ale też to, że boimy się zmian i nowości. Tym niemniej był to półśrodek.
- Mamy jednak zmianę – odnowiony plac przed ratuszem. To
dobra zmiana?
- Zmiana jakościowa jest niezaprzeczalna i chyba wszyscy się
z tym zgadzamy. Mieszkańcy się nią ucieszyli, natychmiast zaczęli
spacerować po placu, by zobaczyć fontannę, czy napić się kawy
w lokalu o obiegowej nazwie City Box albo posiedzieć na ławce.
Tylko co dalej?
- No właśnie – porozmawiajmy o konkursie, który to „dalej”
zapowiada. Jakie zadanie dostali projektanci?
- Celem konkursu było zaplanowanie naprawy „kręgosłupa”
miasta, czyli ulicy Zwycięstwa z ulicami przyległymi oraz stworzenie pomysłu na odnowę śródmieścia. Nie chodziło o to, by zaplanować wymianę posadzki i nasadzenia zieleni – na to nie potrzeba
konkursu – ale stworzenie koncepcji całościowej. Ulica Zwycięstwa zawsze była i jest najbardziej prestiżową w naszym mieście
i zachowanie tej reprezentacyjności w projektach stanowiło sine
qua non.
- Do konkursu zgłoszono 17 propozycji z całego kraju. To dużo
czy mało?
- Dużo. Niewiele jest dziś konkursów z taką liczbą uczestników.
Mieliśmy spory wachlarz wyboru, a różnice między projektami były
duże. Niektóre sugerowały proste rozwiązania, czyli ograniczenie
ruchu, postawienie ławek, a niektóre były skomplikowane i zakładały wyłączenie mniejszej lub większej części ruchu z centrum.

Jedna praca bardzo odważnie proponowała wysoką zabudowę –
coś w rodzaju bram – na wysokości ulicy Połtawskiej i Empiku.
- Jakość projektów była zbliżona?
- Różnie to bywało – jedne prace były lepiej opracowane edytorsko, a inne merytorycznie. Na tym aspekcie skupialiśmy się
przede wszystkim. Długo debatowaliśmy, która koncepcja byłaby
dla Koszalina najlepsza. Z siedemnastu prac do drugiego etapu
wybraliśmy sześć najciekawszych, które w różny sposób realizowały temat. W tym etapie projektanci musieli nas przekonać do
swoich wizji. Niektóre zyskiwały potencjał, niektóre go traciły.
- Czym wyróżniały się nagrodzone projekty?
Pracownia Domino ze Szczecina (trzecie miejsce – dop. am)
zaproponowała ciekawe rozwiązanie – wprowadzenie trzech
szpalerów drzew. Między jeden proponowała wprowadzić ruch
samochodowy, a między drugi, od strony północnej posadzenie
zieleni i zbudowanie dużych pergoli gotowych do wykorzystania
pod różne aktywności: place zabaw czy obiekty gastronomiczne.
Niekoniecznie od razu, raczej chodziło o stworzenie potencjału
przestrzeni. Była to praca zakładająca rozwój w zgodzie z potrzebami mieszkańców. Laureaci drugiego miejsca, pracownia 22 Architekci z Warszawy, zasugerowała podejście klasyczne: zwężoną
ulicę i dwa rzędy drzew, ale z przesuniętą osią ulicy do południa.
Uzyskane w ten sposób miejsce przeznaczone byłoby na różne
aktywności, obiekty, ogródki. To rozwiązanie najbardziej przypomniało założenie projektu „Tak na deptak”, choć zostało daleko
lepiej i precyzyjniej opracowane i przemyślane. Zarzutem naszym
było to, że nie miało one rysu indywidualnego, związanego z Koszalinem i mogłoby znaleźć zastosowanie w każdym mieście.
- A zwycięski projekt?
- Przede wszystkim jest kompleksowy. Stanowi koncepcję przemyślaną na każdej płaszczyźnie, także od strony socjologicznej.
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Proponuje, jak pozostałe, ograniczenie ruchu, ale też opisuje, co
powinniśmy zrobić, by kierowców przygotować i przyzwyczaić do
nowego układu. Bierze pod uwagę zagadnienie miejsc parkingowych, wskazuje, gdzie mogłyby powstać parkingi wielopoziomowe Opisuje szereg zmian, jakie miałyby zajść w śródmieściu od
temperatury barwowej, oświetlenia aż po bodźce zapachowe. Wydziela strefy, pokazuje jak powinniśmy unifikować estetycznie poszczególne elementy elewacji czy nasadzenia zieleni. Wydaje się
bardzo oszczędny i to był zarzut dość mocno eksploatowany przez
krytyków. Dla nas to atut. Łatwo oszukać oko projektowaniem efektownym, ale architekci z Rybnika użyli tylko potrzebnych, a jednocześnie praktycznych narzędzi. To doświadczona pracownia, mająca ogromną praktykę w renowacji przestrzeni miejskich. W tym
roku obchodzili 25-lecie. Widać, że doskonale wiedzą, jak się dziś
projektuje, stąd proponują rozwiązania nowoczesne i unikatowe.
- Na przykład?
- Projekt wprowadza ideę dwóch placów – jeden już jest, to
plac przed ratuszem, nazwany przez projektantów szarym. Drugi – czerwony – architekci proponują stworzyć w pobliżu katedry.
Nowocześnie podeszli choćby do... rozstawienia ławek. Zazwyczaj stawia się je w rzędach, ale od tego się dziś odchodzi, by
tworzyć możliwość prawdziwej interakcji. Na projekcie może się
to wydawać chaotyczne, ławki są niejako „rozrzucone”, ale w rze-

to samo zagadnienie. Projekt zwycięski na przykład ograniczył
ruch samochodowy, ale w innych niż zazwyczaj proporcjach. Gdy
wskazujemy przestrzeń pod deptak, najczęściej rozciąga się ona
od ulicy Połtawskiej do Empiku. Pracownia Toprojekt zdecydowała, by deptak znalazł się między ulicą Bogusława II a Mickiewicza.
Zaproponowała też rzecz dość kontrowersyjną: by cały parking
przed Urzędem Miejskim ostentacyjnie i prowokacyjnie zadrzewić, tworząc park zieleni.
- Kiedy projekt będzie wprowadzony i jakimi etapami?
- Na pewno nie szybko. Żeby projekt mógł się ziścić, musi nastąpić zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Miasto wstrzymało prace nad nim, by projekt zwycięski
można było w nim uwzględnić. Potrwa to około rok. Nie można
w tej chwili wykonać żadnych ruchów bez wprowadzenia choćby
innej kategorii samej ulicy Zwycięstwa. Nic nie stoi natomiast na
przeszkodzie, by wprowadzać powoli samą ideę projektu. Należy
rozpocząć przygotowanie mieszkańców do zmian. Zachęcić ich
i przekonać, że Koszalin nie może być miastem, przez które się
przejeżdża, ale może być miastem, przez które chcemy przejść.
Ponadto zacząć pracę nad zmianą organizacji ruchu, by nie była
ona zaskoczeniem. Można stopniowo zamykać pasy ruchu np. na
wakacje, kiedy jest w Koszalinie sporo osób.
- Może trzeba by zacząć od takiego zorganizowania ruchu
w mieście, by kierowcy mogli korzystać z dróg alternatywnych
wobec centrum.
- Na pewno jest ważne, by zmienić to co jest wokół projektu,
a więc objazd centrum. Kierowcy – łącznie ze mną – zawsze będą
wybierać drogę najkrótszą i najłatwiejszą. Ale niekoniecznie jest
to dobre dla miasta. Gdyby mnie ktoś zapytał, czy chciałbym jeździć dalszą drogą, ale miało być to korzyścią dla miasta byłbym za.
- Myśli Pan, że po wprowadzeniu projektu do centrum wróci
życie?
- Jestem pewien. Tak pokazują przykłady miast zachodnich.
Wszystkie korzystają z odzyskanej przestrzeni. Jeśli stworzy się
właściwe warunki do prowadzeniu biznesu w centrum, nie ma
obaw.

czywistości ma swoje uzasadnienie psychologiczne. Niektóre
z ławek miałyby mieć stoliki, które mieszkańcy mogliby dowolnie
zaaranżować. Architekci zaproponowali stworzenie wysp zieleni,
kwiatów i ziół w miejsce przystrzyżonych trawników i drzew. Spora
część Zwycięstwa ma być wybrukowana cegłą klinkierową, jaka
leży chociażby przed Starostwem Powiatowym – do tego miejsca
nawiązuje. Takich detali, pomysłów, z pozoru mało widowiskowych było sporo i to również doceniliśmy.
- Projekt jest nowoczesny, ale ma elementy kojarzące się ze
starym miastem.
- Koszalin nigdy nie będzie miał starówki. Projekt nawiązuje do
niej stylem, ale w sposób nowoczesny. Próbuje stworzyć wrażenie
starości, ale nie próbuje nas oszukać. Nie wprowadza elementów,
które nie będą się być może sprawdzać. Zakłada za to, że wprowadzając np. wybrukowanie ulic, uzyskamy dźwięki przypominające
właśnie klimat czy złudzenie starówki. Nie trzeba do tego przemalowywać elewacji.
- W finale pojawiła się jedna praca z Koszalina – reszta to projekty spoza miasta. Jak architekci patrzą na nasze miasto z dystansu? Coś was zaskoczyło w tym spojrzeniu z zewnątrz?
- Trudno mówić o zaskoczeniu. Były to jednak rozwiązania
mieszczące się w założeniach konkursu. Raczej mówiłbym o interesujących pomysłach czy niekonwencjonalnym spojrzeniu na

- Krytycy podobnych projektów twierdzą, że to się nie uda.
Mieszkańcy i tak wybiorą centra handlowe, a śródmieście będzie
puste.
- Nie da się zaprzeczyć temu, że ludzie uciekają do centrów
handlowych i nie da się temu zaradzić. Koszalin nie jest wyjątkiem. Natomiast mamy dużo miejsc, jakie mają szansę przywrócić
energię i życie w śródmieściu, choćby cały kwartał przy budynku
Tęczy, teraz pusty. Mamy świetny teren przy dawnym PKS-ie. Musimy robić swoje. Koszalin wymaga udrożnienia. Teraz wszystko
jest w nim pozamykane. Kiedy żyjemy w centrum, godzimy się na
niedogodności, np. hałas w imię tego, że żyjemy w środku miasta,
w jego sercu. Teraz mamy wszystkie te uciążliwości, a centrum jest
martwe.
- Jak pan idzie przez to centrum, co pana, architekta, najbardziej boli?
- Chyba to, że jest architektonicznie takie sobie, a do tego nieznośnie upstrzone – kolorami budynków i reklamami. W kompletnym estetycznym chaosie. Prawnie nic z tym nie można zrobić.
By skutecznie z tym walczyć, na obszarze Koszalina musielibyśmy
wprowadzić park krajobrazowy, a wtedy wprowadzić ustawę
o krajobrazie, która wymogłaby odpowiedniej jakości reklamy.
Tymczasem panuje świadomość, że lepsza jest duża niż dobra
reklama. Wrócę do Jana Gehla. Stworzył on pojęcie miasta na poziomie człowieka. Zakłada ono, że dla naszego odczucia ważne
jest to, co mamy na poziomie oczu. Więc jeśli zadbamy o tę płaszczyznę, na pewno w centrum poczujemy się lepiej.
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Dokładnie 750 lat temu Koszalinowi nadano prawa miejskie. Oglądając stare widokowi i zdjęcia, widzimy jak
przez te lata nasze miasto rozwijało się i jak zmieniało swoje oblicze. Z okazji tego jubileuszu zapytaliśmy kilku
mieszkańców o to, za co lubią Koszalin.
Michał Mętlewicz
(menedżer firmy StukStuk.pl)
Koszalin to jedno z najlepszych
miejsc do życia. Stutysięcznik,
czyli miasto nie za duże i nie za
małe. Brakuje w nim wszystkich
elementów charakterystycznych
dla dużych miast – korków, zgiełku,
pogoni za pieniądzem. Koszalin
jest również miastem bezpiecznym, mamy mały odsetek drobnej
przestępczości. Ludzie, którzy odwiedzają nasze miasto twierdzą,
że zakochać się można w naszym środowisku naturalnym. I ja się
z nimi zgadzam: świeże powietrze, duża ilość parków i lasów, czysta woda, Góra Chełmska. To nasze atututy, których nie można
przeliczyć na pieniądze. Są nie do przecenienia. Olbrzymią zaletą jest również to, że mamy blisko nad morze. Warto iść w tym
kierunku również w aspekcie przyszłych miejskich inwestycji. Do
tego dodałbym wątek osobisty. Kocham Koszalin również za Politechnikę Koszalińską, w życiu której aktywnie uczestniczyłem, spędzając tam najlepsze chwile w swoim życiu. Miałem okazję poznać
tam naprawdę wspaniałych ludzi.
Małgorzata Hołub (lekkoatletka
i radna koszalińska)
Koszalin jest moim domem, do
którego zawsze chętnie wracam
z wyjazdów sportowych, czy prywatnych wycieczek. To jest miejsce, gdzie potrafię odpocząć, wyciszyć się i złapać oddech przed
kolejnymi startami w zawodach.
Otaczają nas piękne miejsca takie jak – Park Książąt Pomorskich
i Góra Chełmska, gdzie można pospacerować, obcować z przyrodą, ale również spędzić czas aktywnie – biegając czy jeżdżąc
na rowerze. Dla mnie jako sportowca istotne jest to, że Koszalin
ma bogatą ofertę sportową dla młodzieży. Można spełniać się
w najróżniejszych dyscyplinach – tańcu, gimnastyce, lekkoatletyce
i sztukach walki. Jest mnóstwo imprez sportowych podczas, których można sprawdzić swoje umiejętności. W Koszalinie funkcjonują również nieformalne grupy ludzi, których łączą wspólne pasje. Jeżeli ktoś ma pasję – może ją swobodnie rozwijać pod okiem
profesjonalnych instruktorów.
Ewa Marczak
(dziennikarka „Miasta”)
Koszalin to moje miejsce na ziemi. Miasto, gdzie zamierzam spędzić całe moje życie. Wszędzie jest
blisko i można dotrzeć pieszo. Do
tego olbrzymim atutem jest to, że
większość ścieżek prowadzi przez
Park Książąt Pomorskich, gdzie
można odprężyć się, patrząc na
drzewa i posłuchać szumu fontanny. Moim ulubionym miejscem jest także Góra Chełmska, gdzie

można pospacerować w ciszy i spokoju, zawitać do Sanktuarium
Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Koszalin jest miastem ciekawym
ekumenicznie, funkcjonuje tutaj wiele kościołów i religii. Różna
kultura i wiara przeplatają się. Koszalin jest również miastem bezpiecznym i bardzo czystym. Myślę, że ma do zaoferowania również bogatą ofertę kulturalną. Uważam, że na tym polu jest jeszcze
wiele do zrobienia, ale można wybrać się do teatru i filharmonii.
Mamy również Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja, Młodzi i Filmy, a także wiele ciekawych koncertów organizowanych
przez prywatne kluby. Każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego.
Tomasz Królikowski (profesor,
prorektor Politechniki
Koszalińskiej)
Jestem związany z dwoma miastami, Kołobrzegiem, w którym
mieszkam i Koszalinem, w którym
pracuję. Oba miejsca są bliskie
mojemu sercu, w jednym mam rodzinę, w drugim pracę, którą uwielbiam. Gdyby było inaczej – nie
pokonywałbym codziennie 40 kilometrów. Koszalin jest miejscem, które ma olbrzymie możliwości
rozwoju, szczególnie gospodarczego i przemysłowego. Wystarczy popatrzeć na strefę ekonomiczną, która powiększa się i pozyskuje nowe firmy. To daje nie tylko miastu możliwości zaistnienia
na rynku ogólnopolskim i światowym, ale również tworzy miejsca
pracy. A to wiąże się z tym, że coraz więcej absolwentów uczelni
chce zostać w tym mieście. Koszalin jest miastem bardzo przyjaznym, czystym i zielonym. Jest również bardzo dobrze położone.
Myślę, że gdy zostanie zbudowana droga S6 i może kiedyś S11
– sprawi to, że Koszalin stanie się ważnym węzłem komunikacyjnym. Wysoko oceniam ofertę kulturalną, którą proponuje Bałtycki
Teatr Dramatyczny, którego sam jestem częstym gościem.
Daniel Zmitkiewicz
(konferansjer)
Tego miasta nie da się nie lubić.
Mamy doskonałe położenie - wszędzie jest blisko. Wystarczy wsiąść
w samochód, busa czy na rower
i znaleźć się nad morzem, w lesie
i nad jeziorem. Daje nam to olbrzymie możliwości do spędzania czasu aktywnie. Olbrzymią zaletą jest
to, że mamy blisko do Mielna, miejscowości, która latem tętni życiem. Nie musimy nigdzie jeździć, by
poznać świetnych ludzi z całej Polski i zagranicy, jak również aby
pobawić się w najlepszych klubach nocnych. Nasze miasto nie
jest metropolią, ale są tego również zalety. Nie stoimy w krokach,
mamy świeże powietrze, nie odczuwa się pędu życia, konkurencji.
Wręcz przeciwnie ludzie są uśmiechnięci i pełni energii. Jest to
doskonałe miejsce dla rodzin z dziećmi. Na osiedlach nie brakuje
placów zabaw, boisk, skateparków i siłowni zewnętrznych. Mamy
coraz lepsze ścieżki rowerowe i infrastrukturę drogową. Jedyne
do czego mogę się przyczepić to oferta kulturalna. Brakuje mi dobrych koncertów, imprez plenerowych, za mało wykorzystywany
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jest Amfiteatr. Co mnie cieszy - dzięki prywatnym klubom swoją
scenę znalazły zespoły niszowe.
Beata Kempa (studentka,
piosenkarka w Teatrze
Variete Muza)
Koszalin zajmuje w moim sercu
wyjątkowe miejsce. To gniazdo
rodzinne, gdzie się urodziłam i wychowałam. Teraz, kiedy studiuję
w Trójmieście, wracam do niego
jeszcze chętniej. Bliskość rodziny
i przyjaciół, obcowanie z naturą,
daje mi poczucie wolności. Łapię
tutaj oddech i ładuję akumulatory. Jest to nie tylko moje miasto
rodzinne, ale także miejsce gdzie rozpoczęłam swoją karierę piosenkarską. Uważam, że Koszalin przez to, że nie jest duży, pozwala
młodzieży rozwijać swoje pasje. Mamy tutaj dostęp do warsztatów
wokalno –aktorskich, profesjonalnych instruktorów, którzy pomagają nam doskonalić nasze umiejętności. Studiuję na III roku Filologii Romańskiej na uniwersytecie w Gdańsku, a także na I roku
Studium Wokalno-Aktorskiego w Gdyni. Mam za sobą już występy
na kilku poważnych scenach, jest mi o wiele łatwiej niż tym osobom,
które zaczynają. W Koszalinie podoba mi się również to, że rozwija
się w odpowiednim tempie. Każde powstające osiedle ma niewielki trawnik czy plac dla dzieci. W Trójmieście zabudowuje się każdy
wolny skwer, nie myśląc o zachowaniu choć odrobiny zieleni. Ważne jest również to, że zaczęliśmy być znaczącym miastem na mapie
wydarzeń kulturalnych. Poważne zespoły jadąc do np. Szczecina,
nie omijają Koszalina. Z roku na rok ta oferta jest coraz bogatsza.
Adam Szałek (współwłaściciel
firmy ADT Europe Group)
Wbrew pozorom odpowiedź na
to krótkie pytanie nie jest prosta.
Koszalin dla mnie jest miejscem
wyjątkowym. To właśnie tutaj urodziłem się, dorastałem, chodziłem
do szkoły. Stąd pochodzą moim
przyjaciele z dzieciństwa i z czasów młodzieńczych. Dzięki bogatej ofercie edukacyjnej miasta, bez
potrzeby migracji – zdobyłem dobre wykształcenie i zacząłem
swoją karierę zawodową. Jest to doskonałe miejsce do życia, dlatego razem z żoną zdecydowaliśmy się, że właśnie w Koszalinie
wychowamy nasze dzieci. Jest to miasto bezpieczne, czyste i pełne zieleni. Wspólnie z rodziną lubię spędzać czas aktywnie i tutaj
mogę szczerze powiedzieć, że wybór jest naprawdę duży. Można
skorzystać z kąpieli na Wodnej Dolinie, Parku Wodnym, pograć
w piłkę na orlikach czy w Sportowej Dolinie. W Koszalinie i jego
okolicach powstało również sporo ścieżek rowerowych, dzięki
którym można spędzić przyjemny dzień na świeżym powietrzu,
podziwiając piękno przyrody. Nasze miasto jest również atrakcyjne dla przedsiębiorców. Funkcjonuje tutaj strefa ekonomiczna,
która przyciąga firmy z całej Polski, a także koszaliński Inkubator
Przedsiębiorczości.
Barbara Jaroszyk (dyrektor
Europejskiego Festiwalu
Filmowego Integracja Ty i Ja)
Za co lubię Koszalin? Za wszystko! Koszalin jest przepięknie położony, u podnóża Góry Chełmskiej.
Jest tutaj cudowny klimat i życzliwi
ludzie. Nie mamy czego się wstydzić, jeżeli chodzi o wydarzenia
kulturalne. Mało tego, kilka imprez

zasłynęło już w całej Polsce. Mówię o Konfrontacjach M – Teatr, Festiwalu Młodzi i Film, a także o Europejskim Festiwalu Filmowym
Integracja Ty i Ja. Nie można zapomnieć o szerokiej działalności
Teatru Dialog. Mamy również wiele ciekawych koncertów i wydarzeń sportowych. Miasto pięknieje, stare kamienice są remontowane, skwery ożywiają fontanny i kolorowe nasadzenia. Myślę, że
Koszalin jest doskonałym miejscem do życia.
Ryszard Fornalczyk
(Stowarzyszenie Sportu
Niepełnosprawnych Start)
Koszalin to miasto mojego życia,
miłości i zawodowego spełnienia.
Przyjechałem tutaj w 1974 r. do
pracy w Spółdzielni Inwalidów.
To właśnie tam poznałem niepełnosprawnych sportowców i moich pierwszych trenerów. To oni
przygotowali mnie i przekonali do
startów w imprezach krajowych i zagranicznych. Mimo kilku poważnych propozycji zmiany klubu, nigdy nie zdecydowałem się
opuścić Koszalina. Po pierwsze, dlatego, że nigdzie wcześniej nie
spotkałem tylu prawdziwych przyjaciół, wspaniałych ludzi, którzy
przez te lata wspierali mnie. Po drugie, tutaj poznałem również
moją żonę i na świat przyszły dwie córki. Obie zresztą zostały również w Koszalinie. Nic dziwnego, bo jest to piękne miasto. Miło
się robi na sercu, kiedy widzi się jak młodzi ludzie spędzają czas
aktywnie. Koszalin jest miejscem bezpiecznym, można wieczorem
swobodnie chodzić po ulicach. Nie wyobrażam sobie mieszkania
gdzie indziej, tutaj można oddychać pełną piersią, oglądać zachody słońca u podnóża Góry Chełmskiej, czy w ciągu kilku minut
siąść na promenadzie i patrzeć na morze. Jednak najważniejsi są
ludzie - tutaj mam moją rodzinę, sportowców i przyjaciół. Dlatego
z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że Koszalin to miasto, gdzie się zestarzeję.
Marzena Jermak, dyrektor
Zespołu Szkół Plastycznych.
Lubię Koszalin, za to, że jest
moim miastem, że je dobrze
znam i czuję się w nim wyśmienicie. To miejsce, gdzie mieszkam
i pracuję. A nie ma nic ważniejszego jak połączenie pasji z wygodą.
Jeszcze kilka lat temu narzekałam
na brak w Koszalinie wystarczającej oferty kulturalnej i chętniej
jeździłam do Warszawy. Jednak zawsze wracając oddychałam
z ulgą - cieszyłam się, że jestem u sobie. Dlaczego? Ponieważ
dojazd do pracy nie zajmuje mi pół dnia, a jedynie sześć minut,
że nie ma kroków, w których traciłabym czas. A wolę przeznaczyć tą godzinę na spacer z psem czy jazdę na rowerze. Warto
dodać, że infrastruktura drogowa znacznie się poprawiła. Zarówno w samym Koszalinie jak i wokół jest wiele bezpiecznych
ścieżek, gdzie można zarówno pojeździć na rowerze, rolkach
czy pobiegać. I jak widać coraz więcej ludzi właśnie tak spędza
czas wolny. Tym bardziej, że okolice miasta są po prostu piękne, jest dużo rezerwatów przyrody, mnóstwo jezior, rzek i wiele takich miejsc, gdzie można obcować z naturą. Jeżeli chodzi
o ofertę kulturalną to ona również się rozwinęła. Powstało mnóstwo prywatnych klubów, gdzie organizowane są koncerty, kabaretony. Mamy również Festiwal Debiutów filmowych Młodzi
i Film, który jest porostu fantastyczny. Lubię również Hanza Jazz
Festiwal, doceniam także działalność Koszalińskiej Biblioteki
Publicznej, która zrywa z obrazem skostniałej instytucji, gdzie
się tylko czyta.

JESTEŚMY DUMNI
Z KOSZALINA

ŚWIĘTUJMY
RAZEM
Inter-Metal s.c.
Bonin 44 C
76-009 Bonin
www.inter-metal.pl
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PRESTIŻOWA SONDA
Autor: Andrzej Rembowski

O tym, z czym kojarzą Koszalin i jak go zapamiętały, mówią gwiazdy polskiej estrady i filmu
publicznością i wykonania fantastycznych utworów na żywo w duetach i solo. Koncert będzie prowadzić Grażyna Torbicka. Mam
też nadzieję, że koszalińscy melomani muzyki operowej i musicalowej pojawią sie także na moim wspólnym koncercie urodzinowym z Jose Carrerasem w Sopocie w Operze Leśnej 31 lipca.
Serdecznie zapraszam!

Maciej Tacher, wokalista zespołu Manchester
Z Koszalina wyjechałem w 1999 po maturze. Pojechałem do Torunia studiować filozofię i tam mieszkam do dziś. Z sentymentem
wspominam mury „Plastyka”, w którym spędziłem ostatnie koszalińskie pięć lat. Niedawno odwiedziłem szkołę i na uroczystości
jej 40-lecia zagrałem dwie piosenki z autorskiego albumu, który
przygotowuję. Wewnątrz unosił się znajomy zapach wypalanej
gliny, sprzed budynku zniknął zaś bazar, na którym robiliśmy „Zenitami” swoje pierwsze zdjęcia reportażowe na lekcje fotografii.
Teraz jest tam ruchliwa droga. Na piwo chodziliśmy do pubu 36’6,
a na wagary jeździliśmy nad morze do Mielna.

Justyna Steczkowska, piosenkarka,
kompozytorka i autorka tekstów
Ach! Koszalin piękne miasto i serdeczni ludzie! Nasz ostatni
cygański koncert w Teatrze Variete Muza był fantastyczny! Publiczność była po prostu wspaniała! Bawiliśmy sie do upadłego! Mam
nadzieję, że podobne emocje będą nam towarzyszyć podczas
naszej najnowszej produkcji z agencją Royal Concert z Koszalina
zresztą, czyli wielkiej trasy koncertowej muzyki filmowej, gdzie
grać będziemy największe światowe hity. Tylko na tym koncercie
będzie można usłyszeć fantastyczne męskie głosy Andrzeja Piasecznego, Krzysztofa Cugowskiego, Janusza Radka, Krzysztofa
Kilijańskiego, Mietka Szcześniaka. Do tego aż 60-osobowa orkiestra Tomka Szymusia, świetni tancerze i olbrzymie ekrany z wizualizacjami! To będą niezapomniane duety, które będzie można
usłyszeć tylko 16 października w Koszalinie w Hali Widowiskowo
-Sportowej. Nie mogę doczekać się tego spotkania z koszalińską

Marta Dąbrowska, aktorka teatralna i filmowa
Koszalin pamiętam głównie z wyjazdu nad morze. Wjeżdżając
do miasta, przejeżdżaliśmy przez porośnięte lasem wzgórza – to
jak się później dowiedziałam całkiem wysoka Góra Chełmska.
Zatrzymaliśmy się blisko centrum. Z jednej strony nawiązujące
do PRL-u dworzec kolejowy i autobusowy, z drugiej urocze, zadbane kamienice przy głównej ulicy miasta. Miasto jest czyste
i zielone. Mimo że był to środek dnia, ruch na ulicach i chodnikach
nie był duży. Myślę, że takie spokojne życie w Koszalinie, podobnie jak w wielu średniej wielkości miast, ma swój urok.
Z Koszalinem kojarzy mi się również coroczny kabareton, który
odbywa się właśnie w wakacje i który parę razy widziałam w telewizji. Wiem też, że wasze miasto co roku organizuje Koszaliński
Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”. To najstarszy w Polsce festiwal młodego kina i ważne wydarzenie dla mojej branży.

Anna Wyszkoni, wokalistka
Koszalin kojarzy mi się z pięknym amfiteatrem i wspaniałą publicznością. Występowałam tam kilkakrotnie, ale najmilej wspominam występ podczas festiwalu „Na fali” oraz mój solowy koncert
w 2011 roku w wypełnionym po brzegi amfiteatrze. Za każdym

80

URODZINY KOSZALINA

razem jest uroczo, publiczność w Koszalinie jest wdzięczna, radosna i ujmująca. Koszalin kojarzy mi się również z długą i mozolną
drogą z Wrocławia, gdzie mieszkam. Niestety, w sezonie letnim,
a wtedy właśnie najczęściej zmierzam w tamtym kierunku, podróż
z Wrocławia przez Poznań, Piłę potrafi trwać nawet siedem, osiem
godzin, co jest prawdziwą gehenną. Zwłaszcza, że ze względu na
moje nadwrażliwe gardło nie mogę używać klimatyzacji w samochodzie. Na szczęście cel podróży rekompensuje mi wszelkie jej
trudy.

Weronika Książkiewicz, aktorka teatralna i filmowa
Przez Koszalin przejeżdżałam kilka razy w drodze na letni wypoczynek nad morzem. Zawsze zatrzymujemy się ze znajomymi tu na
kawę i chwilę odpoczynku. Wybieramy różne kawiarnie, nie mam
swojej ulubionej.
Nie miałam okazji przyjrzeć się bliżej całemu miastu, ale samo
centrum jest bardzo przyjemne.
Kameralna zabudowa, w którą wpasowany jest gotycki kościół.
Uśmiechnięci, przyjaźni ludzie. Zwróciłam uwagę na duży park
w centrum. Pas zieleni z oświetloną fontanną robią wrażenie.
W ostatnim czasie zauważyłam, że zmienił się także rynek przed
ratuszem. Restauracja i duża fontanna to chyba miejsce, które
skłania wielu koszalinian do odpoczynku w letnie dni właśnie
w tym miejscu.
Koszalin kojarzy mi się także z ważną dla środowiska filmowego
imprezą - Koszalińskim Festiwalem Debiutów Filmowych „Młodzi
i Film”. Wiem, że to największa w Polsce impreza, w czasie której
wielu młodych filmowców ma szansę zadebiutować. Wśród nich
są późniejsze gwiazdy. Wystarczy wspomnieć, że w Koszalinie jedne z pierwszych swoich filmów pokazywali m.in. Agnieszka Holland i Krzysztof Kieślowski.

Maryla Rodowicz, piosenkarka,
ikona polskiej muzyki rozrywkowej
Byłam wielokrotnie w Koszalinie i w Kołobrzegu. Bardzo lu-

bię te rejony i jak mam okazję to chętnie odwiedzam Pomorze
Środkowe. Koszalin pamiętam jeszcze z 1975 roku, gdy w waszym mieście odbyły się Centralne Dożynki. Wówczas zaśpiewałam w koszalińskim amfiteatrze między innymi „Małgośkę”.
Pamiętam, że Koszalin na okazję dożynek był specjalnie przygotowywany. Zmiany te były jednak w dużej mierze bardzo pozorne. Moją uwagę zwróciły budynki wzdłuż najważniejszych ulic.
Wszystkie były odmalowane. Ale tylko od frontu, reszta była niepomalowana. Prawdą jest także to, że nawet trawę malowano na
zielono.
Z dużym sentymentem wspominam też koncert w amfiteatrze
we wrześniu 2014 roku. To miłe, że na koncert przybył tłum ludzi,
którzy w tak fantastyczny sposób reagowali na moje przeboje.
Chętnie bym tam wróciła i pewnie wrócę.
Bardzo dobrze wspominam też współpracę z koszalińskimi muzykami. Daria Zawiałow śpiewała przez kilka miesięcy
w moim chórku. Świetna, bardzo ładna i bardzo zdolna dziewczyna. Pracowałam także z Adamem Sztabą. Były to czasy, gdy
był on jeszcze bardzo młody i miał włosy do pasa. Świetny muzyk. Obserwuję jego karierę. To dziś absolutna polska czołówka!

Krzysztof Skiba, wokalista rockowy, autor tekstów,
satyryk, publicysta, konferansjer
Koszalin kojarzy mi się przede wszystkim z kabaretem „Koń
Polski” Leszka Malinowskiego. Wspaniały kabaret, którego byłem gościem w różnych programach telewizyjnych oraz w nieistniejącym już Radiu Północ. W 2003 roku uczestniczyłem
w organizowanym przez Leszka kabaretonie, w czasie którego
zaśpiewałem moją solową piosenkę „Każdy coś ma”.
W Koszalinie odbył się też świetny koncert – finał „Inwazji
Mocy” RMF FM pod koniec lat 90, z którym mam nietypowe
wspomnienia. Radio RMF FM zabrało mnie i perkusistę na loty
balonowe przed koncertem. Lecimy tym balonem, za godzinę
mamy koncert, więc mówimy: „Dobra, wracamy”. Myślałem, że
balon może zawrócić w dowolnym momencie. Okazało się, że
nie może... Lądowaliśmy więc na polu jakiejś podkoszalińskiej
wsi. Przyjechał po nas kierowca rajdowy, który także był zaproszony przez RMF FM. Miejscowy, wiejski motocyklista wskazał
nam partyzancki szlak przez pola i lasy. A my za nim pędziliśmy
na złamanie karku samochodem. Dosłownie na minutę przed
koncertem dojechaliśmy na miejsce, a na koncert nie mogliśmy
się spóźnić, bo był on transmitowany przez radio.
Znam zatem dobrze amfiteatr. Kojarzę centrum miasta. Pamiętam też, jako wielki fan sztuki awangardowej, rzeźby Hasiora przy wjeździe do Koszalina. Blisko nich jest klub studencki
„Kreślarnia”. Prowadziłem w nim imprezę studencką, w czasie
której odbywał się konkurs miss mokrego podkoszulka. Jedna z uczestniczek złamała regulamin i zbyt zaangażowała się
w konkurs, a mi nie pozostało nic innego jak… dyplomatycznie
zemdleć.

Trudno o lepszy adres...
Nieruchomość wkomponowana w sąsiedztwo
murów miejskich, z dojazdem od ulicy Księżnej
Anastazji i frontem od ulicy Zawiszy Czarnego.
Bryła budynku stylistycznie nawiązuje do
okolicznej starej zabudowy.

BUDUJEMY
KOSZALIN

• Łącznie 9 apartamentów
• Po 3 apartamenty na każdej kondygnacji
• Każdy apartament z balkonem lub tarasem
• Komórki lokatorskie przypisane do każdego lokalu
• Na najwyższej kondygnacji dostęp do strychu nieużytkowego
• Ponadstandardowa wysokość pomieszczeń
• Gwarantowane miejsca postojowe
w hali garażowej (poziom przyziemia)
• Winda

...a więc pomyśl i kup!
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Piotr Flens
ul. Gnieźnieńska 74 • tel.: 94 347 47 14 • pbo@flens.pl • www.flens.pl
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Prezes zarządu MPS Wanda Alicja Stypułkowska

MPS: STAWIAMY
NA WARTOŚCI INNE
NIŻ NAJNIŻSZA CENA
Autor: Adam Różański

Koszaliński MPS należy do całkiem pokaźnej grupy firm, które albo właśnie obchodzą albo będą niedługo
obchodzić 25-lecie istnienia, bo powstały w czasie burzliwych przekształceń gospodarczych początku lat 90.
ubiegłego wieku. Firma szybko urosła do formatu europejskiego. W mieście jest jednak stosunkowo mało
znana – nie produkuje bowiem bezpośrednio na rynek, a większość jej produkcji trafia za granicę. O jej początkach, stanie obecnym i planach rozmawiamy z panią Wandą Alicją Stypułkowską, prezesem zarządu MPS
Intenational Sp. z o.o.

Z

aczęło się od formuły firmy rodzinnej.
- Z tym, że była to rodzina ze Skandynawii.
Stamtąd pochodził kapitał. Pojęcie „rodzinna
firma” nie musi oznaczać „mała”, choć takie
pewnie budzi się od razu skojarzenie. MPS nigdy nie był małą firmą, od razu zatrudniał 50
osób. Rynek polski wydał się Skandynawom
atrakcyjny, bo jest duży, a Koszalin wybrali dlatego, że jego położenie sprzyja kontaktom ze Szwecją. Na początku było przetwórstwo

tworzyw sztucznych. Później doszedł drugi biznes – rozlewaliśmy
oleje samochodowe, głównie dla marki Mobil. To był przez wiele
lat nasz największy klient. Oni przywozili olej do nas w cysternach,
a my produkowaliśmy kanisterki do tego oleju i rozlewaliśmy.
- Czyli była to usługa tzw. konfekcjonowania.
- Tak to można nazwać. Korzyścią i dla nas, i dla klienta był
fakt, że sami, na miejscu produkowaliśmy opakowania. Nie było
więc przewożenia gdzieś do Europy Zachodniej pustych opako-
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wań, czyli de facto wożenia powietrza. Następnym krokiem było
wprowadzenie produkcji kosmetyków, bo inwestorzy mieli w tym
zakresie pewne know-how. I tak postawiliśmy firmę na trzech
nogach. W 2000 roku, kiedy wejście Polski do Unii stało się realne i jego terminy były już określone, biznes olejowy odpadł. To
wtedy zapadła decyzja o produkcji kosmetyków. Z tym, że była to
produkcja kosmetyków głównie dla właścicieli marek. Nigdy nie
mieliśmy strategii powoływania marek własnych.
- Jak takie zlecenia się pozyskuje? Podejrzewam, że wymaga
to rozległych kontaktów. Czy te światowe firmy rozpisują coś
w rodzaju konkursów na producentów?
- Zdarza się tak, w szczególności w dużych sieciach handlowych.
Najczęściej jest to swoista aukcja w Internecie. My jednak nie korzystamy z tego narzędzia, bo dla firm organizujących takie olbrzymie przetargi główną wartością jest cena. My od samego początku
mówiliśmy, że samą ceną konkurować nie chcemy. Konkurujemy
tymi wartościami, które dostarczamy klientowi: jakością, różnorodnością, kreatywnością, lojalnością, sprawnością. I to się nam udaje.
- Kiedy przejeżdża się ulicą Bohaterów Warszawy, widzi się
tylko niewielki napis na biurowcu - „MPS International”. Mało
kto zdaje sobie sprawę, że za tym biurowcem są ogromne hale,
bo ich z ulicy nie widać. Jaka to jest powierzchnia?
- To 30 tysięcy metrów kwadratowych, czyli 3 hektary pod dachem. Cały nasz teren ma 6 hektarów.
- Starsi mieszkańcy Koszalina pamiętają pewnie historię tego
miejsca, ale wyrosło już co najmniej jedno pokolenie, które tego
nie wie. Co było wcześniej w tym miejscu?
- To było Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego. Obiekt był wybudowany już w połowie lat 80., ale chyba nigdy
nie był zapełniony towarem.
- Firma, jak na warunki Koszalina jest duża, zatrudnia 270 pracowników.

- Posiłkujemy się też pracownikami agencji pracy tymczasowej.
- Jakich specjalności są to ludzie? Kto może aspirować do zatrudnienia u Państwa?
- Z uwagi na naszą specyfikę i strategię dostarczania klientowi czegoś więcej niż tani produkt, potrzebujemy kadry, która jest
w stanie to zaoferować klientowi. W związku z tym dzisiaj mamy
największe zapotrzebowanie na kadrę średniego i wysokiego
szczebla.
- W ostatnich latach pojawiła się tendencja do współpracy firm
ze szkołami wyższymi. O jakim profilu zawodowym absolwenci,
np. politechniki, mogą liczyć na pracę u Państwa?
- Mamy zatrudnionych automatyków, elektroników, inżynierów po kierunkach mechanicznych. Jesteśmy potencjalnie dobrym zapleczem dla instytutów wzornictwa przemysłowego, bo
produkujemy butelki. Projektujemy je, a później te butelki stoją
w Rossmannie na półce.
- I mało kto sobie zdaje sprawę, że powstały one w Koszalinie
przy ul. Bohaterów Warszawy.
- Dotychczas nie udało nam się wykorzystać szans wynikających
z tego, że na Politechnice Koszalińskiej jest Instytut Wzornictwa.
Rokrocznie kreujemy po kilkadziesiąt wzorów opakowań i albo
klient przychodzi do nas z gotowym projektem, albo my tu sami,
najczęściej nasi inżynierowie, siadamy przed komputerem i szukamy rozwiązania.
- Inżynierowie zamiast designerów. Z czego wynika ten kłopot?
- Moim zdaniem za mało jest inicjatywy z drugiej strony, ze strony uczelni. Z racji takiego, a nie innego dedykowania funduszy
unijnych, sytuacja się jednak zmienia. Ci młodsi naukowcy wychodzą z własnymi propozycjami.
- Mało kto wie o tym, że Polska jest szóstym w Europie producentem kosmetyków.
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- To po części skutek specjalizacji, jaką przydzielono Polsce
w poprzednim ustroju w ramach RWPG (Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, czyli organizacja gospodarcza państw obozu
socjalistycznego – przyp. am). Były nią między innymi kosmetyki
i farmacja. Działały prężnie Polleny i Polfy. Gdy to się rozpadło, fachowcy musieli znaleźć na nowo swoje miejsce. Dzisiaj jest ponad
400 firm kosmetycznych w Polsce (ile jest farmaceutycznych – nie
wiem). Są i duże, i mniejsze. Radzą sobie na tym bardzo konkurencyjnym rynku. Niestety, w Koszalinie nigdy nie było takich firm
i stąd ciągłe trudności ze skompletowaniem fachowej kadry.
- Firma wkrótce będzie obchodzić 25 lat istnienia. Pani pracuje
od jej początku?
- Firma została zarejestrowana w 1991 roku. W 1992 roku ruszyła produkcja, a ja przyszłam w marcu 1993 roku.
- Pani Prezes ma wykształcenie chemiczne. Skąd zacięcie menedżerskie? Trzeba mieć silne cechy przywódcze i menedżerski
talent, żeby stojąc na czele firmy przeprowadzić ją przez różne
przeobrażenia.
- Dużo się zawsze uczyłam i nadal się uczę. Uzupełniam wiedzę, bo to obecnie konieczność. A cechy przywódcze? Pewnie coś
w tym jest…
- Nie ma w Koszalinie wielu przykładów pań stojących na czele
firm.
- Chyba jest pan w błędzie.
Rok temu w konkursie „100
kobiet biznesu”, organizowanym przez „Puls Biznesu”,
znalazłam się w finałowej
grupie 50 kobiet zarządzających firmą dużą. Znalazły się
w niej również pani Emilia
Modlińska z DEGI i pani Grażyna Bielawska z MEC-u. Nawet ja, będąc w tym środowisku, byłam zaskoczona, że się
spotkałyśmy podczas wielkiej
gali w Teatrze Wielkim w Warszawie.
- Najwyraźniej uległem
stereotypowi.
- Takie są kobiety. Jak mróweczki pracują i mało się afiszują
(śmiech).
- Nie mają Państwo pokusy, by tworzyć własne marki kosmetyków?
- Budowanie własnej marki jest trudne i bardzo kosztowne. Najważniejszym argumentem przeciw takiemu myśleniu jest to, że
nie chcemy być konkurencją dla własnych klientów. Kiedy idę do
Rossmanna, jestem dumna, że jest tam ileś produktów wykonanych u nas i to mi wystarcza.
- Jak będzie wyglądał rozwój MPS w najbliższych 5-10 latach?
Czego można się spodziewać?
- Będziemy się dynamicznie rozwijać. Taką przyjęliśmy strategię.
Uważamy, że mamy duże szanse rozwojowe z naszym doświadczeniem i doskonałą reputacją. Rynek europejski nie patrzy już na
Polskę podejrzliwie, staliśmy się wiarygodni. A my wciąż potrzebujemy twórczych pracowników, tak zwanej inteligencji zakładowej. Potrzebujemy handlowców, technologów, liderów projektów.
Bo nasza usługa jest specyficzna. Kiedy pójdziemy do szewca, to
chcemy, żeby ten szewc nas potraktował indywidualnie, bo mamy
nogi takie, jakie mamy i buty też niszczymy tylko w swoisty spo-

sób. Tak samo z naszymi klientami: jeden oczekuje milionów sztuk
popularnych produktów, a inny za to produktów z najwyższej półki. Jesteśmy przygotowani na obsłużenie wszystkich.
- Firma co prawda lokalnie nie ma klientów docelowych, nie
produkuje własnych marek, o czym już mówiliśmy, ale jednak
Państwo angażują się w rozmaite inicjatywy prospołeczne.
- W ramach zrównoważonego rozwoju kładziemy przede
wszystkim bardzo duży nacisk na sprawy związane z ekologią.
Dwa-trzy lata temu zakończyliśmy inwestycję w postaci podoczyszczalni ścieków. Miasto odbiera od nas ścieki, ale one nie
mogą pochodzić bezpośrednio z produkcji. Dbamy o wszystkie
pozostałe emisje. Nauczyliśmy się od naszych klientów z rynku
skandynawskiego, jak to jest ważne. Nasz system zgodny z normą
ISO 14000 wypełnia te zobowiązania. Staramy się również w jakiejś skali pokazać się na terenie miasta, sponsorujemy od wielu lat Teatr Propozycji Dialog. Być może moi pracownicy nie są
tam częstymi gośćmi, ale uważam, że jest to bardzo wartościowe
przedsięwzięcie i warto je wspierać. Współpracujemy z warsztatami terapii zajęciowej. Mamy szereg systematycznych działań dla
pracowników. Organizujemy imprezy integracyjne, imprezy dla
dzieci. W firmie są dwa dodatkowe dni wolne od pracy w roku,
dodatkowe ubezpieczenie, dofinansowanie wypoczynku, upominki świąteczne, pożyczki mieszkaniowe. Długa lista. Ostatnio
pojawił się pomysł, żeby zaprosić rodziny pracowników i pokazać
im fabrykę, by właśnie większa liczba mieszkańców Koszalina zapoznała się z tym, co robimy.
- Skandynawski system
zarządzania ma charakter
partycypacyjny. Czy również u Państwa w firmie ma
on zastosowanie? Chodzi
o dopuszczenie do głosu,
uwzględnienie opinii pracowników na różnych szczeblach zarządzania.
- Obecnie mamy relacje
handlowe ze Skandynawią,
natomiast właścicielskich już
nie ma. Wiele lat współpracowałam ze Skandynawami i te
wzorce poznałam, więc tak
się staram zarządzać firmą.
Potwierdzeniem tego jest nasz certyfikat, czyli norma SA 8000,
która ma charakter normy etycznej. Obejmuje dużo więcej spraw
niż te wynikające z Kodeksu Pracy. Od 1998 roku poddajemy się
audytom dwa razy do roku, a audyt polega między innymi na
wywiadach z pracownikami przeprowadzanych przez podmiot
zewnętrzny. Część klientów, szczególnie tych dużych, zachodnich
firm, bardzo sobie to ceni. Kolejnym naszym sukcesem jest zdobyty w 2014 roku tytuł „Etyczna firma” w konkursie „Pulsu Biznesu”.
Do konkursu zgłosiło się 200 firm, a zostało wybranych 15 – bez
przyznawania miejsc. To kolejne potwierdzenie spełniania standardów etycznych o najwyższym poziomie.
- MPS wkrótce będzie obchodzić 25-lecie. Koszalin obchodzi
z kolei 750-lecie. Czego by Pani życzyła naszemu miastu z okazji
urodzin?
- Chciałabym, żeby Koszalin nabył umiejętności ściągania do
siebie kreatywnych i przedsiębiorczych ludzi. Żeby stał się dla
nich atrakcyjnym miejscem życia i spełnienia zawodowego. Takich, którzy będą napędzać rozwój miasta nie na bazie „węgla
i stali”, ale na bazie wiedzy i informacji.
MPS International Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 30, 75-211, Koszalin
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CZTERY
KOSZALIŃSKIE
HERBY
Autor: Adam Różański

Przez ponad 500 lat (od końca XIV wieku do 1938 roku) herbem Koszalina była głowa świętego Jana spoczywająca
na misie. Wcześniej przez pewien czas koszalińskie pieczęcie przedstawiały postać biskupa z infułą – zapewne
Hermana von Gleichena, biskupa kamieńskiego, który w 1266 roku nadał Koszalinowi prawa miejskie.

T

o godło nie przyjęło się jednak na stałe i ustąpiło miejsca Janowi Chrzcicielowi. Do czasów
współczesnych zachowały się tylko dwa zabytki przedstawiające wizerunek dawnego
patrona Koszalina: figura świętego Jana w ołtarzu katedry oraz kamienny fragment z jego
głową, najpewniej element z siedemnastowiecznego miejskiego ratusza (dziś znajduje się on w koszalińskim Muzeum). Według tradycji głowa świętego Jana Chrzciciela na misie symbolizuje jego męczeństwo i jest umieszczona
w herbach wielu miast.
W 1938 roku świętego opiekuna zastąpił znak runiczny - stylizowana litera „Z”, z dwoma kółkami po bokach, nazywana wendą. Naziści chcieli symbol chrześcijański, uniwersalny, zastąpić
herbem pochodzącym z tradycji germańskiej. Nigdy jednak nie
zyskał on szczególnej rangi. Był raczej uproszczonym symbolem
niż herbem w prawdziwym znaczeniu tego słowa.
Czwarty herb Koszalina, obowiązujący obecnie, został ustanowiony w 1959 roku. Przedstawia postać rycerza na koniu - księcia
Bogusława II. Zaprojektowano go w nawiązaniu do dokumentu
z 1214 roku, w którym widnieje pieczęć księcia i wzmianka dotycząca Koszalina. Współczesny herb Koszalina, zdaniem heraldyków nie ma żadnego uzasadnienia ani w historii, ani w tradycji.
Warto zauważyć, że w ramach przygotowań do tysiąclecia państwa polskiego (1966 r.), godło Koszalina namalowane zostało
wśród innych herbów polskich miast w krakowskich Sukiennicach
i pozostaje tam po dziś dzień. Nie jest to jednak Bogusław II na
koniu, ale herb najdłużej używany – i według krakowskich heraldyków właściwy – głowa Jana Chrzciciela złożona na misie.
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KALENDARIUM
DZIEJÓW MIASTA
1214
Koszalin po raz pierwszy wymieniony został w źródłach pisanych.
Książę pomorski Bogusław II nadał wówczas wieś Cossalitz (Koszalice - kaszubska nazwa Koszalina), blisko Góry Chełm położoną, klasztorowi norbertanów znajdującemu się w Białobokach k.
Trzebiatowa. W tym czasie Pomorze Zachodnie łączyły więzy dynastyczne z Polską, bowiem rodzicami Bogusława II byli Bogusław
I z pomorskiego rodu Gryfitów i Anastazja, księżna wielkopolska
z rodu Piastów.
1263
Zbudowana przez norbertanów kaplica Maryjna na Górze Chełmskiej pełniła funkcję kościoła parafialnego dla wsi Koszalin i okolicznej ludności. Proboszczem parafii był duchowny o imieniu
Mikołaj.
1266
Biskup kamieński Herman von Gleichen nadał Koszalinowi prawa miejskie, oparte na prawie lubeckim. Prawo to gwarantowało
mieszczanom wolność osobistą, prawo własności i samorząd. Organizację miasta, lokowanego w nowym miejscu, nad rzeką Dzierżęcinką, powierzył biskup kolonistom niemieckim Markwardowi
i Hartmanowi. Obaj zostali wójtami miejskimi, sprawując w imieniu biskupa nadzór nad miastem. Koszalin otrzymał w uposażeniu
100 łanów ziemi, 10 łanów lasu, zwolnienie od podatku na 6 lat,
pozwolenie na budowę młyna i połowy ryb w granicach dominium (władztwa biskupów kamieńskich).
1278
Biskup kamieński Herman założył klasztor cysterek; jego zabudowania wzniesiono w północno-wschodniej części miasta. Biskup
powierzył mniszkom patronat nad kościołem parafialnym w Koszalinie i kaplicą Maryjną na Górze Chełmskiej.
1286
Ukończona została budowa miejskiego systemu fortyfikacji. Stanowił go pierścień wałów ziemnych z drewnianą palisadą, otoczony fosą i stawami. Z tego czasu pochodzi wzmianka o pierwszym
koszalińskim ratuszu.

1288
Rada miejska wykupiła od biskupa wójtostwo i uwalniając się od
nadzoru urzędnika biskupiego, uzyskała pełny samorząd. Odtąd
wójt był tylko urzędnikiem sądowym powoływanym przez biskupa. Od XIV w. rada miejska liczyła 12 rajców, na jej czele stało
dwóch burmistrzów.
1291
Rozpoczęto budowę ceglanych murów obronnych o obwodzie
1600 m, wysokości 7 m, umocnionych 46 czatowniami i 3 bramami. Budowę murów ukończono w 1350 r.
1331
Koszalin otrzymał od bpa kamieńskiego Ferdynanda wieś Jamno,
dzięki czemu granice miasta sięgnęły brzegu jeziora Jamna.
1333
Pierwsza wzmianka o kościele Mariackim (obecnej katedrze), zbudowanym w latach 1300-1333.
1353
Rada miejska zakupiła jezioro Jamno wraz z mierzeją jamneńską.
Koszalin uzyskał przez to dostęp do morza, prawa żeglugowe
i połowowe, które zatwierdził bp kamieński Jan w 1356 r. Bazę
założonego tutaj portu stanowiły wsie rybackie Unieście i Czajcze,
w których były magazyny na sól i inne towary.
1386
Koszalin wstąpił do Związku Hanzeatyckiego. Ze względu na wysokie koszty uczestnictwa w zjazdach, jego interesy w Hanzie do
połowy XV w. reprezentował Kołobrzeg.
1400
Papież Bonifacy IX nadał przywilej odpustowy sanktuarium Maryjnemu na Górze Chełmskiej. Odtąd odpust był obchodzony 15
sierpnia, aż do reformacji przyjętej na Pomorzu w 1534 r. Już od
połowy XIV w. sanktuarium było znanym miejscem pielgrzymkowym. Przybywali tutaj pielgrzymi z miast nadbałtyckich, całego
Pomorza i spoza jego granic, nawet z Rzymu (1376 r.).
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1427
Koszalin wstąpił do związku miast pomorskich, które zobowiązały
się do ochrony przed rozbojami, zagrażającymi bezpieczeństwu
kupców oraz do obrony przywilejów zrzeszonych miast.
1446
Oddziały zbrojne Kołobrzegu i Koszalina starły się w bitwie pod
Tatowem. Koszalin wyszedł z niej zwycięsko, broniąc swoich praw
do żeglugi morskiej. Od 1457 r. Koszalin, jako pełnoprawny członek Hanzy, wysyłał własnego delegata na zjazdy w Lubece.
1464
Rada miejska wykupiła za 1200 grzywien srebra wójtostwo, zastawione pod pożyczkę przez bpa Henninga. Utworzony został sąd
miejski i urząd kata miejskiego.
1468
Koszalin zabiegał w Lubece o pomoc w odzyskaniu swojego statku, którego porwał kaper szczeciński i uprowadził do Stralsundu.
1469
Koszalin zawarł z Kołobrzegiem przymierze, w którym zobowiązał
się do odmowy złożenia przysięgi wierności nowo wybranemu
biskupowi w razie niepotwierdzenia przez niego przywilejów obu
miast. W tym czasie wzrosła rola polityczna Koszalina w dominium
kamieńskim.
1475
Zatarg Koszalina z księciem Bogusławem X z powodu ograbienia
na Górze Chełmskiej kupców koszalińskich przez dworzan księcia.
Odmowa Bogusława X ukarania sprawców napadu doprowadziła do porwania i uwięzienia księcia przez koszalinian. Za ten czyn
miasto musiało zapłacić wysoką karę i przeprosić księcia.
1480
Bp kamieński Marinus z Fregano potwierdził Koszalinowi przywilej
handlu morskiego.
1481
Koszalin otrzymał od bpa Marinusa prawo karania śmiercią każdego, bez względu na stan, schwytanego na rozboju w granicach
dominium kamieńskiego (biskupiego).

1504
Większość zabudowy miasta - m.in. ratusz - strawił pożar.
1510
Kołobrzeg oskarżył Koszalin przed biskupem kamieńskim o bezprawny przewóz soli przez Unieście, co naruszało monopol gildii
kołobrzeskiej na handel solą w dominium kamieńskim. Biskup zabronił koszalinianom uprawiania handlu morskiego, z wyjątkiem
wywozu ryb małymi statkami.
1516
Rada miejska wydała mieszczanom zakaz prowadzenia handlu
z ludnością wendyjską (słowiańską) pod groźbą kary, podczas gdy
produkty rajców miejskich mogli nabywać miejscowi kupcy. Zakaz
ten był przejawem walki konkurencyjnej. W tym czasie pojawiły
się także zakazy przyjmowania miejscowej ludności słowiańskiej
do rzemiosła, co świadczyło o świadomej dyskryminacji etnicznej.
1531
Wystąpienie luterańskiego kaznodziei w kościele Mariackim, przerwane wtargnięciem pijanego balwierza Döringa, wysłanego przez
przeciwników reformacji (część radnych), zakończyła się rozruchami w mieście i śmiercią balwierza poniesioną z rąk zwolenników
reformacji. Sprawców zamieszek ukarano grzywną. Trzy lata później wyznanie Lutra zostało przyjęte na całym Pomorzu Zachodnim.
1533
Piwowarzy i sukiennicy koszalińscy uzyskali monopol na handel
piwem i suknem. Inni rzemieślnicy mogli warzyć piwo tylko na
użytek własny, a tkaczom zabroniono handlu domokrążnego produkowanym przez nich suknem.
1535
W czasie epidemii dżumy w mieście zmarło około 1500 mieszkańców.
1568
Bp kamieński książę Jan Fryderyk na ruinach rozwiązanego klasztoru cysterek rozpoczął budowę zamku. Ukończył ją w 1582 r.
jego następca, książę Kazimierz. Za jego rządów wzrosła ranga
miasta, które było miejscem zebrań sejmików ziemskich dla dominium kamieńskiego. Kolejny rezydent zamku książę Franciszek
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I odbudował kościół zamkowy i w 1610 r. założył mennicę, którą
do 1653 r. dzierżawili mieszczanie koszalińscy.

i zniszczeń. Część mieszkańców uciekła, szukając ratunku za polską granicą.

1572
Książę Jan Fryderyk w sporze między Kołobrzegiem i Koszalinem
o handel solą poparł Koszalin i potwierdził jego prawa do handlu
morskiego. Od połowy XVI w. przed Bramą Młyńską istniał warsztat szkutniczy produkujący nieduże statki. W tym czasie właścicielami statków było kilku rajców miejskich.

1653
Na mocy pokoju westfalskiego Pomorze Zachodnie przeszło pod
panowanie Brandenburgii. Koszalin wyszedł z wojny zniszczony,
utracił status miasta rezydencji książęco-biskupiej. Samorząd
miejski zlikwidowano, władze miejskie były nominowane i poddane nadzorowi urzędów państwowych ze Szczecina.

1585
Podczas kolejnej epidemii śmierć poniosło około 1000 mieszkańców.

1690
Silny sztorm na Bałtyku spowodował upadek portu Koszalina na
jeziorze Jamno. Żywioł ostatecznie zamknął stary nurt (bliżej Łazów) łączący jezioro z morzem, zaś powstałe wtedy nowe połączenie, tuż za Unieściem, było zbyt płytkie dla żeglugi.

1620
Koszalin liczył około 3000 mieszkańców.
1627
W czasie wojny trzydziestoletniej do miasta wkroczyły wojska
cesarskie, nakładając kontrybucję, dopuszczając się rabunków,
gwałtów i morderstw.

1713
W Koszalinie ulokowany został garnizon wojsk pruskich, liczący
tysiąc żołnierzy. W wieku XVIII garnizon był motorem gospodarczym miasta, którego rzemiosła (sukiennictwo i piwowarstwo),
handel i miejskie folwarki zaspakajały potrzeby wojska.

1637
Koszalin zajęły wojska szwedzkie, dokonujące licznych grabieży

1718
Wielki pożar miasta zniszczył 80 proc. zabudowy, w tym ratusz i za-
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mek. Rozebrano do połowy wysokości mury miejskie, aby cegły
z rozbiórki przeznaczyć na odbudowę miasta.
1720
Oddano do użytku nowy ratusz, wzniesiony w południowej pierzei
rynku, w sąsiedztwie kościoła Mariackiego. W mieście utworzono
Sąd Nadworny, którego kompetencje obejmowały 9 powiatów
wschodniej części Pomorza Zachodniego.
1724
Na środku rynku stanął pomnik króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I, fundatora odbudowy miasta po wielkim pożarze. Zbudowany został wodociąg, do którego wodę doprowadzono ze źródeł
na Górze Chełmskiej. Mieszkańcy czerpali wodę z dwóch basenów na rynku.
1726
Michał Schweder, koszaliński patrycjusz, założył fundację rodzinną, która finansowała stypendia dla studiującej młodzieży z rodu
Schwederów. W 1738 r. przy obecnej ul. Bolesława Chrobrego 2
wzniesiono siedzibę fundacji, w której była biblioteka z bogatym
księgozbiorem.
1747
Powołano w mieście konsystorz ewangelicki, najwyższą kościelną
władzę administracyjno-sądową, której działalność obejmowała
środkową część Pomorza Zachodniego.
1749
Rozpoczęto karczowanie lasu miejskiego na zboczu Góry Chełmskiej w celu założenia dwóch miejskich wsi - Kędzierzyna i Skwierzynki. Do Koszalina należały wówczas: Czajcze, Gorzebądz, Jamno, Kłos, Maszkowo, Mokre, Pątnowo, Podamirowo, Radomno,
Szczeglino, Unieście i Wilkowo; w 1717 r. pańszczyznę zastąpiono
w nich czynszem.

bliżu wsi Kłos na Górze Chełmskiej Polak Jan Gelczewski założył
manufakturę papierniczą, która zaspakajała potrzeby licznych
urzędów w mieście.
1782
Jakub Salomon Borchard założył największą w mieście manufakturę galanteryjną, zatrudniającą 300 chałupników. W mieście działały także manufaktury: garbarska, mydlarska i powozowa. Miasto
miało połączenia dyliżansowe z Kołobrzegiem, Darłowem i Piłą.
1807
Koszalin zajęły wojska napoleońskie (do 1808 r.), nakładając na
miasto kontrybucję i obowiązek aprowizacji armii, prowadzącej
oblężenie Kołobrzegu.
1816
Koszalin został siedzibą władz rejencji pruskiej (jednostki administracji, odpowiedniczki województwa), w skład której wchodziło
dziesięć powiatów wschodniej części Pomorza Zachodniego. Miasto liczyło 3636 mieszkańców.
1817
Rozpoczęto zakładanie parku miejskiego u podnóża murów miejskich, po wschodniej i południowej stronie miasta, na miejscu
zniwelowanych wałów ziemnych. Najpierw założono część parku
przy fontannie i stawie, tzw. Promenadę na Dużym Wale, a w latach 30. XIX w. - Nową Promenadę ze strzelnicą (okolice obecnego amfiteatru); do 1843 r. utworzono część parku przy ul. Andersa
(tzw. Promenadę na Małym Wale).
1819
Założono cmentarz komunalny przy ul. Młyńskiej (obecnie teren
parku im. T. Kościuszki, w pobliżu siedziby Koszalińskiej Biblioteki
Publicznej). Rozebrano Bramę Nową, następnie Bramę Wysoką
(1867 r.) i Bramę Młyńską (1872 r.).

1760
W czasie wojny siedmioletniej (1756-1763) Koszalin zajęły wojska
rosyjskie, niszcząc przedmieścia i folwarki miejskie w Kłosie i Wilkowie. Okupacja trwała dwa lata.

1825
Ukazuje się pierwszy dziennik „Allgemeine Pommersches Volksblatt”, przekształcony w 1859 r. w gazetę „Kösliner Zeitung” (wydawane w drukarni Hendessa przy ul. Pocztowej).

1764
Utworzono koszalińskie Kolegium Kamery Wojenno-Skarbowej
w Szczecinie, spełniające funkcje skarbowe i administracyjne
w dobrach państwowych i nadzorujące gospodarkę miast. W po-

1827
W miejscu rozebranej XVIII-wiecznej siedziby władz miasta rozpoczęto budowę nowego ratusza, ukończonego w 1830 r. Obiekt został
rozbudowany i zmodernizowany w 1877 r., istniał do marca 1945 r.
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1829
Rozpoczęto budowę drogi bitej łączącej Koszalin ze Szczecinem
i Gdańskiem, którą ukończono w 1845 r. Odcinek tej drogi z Koszalina do Sianowa przez Górę Chełmską zbudowała w 1833 r. blisko
stuosobowa grupa Polaków, byłych powstańców listopadowych.
1833
Władze miejskie złożyły projekt i kosztorys budowy portu na jeziorze Jamno, przeznaczonego dla łodzi frachtowych, wykorzystującego naturalne połączenie jeziora z morzem. Projekt, ze względu
na wysokie koszty inwestycji, nie został zrealizowany.
1834
Kupiec F. Schlutius uruchomił nad rzeką Dzierżęcinką fabrykę papieru, największy zakład w mieście. W latach 70. XIX w. zmodernizowano go i dziewięć lat później przekształcono w spółkę akcyjną.
W szczytowym okresie rozwoju (1919-1924) fabryka zatrudniała
1500 osób, produkując 70 ton papieru i 4 tony celulozy dziennie.
1849
Koszalin liczył 8686 mieszkańców.
1859
Koszalin połączono linią kolejową ze Stargardem Szczecińskim
(w 1869 r. ze Słupskiem, w 1871 r. z Gdańskiem). W tym czasie
uruchomiono połączenie telegraficzne ze Szczecinem.
1862
Otwarto gazownię miejską. Miasto zostało oświetlone 140 latarniami gazowymi.
1878
Kupiec C. Waldemann założył znaną w Europie wędzarnię łososi
i drobiu, a w 1895 r. otworzył zakład mleczarski, znany z produkcji
białego serka „Karzełek z Góry Chełmskiej”.
1885
W Koszalinie zainstalowano pierwszą centralę telefoniczną.
1888
Na Górze Chełmskiej zbudowano wieżę widokową i restaurację,
chętnie odwiedzane przez mieszkańców.
1895
Koszalin liczył 18935 mieszkańców.
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1898
Oddano do użytku wąskotorową linię kolejową z Koszalina do
Polanowa.
1901
Oddano do użytku szosę bitą z Koszalina do Jamna.
1903
Otwarto linię kolejową do Mielna (odgałęzienie z Mścic).
1905
Oddano do użytku linię kolei wąskotorowej Koszalin - Bobolice.
1908
Pierwszy lot samolotem z silnikiem własnej konstrukcji koszalinianina Hansa Gradego, pioniera lotnictwa niemieckiego, założyciela pierwszej linii poczty lotniczej.
1909
Otwarcie miejskiego basenu pływackiego, w rejonie obecnej ul.
Racławickiej (okolice Politechniki).
1910
Koszalina uzyskał energię elektryczną, doprowadzoną z elektrowni uruchomionej w Białogardzie.
1911
Oddanie do użytku pierwszej linii tramwajowej, wiodącej od
dworca kolejowego przez ulice Dworcową, Zwycięstwa, Piłsudskiego do szpitala przy ul. Chałubińskiego.
1912
Zorganizowanie w Koszalinie wystawy przemysłowo-rzemieślniczo-rolniczej, prezentującej osiągnięcia gospodarcze Pomorza
Zachodniego. Otwarcie Miejskiego Liceum Żeńskiego im. Księżnej Bismarck, obecnej siedziby I Liceum Ogólnokształcącego im.
S. Dubois.
1913
Oddanie do użytku szpitala powiatowego im. Cesarza Wilhelma
(obecnie szpital wojewódzki przy ul. Chałubińskiego). Otwarcie
linii tramwajowej podmiejskiej, tzw. kolei plażowej, z Koszalina
przez Mścicie, do Mielna i Unieścia, długości około 15 km. Zakończenie trwającej trzy lata budowy kanalizacji w centrum Koszalina.
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1914
Powstanie nowych koszar piechoty przy ulicy Zwycięstwa, róg ul. 4
Marca. Otwarcie nowego dworca kolejowego wraz z wiaduktem
nad ul. Szczecińską.
1914-1918
Założenie wojskowej szkoły pilotów przy ul. Morskiej. Powstanie
fabryki samolotów, drugiego co do wielkości zakładu przemysłowego w Koszalinie. Po I wojnie światowej, wskutek demilitaryzacji
Niemiec, zmieniono jego profil na remont taboru kolejowego,
później na produkcję maszyn rolniczych, wyroby cementowe, rowery. W 1926 r., wskutek spadku popytu na te produkty, zakład
zamknięto i zwolniono liczącą 1000 osób załogę.
1918
Na fali wystąpień rewolucyjnych w Niemczech, wskutek trudnej
sytuacji gospodarczej, w Koszalinie powstała rada robotniczożołnierska. Doprowadziła do usunięcia ze stanowiska burmistrza
i starosty. W 1919 r. liczne strajki i demonstracje ludności cywilnej oraz zbuntowanych żołnierzy stłumione zostały przez policję
i wojsko (byli ranni i zabici).
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1919
Początek napływu do Koszalina niemieckich uchodźców z terenów, które powróciły do Polski na mocy traktatu wersalskiego. Do
1925 r. przybyło ich ponad 5000, co pogłębiło w mieście bezrobocie. W tym samym czasie powstały spółdzielnie mieszkaniowe
pracowników papierni, pocztowców i urzędników, robotników,
inwalidów wojennych oraz pracowników policji, rozpoczynając
budowanie osiedli dla swoich członków.
1923
Koszalin otrzymał status miasta wydzielonego z powiatu. Powstała
koszalińska komórka partii hitlerowskiej (NSDAP).
1924
Modernizacja wodociągów przy ul. Rzecznej. Oddanie do użytku lokalnej elektrowni wodnej dobudowanej do młyna przy ul. Młyńskiej.
1925
Powstanie drugiej linii tramwajowej, łączącej śródmieście z podmiejską wsią Rokosowo. Zmodernizowano gazownię miejską, której sieć o długości 21 km objęła niemal całe miasto.
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1928
Sprzedaż podupadającej fabryki papieru w ręce kapitału angielskiego; ukończenie budowy siedziby straży pożarnej przy ul.
Kazimierza Wielkiego; otwarcie nowoczesnego sanatorium przeciwgruźliczego na Rokosowie.
1929
Muzeum regionalne, od 1912 r. ulokowane w budynku miejskim
przy ul. Szpitalnej, otrzymało zakupioną przez władze nową siedzibę przy ul. Piłsudskiego 53.
1931
Ukończono budowę nowoczesnego gmachu sądu przy ul. Waryńskiego (po 1950 r. siedziba KW PZPR, obecnie ponownie budynek sądu).
1932
W wyborach prezydenckich koszalinianie zdecydowanie poparli
Hitlera (głosowało na niego 44,15 proc. wyborców).
1933
Powstanie koszalińskiej placówki Gestapo; masowe aresztowania
przeciwników partii hitlerowskiej w Koszalinie i okolicy.
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1934
Zakończenie odnawiania części parku miejskiego wraz ze stawem
przy ul. Młyńskiej.
1935
Oddanie do eksploatacji pierwszej linii autobusowej, wiodącej od
pl. Kilińskiego do cmentarza komunalnego. W 1937 r. zlikwidowano miejską komunikację tramwajową, zastępując ją komunikacją
autobusową, a rok później podobnie uczyniono z linią podmiejską do Unieścia.
1936
Budowa kompleksu sportowego pomiędzy ulicami Racławicką
i Targową, w tym stadionu sportowego (obecnie „Bałtyk”), dwóch
boisk treningowych, kortów tenisowych, placu do zawodów konnych i basenu pływackiego. Na olimpiadzie w Berlinie koszalinianin, Heinrich Pollay, zdobył złoty medal w jeździectwie.
1938
W czasie tzw. nocy kryształowej naziści spalili synagogę przy ul.
Szpitalnej, zdewastowali dwa cmentarze żydowskie i rozpoczęli zagładę ludności żydowskiej. Władze hitlerowskie ustanowiły
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nowy herb Koszalina, w formie stylizowanego znaku wendy (litera
Z z dwoma kółkami po bokach).

wojnie duży garnizon. W mieście pozostał tylko polski garnizon
wojskowy.

1939
Oddanie do użytku największej inwestycji – nowej siedziby urzędu
rejencji koszalińskiej przy ul. Andersa (po 1945 r. siedziba Urzędu Wojewódzkiego). Koszalin liczył blisko 33500 mieszkańców.
W czasie II wojny do miasta przywożono znaczne grupy jeńców
i robotników przymusowych; najliczniejsi byli Polacy, inne narodowości to m.in. Włosi, Francuzi, Białorusini.

1948
Oddano do użytku odbudowaną gazownię miejską. 15 grudnia
delegacje PPR i PPS z Koszalina wzięły udział w ogólnopolskim
kongresie zjednoczeniowym, na którym utworzono jedną partię
- PZPR. Rozpoczął się okres rządów monopartii komunistycznej
w Polsce. W Koszalinie powstała Oficerska Szkoła Artylerii Przeciwlotniczej, która w 1963 r. uzyskała status Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej (rozwiązana w 1997 r.).

1945
4 marca Koszalin został zdobyty przez Armię Czerwoną. Utworzona została radziecka komendantura wojenna zarządzająca
miastem. Na początku maja czerwonoarmiści spalili starówkę.
Zniszczenie miasta, wskutek działań wojennych i późniejszych
podpaleń, sięgało 40 proc. 9 maja z Gniezna, miasta patronackiego dla Koszalina, przyjechała grupa operacyjna z Edmundem
Dobrzyckim, który objął stanowisko pełnomocnika obwodu.
Z tej ekipy utworzono polski zarząd miejski, na czele z burmistrzem Stanisławem Jakubowskim. 10 maja przybyła z Gniezna
pierwsza 500-osobowa grupa polskich osadników, którzy przystąpili do organizowania życia od podstaw. 25 maja ze Szczecina do Koszalina przeniósł się Leonard Borkowicz, pełnomocnik
okręgu, wraz z całym urzędem. Koszalin został czasową stolicą
okręgu Pomorza Zachodniego (do lutego 1946 r.). 7 lipca sztab
1. Warszawskiej Dywizji Kawalerii wybrał Koszalin na swoją siedzibę. 28 lipca powołano Polską Komendę Wojenną m. Koszalina i nastąpiło przekazanie pełnej władzy administracji polskiej;
radziecką komendanturę zlikwidowano. Rozpoczęto wysiedlanie ludności niemieckiej, zakończone w 1947 r. W grudniu 1945
Koszalin liczył około 21,5 tysiąca mieszkańców (w tym 7400
Niemców i ponad 14 000 Polaków).
1946
Powołano Komitet Odbudowy Miasta z zadaniem uruchomienia
obiektów komunalnych, komunikacyjnych i przemysłowych (np.
naprawienia uszkodzeń sieci elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej). Rozpoczęto odgruzowywanie miasta. 30 czerwca
w atmosferze terroru aparatu bezpieczeństwa i propagandy PPR
odbyło się referendum ludowe w Koszalinie i powiecie; wyniki
głosowania, podobnie jak w całym kraju, zostały sfałszowane.
1947
Miasto opuściły ostatnie jednostki Armii Radzieckiej, tworzące po
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1949
Uruchomienie miejskiej komunikacji autobusowej.
1950
W ramach reformy administracyjnej kraju Koszalin otrzymał status
miasta wojewódzkiego i prawa powiatu miejskiego. Rozpoczął się
okres jego dynamicznego rozwoju.
1953
Początek działalności rozgłośni radiowej, najpierw jako Ekspozytury Polskiego Radia, a od 1957 r. samodzielnej placówki. Powołanie
Państwowego Teatru Nowego, przemianowanego w 1954 r. na
Bałtycki Teatr Dramatyczny im J. Słowackiego (od 1958 r. w obecnej siedzibie przy Placu Teatralnym).
1954
Włączenie wsi Rokosowo do Koszalina. Rozpoczęcie odbudowy
koszalińskiej starówki (zakończyła się w 1960 r.).
1956
W październiku w mieście odbyły się manifestacje przeciwko
nadużyciom i bezprawiu władzy ludowej. Powstanie Koszalińskiej
Orkiestry Symfonicznej, przemianowanej w 1971 r. na Państwową
Filharmonię im. Stanisława Moniuszki.
1958
Pierwsze obchody Dni Koszalina, w otwartym z tej okazji amfiteatrze na Górze Chełmskiej. Założono pierwszą w mieście spółdzielnię mieszkaniową „Łączność”, zrzeszającą pracowników
poczty i telekomunikacji.
1959
Z inicjatywy Henryki Rodkiewicz powstał Teatr Propozycji „Dialog”,
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ukowo-Badawczy (wydawcę „Rocznika Koszalińskiego”). Koszalin
liczył 53203 mieszkańców.
1967
Inauguracja Festiwalu Muzyki Organowej w kościele Mariackim.
1968
Powołanie Wyższej Szkoły Inżynierskiej.
1970
Pierwszy Festiwal Chórów Polonijnych w Koszalinie, kontynuowany po 1989 r. pod nazwą Polonijne Lato. Zakończenie budowy stadionu sportowego „Gwardia”.

z siedzibą w Domku Kata (od 1964 r.). Uchwalenie nowego herbu Koszalina, nawiązującego do historycznych więzów Pomorza
Zachodniego z Polską. Powstanie Koszalińskich Zakładów Elektronicznych „Kazel”, największego zakładu pracy w Koszalinie, zatrudniającego 2000 osób (działającego do 2002 r.).
1960
Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny (za osiągnięcia
w transplantologii) dla koszalinianina, obywatela brytyjskiego,
Leslie Barucha Brenta. Oddanie do użytku nowo wybudowanego
hotelu „Jałta” (obecnego hotelu „Gromada”).
1962
Zakończenie budowy nowego ratusza w północnej pierzei rynku.
Otwarcie nowego dworca kolejowego oraz hali sportowej z krytym basenem z podgrzewaną wodą (przy ul. Głowackiego).
1963
Zorganizowanie w Osiekach k. Koszalina pierwszego nowoczesnego, międzynarodowego pleneru malarskiego, który stał się
pierwowzorem podobnych imprez w Polsce.
1964
Oddanie do użytku nowego dworca PKS.
1965
Utworzenie w ramach Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno
-Kulturalnego Ośrodka Naukowo-Badawczego, przekształconego w 1972 r. w samodzielną jednostkę - Koszaliński Ośrodek NaREKLAMA

1972
Utworzenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej z siedzibą w Koszalinie; kościół Mariacki podniesiony do rangi katedry.
1973
Otwarcie nowego amfiteatru w parku miejskim. Obiekt przykryto
dachem w 1975 r. Oddano do użytku nowy budynek Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w parku im. T. Kościuszki.
1974
Na Górze Chełmskiej zamontowano wieżę telewizyjną do przekazu programu 2 TVP.
1975
W Koszalinie zorganizowano Centralne Dożynki, z udziałem ówczesnej głowy państwa. Przy tej okazji dokonano przebudowy
układu komunikacyjnego: powstała tzw. mała obwodnica, poszerzono główną ul. Zwycięstwa, przebudowano stadion „Gwardia”,
amfiteatr przykryto dachem, odnowiono elewacje domów przy
głównych ulicach, co zmieniło Koszalin w nowoczesne i zadbane
miasto wojewódzkie. Wskutek reformy administracyjnej obszar
województwa koszalińskiego podzielono na dwa województwa słupskie i koszalińskie.
1976
Oddanie do eksploatacji nowego ujęcia wody w Mostowie wraz
z magistralą wodociągową, doprowadzoną do Koszalina. Zdobycie brązowego medalu w judo na olimpiadzie w Montrealu przez
koszalinianina Mariana Tałaja.
1980
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W sierpniu fala strajków robotniczych, m.in. w stoczni w Gdańsku,
dociera do Koszalina. W zajezdni autobusowej Wojewódzkiego
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej zorganizowano strajk solidarnościowy ze stoczniowcami Wybrzeża. Powstanie „Solidarności”, niezależnego od władzy związku zawodowego, rozpoczęło
zmiany demokratyczne w całym kraju; w Koszalinie i województwie związek zrzeszał 120 tysięcy członków.
1981
13 grudnia władze wojskowe na czele z gen. W. Jaruzelskim
wprowadziły stan wojenny, pacyfikując protesty społeczne. W Koszalinie i regionie internowano 38 działaczy „Solidarności”. Ofiarą stanu wojennego stał się Janek Stawisiński z Koszalina, jeden
z dziewięciu górników zabitych przez ZOMO podczas pacyfikacji
strajku w kopalni „Wujek” w Katowicach.
1982
Otwarcie Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. Oddanie do użytku budynków Zespołu Szkół Muzycznych przy ul.
Fałata. Budowa magistrali gazowej Koszalin – Słupsk. 31 sierpnia
-manifestacja przeciwko stanowi wojennemu, zorganizowana
przez „Solidarność” koszalińską i mieszkańców w centrum miasta.
1983
Rozpoczęcie budowy nowego szpitala wojewódzkiego. Do 1989
r. wydatkowano na ten cel ze środków publicznych 2,241 mld zł;
inwestycja nie została ukończona.
1985
Liczba mieszkańców Koszalina wzrosła do 100 tysięcy.
1987
Zelektryfikowano linię kolejową na trasie Szczecin-Koszalin
-Gdańsk.
1988
Granice administracyjne Koszalina znacznie przesunięto, powierzchnia miasta wzrosła o ponad jedną czwartą, osiągając 83
km².
1989
4 czerwca, w częściowo wolnych wyborach parlamentarnych,
w Koszalinie, podobnie jak w całej Polsce, wygrali kandydaci „Solidarności”: do Sejmu wszedł Franciszek Sak, do Senatu - Gabriela
Cwojdzińska i i Jerzy Madej. Zakończenie działalności miejskiej
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gazowni węglowej i przejście na gaz ziemny (obiekty starej gazowni zburzono w 1992 r.).
1990
27 maja odbyły się pierwsze w powojennej historii Koszalina demokratyczne wybory samorządowe. Zdecydowaną przewagę
uzyskały partie prawicowo-centrowe. Rozpoczęcie budowy kaplicy Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w miejscu dawnej kaplicy
Maryjnej na Górze Chełmskiej, zakończonej w maju 1991 r.
1991
1-2 czerwca Koszalin gościł papieża Jana Pawła II, w trakcie jego
IV pielgrzymki do Polski. Ojciec Święty poświęcił Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie, sanktuarium Maryjne na Górze
Chełmskiej, odprawił mszę św. przy kościele pw. Ducha Świętego
dla 100 tysięcy wiernych oraz odmówił różaniec w katedrze koszalińskiej. W drugim dniu spotkał się z żołnierzami Wojska Polskiego
na lotnisku w Zegrzu Pomorskim. Tego roku na potrzeby miasta
rozpoczęto budowę jednego z najnowocześniejszych w Polsce
wysypisk śmieci pod Sianowem.
1992
Utworzono Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej.
1993
Uruchomiono nowoczesne Wojewódzkie Centrum Telekomunikacji, z wykorzystaniem światłowodów umożliwiających połączenie w ruchu automatycznym z ponad 100 krajami świata.
Zorganizowano pierwsze Koszalińskie Targi Współpracy, umoż-
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dziesięcioletniej przerwie) Festiwalu „Młodzi i Film” organizowanego w Koszalinie od 1973 r. jako Międzynarodowe Spotkania
Filmowe „Młodzież na Ekranie”, później od 2004 r. pod nazwą
Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”. Jest to
najstarszy w Polsce festiwal młodego kina, prezentujący polskie
debiuty filmowe.
2000
Ukończenie budowy nowoczesnego kompleksu handlowo-usługowego i mieszkalnego „Millennium” w centrum, przy ul. 1 Maja.

liwiające koszalińskim firmom promocję i wyjście na ponadlokalny rynek.
1994
Powstała prywatna uczelnia – Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna.
1995
Oddano do eksploatacji miejską oczyszczalnię ścieków pod
Jamnem (budowę rozpoczęto w 1987 r.). Marek Kamiński, polarnik pochodzący z Koszalina, w marcu zdobył biegun północny,
a grudniu – biegun południowy. I Festiwal Kabaretu w Koszalinie,
zorganizowany z inicjatywy Leszka Malinowskiego, lidera kabaretu Koń Polski.
1996
W piątą rocznicę wizyty papieża w centrum miasta, przed katedrą odsłonięto pomnik Jana Pawła II. WSI została przekształcona
w Politechnikę Koszalińską.
1998
Ukończono budowę stacji uzdatniania wody przy ul. Rzecznej. Koszalin liczył 112 200 mieszkańców.
1999
1 stycznia, wskutek kolejnej reformy administracyjnej, Koszalin
utracił status miasta wojewódzkiego, stając się miastem powiatowym, drugim co do wielkości ośrodkiem gospodarczym i kulturalnym w województwie zachodniopomorskim. Reaktywacja (po
REKLAMA

2001
Rozpoczęcie wdrażania nowoczesnego systemu telemetrii w sieci
ciepłowniczej MEC, zakończonego w 2005 r. W tym czasie dwie
ciepłownie FUB i DPM połączono siecią ciepłowniczą w jedną
miejską sieć. Ciepło systemowe Koszalina jako produkt nagrodzono w 2009 r. godłem promocyjnym „Teraz Polska”.
2002
Otwarcie Galerii EMKA - Centrum Handlowo-Rozrywkowego przy
ul. Jana Pawła II, na osiedlu Północ.
2003
Utworzenie w ramach Specjalnej Słupskiej Strefy Ekonomicznej
Podstrefy Koszalin, o powierzchni 114,19 ha. W różnych zakładach pracy zatrudniono tam 1500 osób. Odsłonięcie pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego na pl. Zwycięstwa, na miejscu
przeniesionego na cmentarz wojenny pomnika Zwycięskiej Armii
Czerwonej. Pierwsza edycja Europejskiego Festiwalu Filmowego
„Integracja Ty i Ja” w Koszalinie, promującego film fabularny, dokumentalny i amatorski tworzony przez niepełnosprawnych.
2004
Rozpoczęto generalny remont i modernizację budynku Bałtyckiego Teatru Dramatycznego oraz rewitalizację terenu wokół teatru
(zakończone w 2010 r.).
2006
Odsłonięcie pomnika przypominającego istnienie nowego
cmentarza żydowskiego przy ul. Racławickiej, na którego części
stoją obecnie budynki Politechniki Koszalińskiej. Powstanie prywatnej uczelni - Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych. Gruntowny remont muzeum przy ul. Młyńskiej. W 2008 r.
odnowiono elewację pałacu młynarza (muzeum); dział archeologiczny otrzymał nową siedzibę zbudowaną na posesji muzealnej.

URODZINY KOSZALINA

2007
Oddanie do użytku Sportowej Doliny przy ul. Podgrodzie (częściowo sfinansowanej ze środków Unii Europejskiej), nowego
miejsca wypoczynku, rekreacji, zabawy i uprawiania sportów.
2008
Otwarcie dużego centrum handlowego Forum Koszalin (obecnie
Atrium), którego budowę wsparły władze miejskie.
2009
Poszerzenie granic Koszalina o wsie Jamno i Łabusz, położone na
południowym brzegu jeziora Jamno. Otwarcie przeprawy przez
jezioro Jamno, łączącej Koszalin z nadmorskim Mielnem i Unieściem. Otwarcie prywatnego Teatru Variete-Muza w odremontowanym XIX-wiecznym budynku, po dawnym kinie „Muza” przy ul.
Morskiej.
2011
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Wojewódzkiego, m.in. o nowe
pawilony i lądowisko dla helikopterów (zakończone w 2013 r.).
Otwarcie przez firmę Euromedic Onkoterapia Koszalin nowo wybudowanego Międzynarodowego Centrum Onkoterapii przy ul.
Chałubińskiego, będącego trzecim centrum radioterapii w Polsce.
2012
Rozpoczęcie budowy ringu zewnętrznego Koszalina, mającego
poprawić komunikację miasta. Oddanie do użytku nowej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Śniadeckich. Początek rewitalizacji
parku Książąt Pomorskich (zakończonej w 2013 r.), w wyniku której
m.in. uruchomiono nową fontannę.
2013
10 listopada - otwarcie długo oczekiwanej nowej siedziby Filharmonii Koszalińskiej przy ul. Piastowskiej, w parku Książąt Pomorskich. Władze miejskie zatwierdziły nową Strategię Rozwoju
Koszalina do 2020 r. Plan zakłada rozwój miejskiego sektora turystycznego w oparciu o dostęp do morza i rozbudowę infrastruktury dla sportów wodnych przy należącym do miasta południowym
brzegu jeziora Jamno.
2014
25 października – otwarcie największej inwestycji drogowej miasta - ringu Koszalina, łączącego ul. Gnieźnieńską z ul. Władysława IV. 11 listopada - uroczyste otwarcie Rynku Staromiejskiego
po rewitalizacji (koszt: 17 mln zł). Rozpoczęcie rewitalizacji rynku
w 2013 r. poprzedzone zostało przeniesieniem do parku pomnika
„Byliśmy-Jesteśmy-Będziemy”. 31 grudnia 2014 r. Koszalin liczył
108 605 mieszkańców.
2015
31 lipca oddano do użytku nowoczesny Park Wodny Koszalin.
Aquapark, zlokalizowany przy ul. Rolnej, u podnóża Góry Chełmskiej, jest dużą atrakcją dla turystów, mieszkańców Koszalina
i regionu.
2016
3 marca - podpisanie umowy na budowę drogi S6, najważniejszej
trasy drogowej Pomorza będącej ogniwem krajowego systemu
komunikacyjnego. Połączone zostaną największe miasta Polski
Północnej: od Szczecina, poprzez Koszalin, Słupsk, Gdynię do
Gdańska. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2020 r.

Kalendarium publikujemy dzięki Muzeum w Koszalinie.
Jego autorką jest pani Danuta Szewczyk.
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DERMALOGICA
Instytut Kosmetologii i Medycyny Estetycznej
Koszalin, ul. Zwycięstwa 40/55-56
C.H. Jowisz, I piętro
tel.: 668 469 240
www.instytut-dermalogica.pl

ZABIEGI
– TWARZ
-

Komputerowe badanie skóry
- Zabiegi pielęgnacyjne Dermalogica®
- Oxybrazja – mikrodermabrazja tlenowa
- Frakcyjna mezoterapia igłowa – DermapenTM
- Osocze bogatopłytkowe – tzw. wampirzy lifting
- Mezoterapia igłowa
- Laserowe odmładzanie – najsilniejszy na świecie laser frakcyjny
Alma Harmony PRO
- Laserowe usuwanie naczyń krwionośnych
- Laserowe usuwanie przebarwień
- Laserowe usuwanie owłosienia
- Laserowe usuwanie tatuaży
- Laserowe usuwanie makijaży permanentnych
- Peelingi dermatologiczne – likwidacja trądziku, porów skórnych,
blizn oraz profilaktyka starzenia się skóry
- Usuwanie przebarwień:
• Zabiegi laserowe
• Cosmelan,
• Dermamelan,
- Powiększanie i modelowanie ust
- Wypełnianie zmarszczek:
• Profhilo® – nagrodzony złotą statuetką podczas gali
międzynarodowego kongresu medycyny estetycznej w Paryżu
za najlepszy zabieg odmładzający
• Kwas hialuronowy
- Modelowanie kości policzkowych oraz nosa
- Przywracanie objętości twarzy, likwidacja głębokich zmarszczek:
• Radiesse
• Sculptra
- Likwidacja zmarszczek mimicznych – botoks
- Nici liftingujące – Aptos, Barb 4D, First Lift
- Likwidacja cieni pod oczami – Redencity II
- Leczenie łysienia
- Makijaż permanentny Long Time Liner – nr 1 na świecie
w makijażu permanentnym
- Sprzedaż profesjonalnych, indywidualnie dobranych
dermoceutyków

Alma Harmony PRO najsilniejszy na świecie laser frakcyjny.
Jedyne urządzenie na Pomorzu o tak zaawansowanych parametrach

Edyta Szuplak-Słupczewska – absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który ukończyła na Wydziale Farmaceu
tycznym, kierunek: kosmetologia. Wiceprezes Polskiego Sto
warzyszenia Kosmetologii i Medycyny Estetycznej
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ZABIEGI – CIAŁO
- Endermologia LPG – usunięcie cellulitu, tkanki tłuszczowej
oraz modelowanie sylwetki
- Karboksyterapia C.D.T.Evolution – usunięcie cellulitu, tkanki
tłuszczowej oraz wiotkości skóry
- Lipoliza iniekcyjna – usunięcie tkanki tłuszczowej
- Liposukcja ultradźwiękowa – usunięcie cellulitu
- Alma Harmony PRO – najlepszy zabieg na blizny, rozstępy

oraz wiotkości skóry, szczególnie po porodzie
- Pixel Peel – usunięcie blizn oraz rozstępów
- Mezoterapia igłowa – odżywienie oraz ujędrnienie skóry
- Drenaż limfatyczny – usunięcie obrzęków i pozbycie się tzw.
ciężkich nóg
- Laserowe usuwanie owłosienia
- Leczenie nadpotliwości – botoks
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OSTEOPOROZA
NIE OMIJA
MĘŻCZYZN
Autor: Róża Gajewska

Przez dziesięciolecia osteoporoza traktowana była
jako choroba wyłącznie kobieca. Dziś wiadomo już,
że schorzenie to może też w dużej mierze dotykać
panów, u których złamania kości nie były dotychczas
wiązane z występowaniem osteoporozy.

O

steoporoza jest chorobą układu szkieletowego, która charakteryzuje się ubytkiem
masy i zmianą mikroarchitekury kości. Nieprawidłowości te sprawiają, że układ kostny
chorego jest podatny na złamania. Szacuje
się, że w Polsce osteoporozę może mieć nawet 2,8 miliona osób. Ile procent z nich stanowią mężczyźni? Nie do końca wiadomo, bo osteoporoza przez
wiele lat była traktowana głównie jako choroba kobiet w okresie
pomenopauzalnym oraz osób używających przez długie lata glikokortykoidy. Jakie postaci i przyczyny może mieć osteoporoza
u mężczyzn?
TRZY RODZAJE
Podział osteoporozy u mężczyzn opiera się na przyczynach
pojawienia się schorzenia. I tak, wyróżnia się osteoporozę inwolucyjną, nazywaną też czasami starczą, osteoporozę wtórną oraz
osteoporozę idiopatyczną. Pierwszy tym schorzenia pojawia się
najczęściej u panów w zaawansowanym wieku. Osteoporoza
wtórna może być wynikiem stosowania określonych leków lub innych substancji, które doprowadziły do wymywania wapnia z kości i stanowi około 20 procent przypadków choroby. Ostatni typ
osteoporozy, osteoporoza idiopatyczna, jest rozpoznawana, gdy
nie udaje się określić jednoznacznej przyczyny powstania stanu
chorobowego.
OSTEOPOROZA INWOLUCYJNA
Nie do końca wiadomo, dlaczego u mężczyzn wraz z wiekiem
zmniejsza się masa kostna, a wzrasta tzw. obrót kości, czyli resorpcja składników mineralnych. Wiek wymusza też większe zapotrzebowanie na wapń: u młodych mężczyzn minimalna ilość tego
pierwiastka w ciągu doby powinna wynosić około 400-600 mg,
zaś u starszych panów jest to już 800-1000 mg.
Sama suplementacja wapnia w diecie mężczyzn nie przynosi
spodziewanych pozytywnych efektów. Wraz z wiekiem wzrasta ry-

zyko upośledzenia hydroksylacji witaminy D, co z kolei prowadzi
do mniejszej dostępności jej aktywnych metabolitów i większego
zapotrzebowania na tę niezbędną do prawidłowego przyswajania wapnia witaminę. Wraz z wiekiem spada często aktywnoś
fizyczna przy jednoczesnym zwiększeniu masy ciała, co także
prowadzi do osłabienia kości.
Nie bez znaczenia są też zmiany hormonalne, towarzyszące
andropauzie. Mniejsze stężenie testosteronu we krwi zaobserwowano u 70 procent mężczyzn, którzy złamali biodro oraz u 20 procent panów z kompresyjnymi złamaniami kręgosłupa.
OSTEOPOROZA WTÓRNA I IDIOPATYCZNA
Pierwszy rodzaj osteoporozy obserwowany jest przede wszystkim u osób, które stosowały przez dłuższy czas glikokortykoidy.
Najczęstszą przyczyną używania leków z tej grupy w Polsce jest
przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).
Inną przyczyną osteoporozy wtórnej może być hipogonadyzm,
wynikający z niewrażliwości młodych chłopców na androgeny lub
u dojrzałych mężczyzn z choroby (np. anoreksji) i leczenia (np.
raka prostaty). Osteoporoza może być też wynikiem choroby układu pokarmowego i zaburzeń wchłaniania wapnia. Mniejsza masa
kostna obserwowana jest, np. u chorych po gastrektomii, czyli całkowitym lub prawie całkowitym usunięciu żołądka. Przyczyną wystąpienia osteoporozy u mężczyzny może być również nadczynność tarczycy oraz zwiększone wydalanie wapnia wraz z moczem.
Do osteoporozy może doprowadzić alkoholizm, który prowadzi do zmniejszenia syntezy białek macierzy kostnej, liczby i aktywności osteoblastów i przyswajalności wapnia. Po trzydziestu
latach wypalania paczki papierosów dziennie wrasta dwukrotnie
ryzyko wystąpienia osteoporozy wtórnej u mężczyzn.
Pozostałe przypadki osteoporozy, w których nie udało się znaleźć jednoznacznej przyczyny wystąpienia choroby, określa się
wspólnym mianem osteoporozy idiopatycznej.

GABINET
STOMATOLOGICZNY

www.bogurski.pl

ul. Boczna 11, Koszalin
marcin@bogurski.pl
tel: +48602458597, +48943464555
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Jacek Rujna
Polonista po Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dziennikarz, redaktor. Pracował m.in. w Wielkopolskiej Telewizji
Kablowej, kierował uruchomieniem redakcji Telewizji Kablowej
Koszalin MAX. Od lat na emigracji – z wyboru, nie konieczności.
Mieszka w Irlandii. Regularnie publikuje w prasie polonijnej i krajowej.

NEW
COSALIN

J

an z Kolna w przedwojennej Polsce miał swoją ulicę w dwóch jedynie miastach: Kolnie Mazowieckim
i Gdyni. Ulica ma się nieźle również w Koszalinie, co
zresztą dało asumpt doktorowi Konradowi Dębskiemu, by 70 lat temu, w marcu 1946 roku strącić go
z pomnika. Oto wstęp jego publikacji:

Otrzymałem w tych dniach list od pewnego znajomego, który osiedlił się w Koszalinie. Na odwrocie koperty widniał adres
nadawcy: ulica Jana z Kolna 46. Skoro w ich ślady (Gdyni i Kolna
Mazowieckiego – przyp. jr) wstąpił już Koszalin, oczekiwać należy,
że i więcej miast pomorskich zechce uczcić w ten sposób legendarnego żeglarza polskiego i wkrótce nie będzie sposobu, aby
ludziom wybić z głowy bajeczkę powstałą skutkiem omyłki wielkiego uczonego. Cóż – errare humanum est, jak mówili Rzymianie.
Nie wiem co panu doktorowi Dębskiemu uczynił Koszalin, ale
wyraźnie pobrzmiewa w jego wypowiedzi ton protekcjonalny.
Jednak całość wywodu (opublikowana w pierwszym numerze
„Głosu Demokratycznego”) warta jest lektury.
Zapisuje oto naukowiec, że przyczyną uporczywej legendy
o dokonaniach Jana z Kolna, który miał odkryć Amerykę na 16 lat
przed Kolumbem jest rzeczywista wyprawa morska z 1476 roku.
Chodzi tu o wyprawę żeglarską, która odbyła się w 1476 roku
i miała jakoby dokonać odkrycia Ameryki na 16 lat przed Kolumbem. Wodzami owej wyprawy byli dwaj niemieccy admirałowie
(a zarazem piraci morscy), znajdujący się na służbie króla duńskiego, a mianowicie: Dietrich Pining rodem z Hildesheim w Hanowerze i Hans Pothorst z Oldenburga. Pilotem na jednym ze statków
Pininga i Pothorsta był niejaki Jan Scolvus, stąd też najstarsze źródła historyczne nazywają wyprawę, to od imienia dowodzących
kapitanów, to od imienia głównego pilota – zapisuje dr Dębski.
Mamy więc niemiecką ekspedycję piracko-odkrywczą, której
celem było „poszukiwanie północno-zachodniej drogi do Azji

wschodniej”. Tu naukowiec już w roku 1946 rozprawiał się z mitem
naszego słynnego rodaka twierdząc po pierwsze, że Scolvus to
wcale nie znaczy „z Kolna”, a po drugie to nie dopłynęli oni do
Labradoru, ale tylko do Grenlandii. A i to nie wiadomo.
Przywołuje dr Dębski litanię nazwisk mocno przedwojennych
historyków, którzy się mylili przypisując polską narodowość słynnemu podróżnikowi. W tej liczbie jest i Joachim Lelewel, jest Francuz Belleforest, jest historyk Horn, a w ogóle to najstarsze źródła
z XVI wieku stwierdzają, że Jan z Kolna (albo Scolvus) był Norwegiem względnie Duńczykiem. A na dodatek: słowo Scolnus wydało się Lelewelowi latynizacją polskiej konstrukcji przyimkowej:
„z Kolna”. Jest to oczywistą niemożliwością. Jan z Kolna nazywałby
się po łacinie Joannes de Colno, albo Joannes Colnensis, ale nigdy Scolnus, bo takie połączenie polskiej fonetyki i deklinacji z łacińską końcówką nikomu by do głowy nie przyszło w czasach, gdy
łacina była do pewnych granic jeszcze żywym językiem!
Jednym słowem: człowieka, który by się nazywał Jan z Kolna
i który by odkrył Amerykę na 16 lat przed odkryciem Kolumba, nigdy na świecie nie było, a ta historyczna postać, która dała powód
do powstania legendy, spowita jest w mgłę różnych zagadek.
A ja nie wierzę dr Dębskiemu. Bo jeśli nie było Jana z Kolna,
to może i nie było króla Danii Szwecji i Norwegii Eryka i jego siedziby w Darłowie? A może jeszcze Maria Curie Skłodowska była
kobietą?!
Trzeba wierzyć w podania i legendy, trzeba hołdować tradycji
i nie wszystko trzeba brać tak cholernie serio. Poważna sprawa
to choroba albo w skrzynce pocztowej polecony z banku. Czego
Państwu nie życzę, a w ogóle uważam, że Jan z Kolna wspólnie
z królem Erykiem odkryli Amerykę i założyli New Cosalin, który
potem został nazwany New Amsterdam, by obecnie nazywać się
Nowym Jorkiem.
Co było do udowodnienia!
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NAUKA POPRAWNEJ
POLSZCZYZNY MOŻE BYĆ
DOSKONAŁĄ ROZRYWKĄ
Autor: Adrian Błachut

Nie idź po najmniejszej linii oporu i weź tą książkę
na tapetę – bynajmniej, nie pożałujesz! Jeśli
w powyższym zdaniu nie znajdziesz co najmniej
trzech błędów, ta książka jest dla Ciebie!

P

aulina Mikuła to absolwentka polonistyki na
Uniwersytecie Warszawskim, autorka popularnego vloga zatytułowanego „Mówiąc
Inaczej” subskrybowanego przez 170 tysięcy
osób! Rozwiewa wątpliwości językowe i pokazuje, że nauka poprawnej polszczyzny może
być doskonałą rozrywką! W książce „Mówiąc
inaczej” (opublikowanej przez Wydawnictwo ZNAK) opartej na
formacie internetowego vloga zawarła wiele zabawnych i prostych sposobów na zapamiętanie zasad poprawnej polszczyzny.
- Specjalizacja na studiach nie nauczycielska czy pedagogiczna, a medialna. Tymczasem po studiach zajmujesz się nauczaniem...
- Chociaż nigdy nie chciałam pracować w szkole, zawsze
chciałam pracować w mediach. I ta specjalizacja mi to umożliwiła. Wszystko zresztą zaczęło się w Agorze, która wspólnie
z wydziałem polonistyki zorganizowała konkurs na staż. Ja ten
konkurs wygrałam, odbyłam staż, a po pewnym czasie dostałam
moją pierwszą pracę - w dziale YouTube. W ten sposób zaczęła
się moja przygoda z YouTube’em. Tyle że najpierw byłam po drugiej stronie, byłam koordynatorem innych youtuberów. W 2013
roku, który był dla polskiego YouTube’a przełomowy, pojawiło
się mnóstwo bardzo ciekawych kanałów. Zazdrościłam ich twórcom i w końcu przyszedł taki dzień, że postanowiłam się z tym
wyzwaniem zmierzyć sama. Postanowiłam spróbować i przekonać się, czy ja też potrafię nagrywać i czy ktoś chce to oglądać.
Nagrałam pierwszy odcinek, a dalej poszło samo.
- A czemu wybrałaś akurat tematykę poprawnej polszczyzny?
- Znajomi i krewni, wiedząc, że studiuję to, co studiuję, codziennie zadawali mi mnóstwo pytań - jak to słowo napisać, jak
to wyrażenie odmieniać? Stwierdziłam, że to są codzienne Polaków problemy. Dlaczego więc mam nie dzielić się z nimi swoją
wiedzą i nie opowiadać o poprawnej polszczyźnie publicznie,
właśnie na kanale na YouTubie?
- Jakie pytania zadawali najczęściej? I jakie zadają dziś?
- Najczęściej chyba pada pytanie „Jak mówimy: będę jeść czy
będę jadł?”...
- A odpowiedź brzmi?
- Obie formy są jak najbardziej poprawne. Tyle że pierwsza nie
zdradza płci mówiącego, a druga zdradza.

- Bardzo często Polacy mają też problem z datą...
- Owszem, ciągle żyjemy w tym „dwutysięcznym szesnastym”.
Często też słyszymy „Dziś jest drugi styczeń” a nie „drugi stycznia”. Ostatnio odkryłam, że wiele osób błędnie łączy rzeczownik
„chłopaki”. Dlatego, że „chłopaki” w liczbie mnogiej mają rodzaj
niemęskoosobowy, a więc powinniśmy mówić „chłopaki grały”,
a nie „chłopaki grali”.
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Lawrence Osborne:
„Ballada o drobnym karciarzu”

PRESTIŻOWE KSIĄŻKI

NOWOŚCI I HITY
Wydawnictwa Znak
Marek Rybarczyk:
„Elżbieta II. O czym nie mówi królowa?”

Tytułowy karciarz, Lord Doyle, po defraudacji sporej kwoty pieniędzy, ucieka
do chińskiej stolicy hazardu Makau. Tam
wpada w wir uzależnienia, będącego
metaforą losu człowieka cynicznego,
pozbawionego wartości, którego jedyną
zasadą działania jest chęć zysku. Osborne
nie daje jednak prostego obrazu antybohatera, który w ostatecznym rozrachunku,
skazany jest na upadek. Prowadzi za to
z czytelnikiem subtelną i wyrafinowaną
grę, powoli odsłaniając przed nim kolejne warstwy osobowości Doyle’a, które budzą w nas współczucie, a nawet sympatię.
W świecie, w którym kicz plastikowego złota pokrywającego sufit
kasyna miesza się z realnym bogactwem i duchowym bankructwem, uczucie, którym Doyle obdarza ekskluzywną prostytutkę,
ma posmak „gry o wszystko”.

Tajemnice, sekrety, zdrady. Oto prawdziwa historia Elżbiety I. W młodości nieśmiała i zamknięta w sobie, ale też atrakcyjna jak pin-up girl i zdyscyplinowana jak
żołnierka. Zna się na koniach jak mało kto Ella Woodward:
i zawsze wie, na którego postawić. Nie „Smakowita Ella”
znosi braku punktualności, herbatę pije
Ponad 100 pysznych, zdrowych i spraww porcelanie tylko jednego producenta,
dzonych przepisów. Ella dzięki zmianie
a dla monarchii była gotowa poświęcić
sposobu odżywiania przeżyła największą
szczęście ukochanej siostry. Jej powierprzygodę swojego życia. Nowe menu nie
nikami byli ukochana niania i Winston
tylko uleczyło ją z ciężkiej choroby, ale też
Churchill. Nigdy nie miała być królową.
pomogło odnaleźć życiową pasję: niemal
Kim jest kobieta, która wyrosła na jedną z najtwardszych władz dnia na dzień zrezygnowała z kariery
czyń w historii Europy? Co skrywa jej wiecznie opanowane oblimodelki, żeby poświęcić się prowadzeniu
cze? Doświadczony autor, były dziennikarz BBC i korespondent
bloga kulinarnego. Jej smakowite, natuw Londynie, Marek Rybarczyk, z werwą i polotem rysuje pełen
ralne, roślinne, bezglutenowe przepisy są
niuansów portret jednej z najbardziej znanych, a jednocześnie
absolutnie wyjątkowe: do przygotowania
skrytych postaci współczesnej historii. Kobiety uwielbianej przez
miliony Brytyjczyków i znanej na całym świecie. Władczyni, która tych dań nie będziecie potrzebowali skomplikowanych składnistała się symbolem wielkiego niegdyś imperium i która żelazną ków ani sprzętu rodem z laboratorium, a mimo to w zaledwie parę
ręką wprowadziła w XXI wiek ród Windsorów, pokonując liczne minut osiągniecie spektakularne rezultaty.
Smakowita Ella to prawdziwy fenomen: w Wielkiej Brytanii
wewnętrzne i medialne burze.
sprzedało się ponad 200 000 egzemplarzy tej książki, a jej blog co
miesiąc odwiedza ponad 2 000 000 czytelników.

Piotr Milewski:
„Dzienniki japońskie. Zapiski z roku Królika i roku Konia”
„Dalekie podróże mają to do siebie,
że przywozi się z nich zupełnie co innego niż to, po co się pojechało” – napisał
Nicolas Bouvier. Piotr Milewski dotarł do
Japonii w roku Królika. Akurat zaczęła się
pora deszczowa i nad Wyspami na półtora miesiąca zawisła szara zasłona z chmur.
W powietrzu unosił się gorzki zapach
gnijących wodorostów. Japończycy uznają ten okres za piątą porę roku o nazwie
tsuyu, co znaczy – śliwkowy deszcz. Bogowie są wtedy bliżej, ale czy sprzyjają wędrowcom?
Wybrał najbardziej wymagający rodzaj podróżowania. Japonię
poznawał samotnie, bez planu, pieniędzy, jeżdżąc autostopem
i śpiąc pod gołym niebem. Próbował uchwycić ducha archipelagu i zrozumieć mieszkających tam ludzi, którzy - mimo że gościnni
i serdeczni – pozostali dla niego zagadką. „Dzienniki japońskie” to
nie tylko zapis zdarzeń czy spotkań, ale i opowieść o podróżowaniu jako takim: o jego filozofii i sensie, a także piętnie, jakie odciska
na świadomości wędrowca.

Szymon Opryszek, Maria Hawranek: „Tańczymy już tylko
w Zaduszki. Reportaże z Ameryki Łacińskiej”
Mozaikowy portret innej, mniej znanej
Ameryki, którą tworzą małe społeczności
egzystujące na peryferiach świata i czasu. Ameryki Łacińska opisywana jest za
pomocą trzech oczywistych przymiotników. Niebezpieczny, egzotyczny, biedny
rejon świata. A przecież to rzeczywistość
złożona i zaskakująca kulturową różnorodnością, wymykająca się stereotypom.
„Z premedytacją zatrzymywaliśmy się
w miejscach, które w ogóle nie kojarzą się
z Ameryką Łacińską. U boliwijskich menonitów, którzy z wyboru
obywają się bez prądu i innych zdobyczy cywilizacji. U Kolumbijczyków, którzy tłoczą się na najgęściej zaludnionej wyspie świata.
U ostatniego lodziarza w Ekwadorze, którego ojciec wypowiedział
wojnę lodówkom. U nielegalnych górników, którzyWiktor
szukają
nadziei
Dziedzic
w błotach tropikalnych lasów”.
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NOWOŚCI I HITY
Wydawnictwa Bukowy Las
Michael D’Antonio:
„Donald Trump. W pogoni za sukcesem”
Donald Trump prowadzi w wyścigu
o nominację do wyborów prezydenckich
w USA z ramienia Partii Republikańskiej,
choć eksperci, dziennikarze i wyborcy
długo nie mogli uwierzyć, iż jest poważnym kandydatem. Ten najsłynniejszy
amerykański biznesmen, a jednocześnie
polityczny prowokator, od zawsze wzbudzał wiele kontrowersji, a jego start w wyborach stanowił zagadkę dla każdego,
kto próbował oceniać prezydencki wyścig wedle reguł politycznej logiki. A przecież – o czym przekonuje autor tej książki – miliarder jak dotąd rzadko stosował zwykłe
metody. U podstaw jego działań zawsze też leżało głębokie wewnętrzne przekonanie, że on sam jest wyjątkową i najwspanialszą
istotą ludzką. Czemu więc nie miałby zostać prezydentem Stanów
Zjednoczonych?
Michael D’Antonio, czerpiąc z własnych obszernych wywiadów
z Trumpem i członkami jego rodziny, w tym również dorosłymi
dziećmi, prezentuje najpełniejszy dotąd życiorys miliardera: od
pierwszych biznesowych projektów, poprzez burzliwe życie miłosne, aż po wybory polityczne i udział w wyścigu po prezydenturę.
Ta świetnie napisana biografia dostarcza odpowiedzi wszystkim,
którzy wciąż pytają, kim, u licha, jest Donald Trump. Specjalista od
autoreklamy, budowniczy, artysta i polityk, który pożąda sukcesu
tak mocno, że graniczy to z obsesją – a jednak udało mu się zdobyć niemal wszystko, czego chciał. Czy również zdobędzie fotel
prezydencki?
„Nie lubię analizować sam siebie, ponieważ mogłoby mi
się nie spodobać to, co ujrzę” - mówi Donald Trump. Jego biografia opisuje triumfy i porażki miliardera oraz związane z nim
skandale, drogę na szczyt i sposoby, by się na nim utrzymać.
Michael D’Antonio jest uznanym i nagradzanym amerykańskim
autorem książek, artykułów i scenariuszy. Zdobył nagrodę Pulitzera wraz z zespołem reporterów dziennika „Newsday” w 1984 r.

John LeFevre:
„Prosto do piekła”

Elizabeth Bard:
„Piknik w Prowansji”
Autorka bestselleru „Lunch w Paryżu”
zabiera nas w kolejną podróż, tym razem
do serca Prowansji. Przed dziesięcioma
laty pochodząca z Nowego Jorku Elizabeth Bard, podążając za przystojnym
Francuzem, wdrapała się po kręconych
schodkach do miłosnego gniazdka
w centrum Paryża. Po jakimś czasie, kiedy ich dziecko było w drodze, nabrała
przekonania, że odnalazła swoje miejsce
na ziemi, miejsce już „na zawsze”. Jednak
przed narodzinami dziecka para decyduje się na romantyczny
wypad do Céreste, małej wioski w Prowansji. Tam przypadek prowadzi ich do domu, stanowiącego wojenne schronienie słynnego
poety. Urzeczeni urokiem staroświeckiego domostwa i związaną
z nim historią Elizabeth i Gwendal postanawiają się przeprowadzić
— pakują manatki i wielką brytfannę, przenoszą się na francuską
wieś i otwierają własną lodziarnię...
Wypełniony kuszącymi przepisami „Piknik w Prowansji”, równie
smakowity jak faszerowane kwiaty cukinii czy miodowo-tymiankowe lody, stanowi opowieść o wszystkim, co się wydarzyło, kiedy
już „żyli razem długo i szczęśliwie” — o Amerykance poznającej jak
funkcjonuje francuskie macierzyństwo, o rodzinie odkrywającej
nową pasję zawodową, o inicjacji w klasyczną kuchnię prowansalską. Z humorem doprawionym szczyptą złośliwości i porcją truskawkowego sorbetu Bard przypomina czytelnikowi, że życie - to
w kuchni i to poza kuchnią - jest randką z nieoczekiwanym.
Elizabeth Bard jest amerykańską dziennikarką i pisarką mieszkającą w Prowansji. Jej pierwsza książka „Lunch w Paryżu. Love
story z przepisami — nie tylko kulinarnymi” znalazła się na liście
bestsellerów „New York Timesa” i zauroczyła czytelników w wielu
krajach, włączając w to Polskę. W 2010 roku w USA zdobyła nagrodę Gourmand World Cookbook Award za najlepszą debiutancką
książkę kucharską. Była także nominowana do nagrody za debiut
Barnes&Noble „Discover Great New Writers”. Losy pisarki można
śledzić na www.elizabethbard.com

Ian Kelly:
„Vivienne Westwood”

Vivienne Westwood to jedna z ikon
naszych czasów; projektantka mody, aktywistka, współtwórczyni ruchu punkoPełna czarnego humoru opowieść
wego, globalna marka i babcia – krótko
o karierze ambitnego bankowca inwemówiąc, żyjąca legenda. Jej nazwisko
stycyjnego, rozgrywająca się w Nowym
i stworzona przez nią marka znane są
Jorku, Londynie i Hongkongu. Jej autor,
na całym świecie, a w Wielkiej Brytanii
którego wpisy na Twitterze pod pseudonicieszy się statusem skarbu narodowemem @GSElevator przez trzy lata śledziły
go. Oto jej historia opowiedziana po
setki tysięcy użytkowników, poszukiwany
raz pierwszy, jej własnymi słowami, z zaw wewnętrznym śledztwie przez bank
skakującej perspektywy i z niezłomną
Goldman Sachs, odsłania kulisy świata uczciwością. Ta wyjątkowa książka jest połączeniem osobistego
międzynarodowych finansów. Bez cienia pamiętnika i autoryzowanej biografii: częściowo opiera się na
skruchy opisuje niechlubne wydarzenia zapiskach autorki i bohaterki, a częściowo na wspomnieniach
z giełdowych parkietów i marketingowych prezentacji, ale także to, szerokiego grona przyjaciół, rodziny i współpracowników. Ian
co dzieje się w prywatnych samolotach i po godzinach pracy – na Kelly zaś (autor nagradzanych biografii) w tym oryginalnym
szalonych imprezach. Szokująca anarchia, sztubackie kawały i zwy- wspólnym projekcie dzieli się swymi spostrzeżeniami historyka
cięstwa za wszelką cenę – oto świadectwo dewiacji, dysfunkcyjnych i przyjaciela Vivienne na temat życia i dokonań jednej z najbarzachowań i dekadenckiego przepychu, które otrzymujemy od ich dziej wpływowych osób naszego stulecia. Więcej na vivienneuczestnika, błyskotliwego reprezentanta bankowych elit.
westwood.com

108 BIZNES

WIELKA GALA
I POMORSKIE GRYFY
Autor: Adam Różański / Foto: Alla Boroń/NOT

Tradycyjnie w maju stowarzyszenia inżynierskie skonfederowane w Naczelnej Organizacji Technicznej
obchodzą Koszalińskie Dni Techniki. Ich kulminacją jest zawsze wielka gala NOT, podczas której organizacja
wręcza swoje doroczne nagrody.

T

0egoroczna uroczystość odbyła się 14 maja
w siedzibie Filharmonii Koszalińskiej. Była
okazją do uhonorowania firm i osób, które
w ostatnim roku odniosły szczególne sukcesy
gospodarcze, a czasami również do wyrażenia
uznania dla całokształtu ich działalności.

ZACHODNIOPOMORSKI PRODUKT 2016

Tytuł ten otrzymują wysokiej jakości produkty wytwarzane w firmach województwa zachodniopomorskiego, wyróżniające się
pod względem użytkowym, jakości, estetyki i nowoczesności na
rynku krajowym i rynkach zagranicznych.
Kapituła Nagród i Wyróżnień NOT postanowiła w tym rok
uhonorować nim dwóch laureatów: koszalińską firmę MEDEN
-INMED za „System do dynamicznego odciążenia pacjenta
ELEVEO” oraz firmę MIX POLSKA ze Szczecina za „Innowacyjne
Myjnie MIX”.
MIX jest niekwestionowanym liderem na rynku myjni samoobsługowych – w 30 krajach Europy, Ameryki Południowej, Afryki
oraz Azji uruchomił blisko 4.500 stanowisk mycia. Podobnie MEDEN-INMED operuje na całym świecie, produkując wysokiej klasy

sprzęt rehabilitacyjny i inne zaawansowane technologicznie urządzenia medyczne.
KOSZALIŃSKI PRODUKT 2016
Koszalińskim Produktem może zostać wysokiej jakości produkt
wytwarzany w firmach subregionu koszalińskiego. Tegorocznymi
laureatami w tej kategorii zostały: ponownie MEDEN-INMED za
„Mobilne krzesło do higieny z regulacją pozycji MiHiCan” oraz
firma WIEK-POL 2 Mateusz Abramczuk za „Żołądki drobiowe po
marynarsku – zupa gulaszowa”.
WIEK-POL mieści się w Wiekowie pod Darłowem. To rodzinny
zakład specjalizujący się w produkcji gotowych dań: flaków wołowych, wieprzowych, żołądków drobiowych, grochówki, fasolki
po bretońsku. W ofercie ma wyroby świeże, mrożone oraz półprodukty.
INWESTYCJA 2016
Laureatami w tej kategorii mogą zostać najlepsi inwestorzy
i wykonawcy nowych lub modernizowanych obiektów budowlanych, a także inwestycji i innych rodzajów budownictwa. Tytuł
Inwestycja 2016 roku został przyznany firmie MOJSIUK ze Sta-
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rych Bielic za „Serwis samochodów ciężarowych Mercedes-Benz
w Gorzowie Wielkopolskim”. To najnowsze przedsięwzięcie Grupy Mojsiuk, która tym samym umacnia się na pozycji lidera rynku
samochodowego w całym makroregionie północno-zachodnim.
USŁUGA 2016
W tej kategorii oceniane są wysokiej jakości usługi świadczone
w firmach i instytucjach na terenie województwa zachodniopomorskiego, które wyróżniają się pod względem jakości i nowoczesności. Statuetką Gryfa i tytułem Usługa 2016 roku zostało wyróżnione Przedsiębiorstwo Instalacyjne INŻYNIER Marcin Ołówka – za
kompleksową obsługę inwestycji w zakresie instalacji sanitarnych.
Przedsiębiorstwo Inżynier powstało 9 lat temu. Dwa 2 lata temu
stworzyło Centrum Techniki Grzewczej i Rekuperacji. Zamontowano tam urządzenia oferowane przez firmę, aby każdy inwestor
mógł sprawdzić jak wyglądają i jak w praktyce działają. Inżynier
zajmuje się kompleksowym wykonawstwem instalacji wodnych,
grzewczych i sanitarnych od doradztwa - po projekt i wykonawstwo.
FIRMA ROKU 2016
Jak podkreśliła w swym werdykcie kapituła nagród NOT, wyróżniając od wielu lat przedsiębiorstwa niejednokrotnie napotykała
problem w postaci przedsiębiorstw, których działalność wymykała
się ustalonym kiedyś kryteriom oceny. Do firm takich należy tegoroczny laureat tej kategorii. Znakomity inwestor, innowator, oferent najwyższej - światowej jakości usług oraz produktów, z niezaprzeczalnie skuteczną kadrą menedżerską. Tytuł Firma Roku 2016
r. został przyznany firmie IMSO Ki z siedzibą w Koszalinie.
Rozpoczęła ona działalność w 1999 roku. Zajmuje się hurtową
sprzedażą paliw. Od zawsze związana jest z Grupą LOTOS SA i tylko jej rafinerii paliwa sprzedaje.
MENEDŻER POMORZA ZACHODNIEGO 2015
Wyróżnienia w tej kategorii przyznawane są osobom zarządzającym firmami, które wyróżniają się przedsiębiorczością i efektyw-

nością w działalności gospodarczej. W tym roku tytuł ten przypadł
panu Zdzisławowi Zakrzewskiemu, prokurentowi Hako Technology sp. z o.o. z Chałup pod Koszalinem.
Zdzisław Zakrzewski to absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej
w Zielonej Górze na wydziale mechanicznym. Karierę zawodową
rozpoczyna w Zakładach Produkcji Dywanów „Novita”. Krótko
przed ogłoszeniem stanu wojennego w 1981 roku wyjechał do
Niemiec. Tam rozwijał karierę zawodową, zdobywając dyplom
organizatora procesów produkcji i zarządzania REFA. Doświadczenie poszerzył za Atlantykiem - w amerykańskiej fabryce autobusów w Newark, a po powrocie do Europy - w firmie farmaceutycznej.
„LIDER SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2016”
Stymulatorem rozwoju gospodarczego naszego regionu są od
zawsze samorządy. Ich działania mogą bowiem tworzyć dogodne
warunki dla przedsiębiorczości i rozwoju turystyki. Skuteczność
w tych poczynań zależy zaś od kompetencji osób kierujących
gminami. Samorządowcy – menedżerowie zarządzają grupami
od kilkudziesięciu do kilkuset osób i operują wielomilionowymi
budżetami.
Kapituła Nagród i Wyróżnień postanowiła tytułem Lider Samorządu Terytorialnego 2016 uhonorować w tym roku Janusza
Gromka, prezydenta Kołobrzegu. Nowe rozwiązania w dziedzinie
ochrony środowiska za rok 2015
Wyróżnienia w tej kategorii przyznawane są instytucjom, które spełniają swą misję, zapobiegając zagrożeniom związanym
z rozwojem gospodarczym. W ocenie Kapituły na laur ten za rok
ubiegły zasłużyła Miejska Energetyka Cieplna z Koszalina. Otrzymała ona nagrodę I stopnia za kompleksowe działania na rzecz
ochrony środowiska
Miło nam poinformować o jeszcze jednym sukcesie koszalińskich ciepłowników. Miejska Energetyka Cieplna znalazła się na
drugim miejscu w Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za rok 2016 opublikowanym w „Strefie Gospodarki”
– dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej”.
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KWESTIONARIUSZ
BIZNESOWY
Kiedy byłam dzieckiem…
… chciałam zostać policjantką.
W szkole…
… zawsze na czele grupy, ambitna, ale nie kujon.
Moja pierwsza praca...
… w banku, na tamten moment szczyt marzeń; był to okres
kiedy trudno było o jakąkolwiek pracę.
Pierwsze zarobione pieniądze...
… kupiłam za nie włoskie, czerwone szpilki.
Żeby odnieść sukces w zawodzie...
… dużo ciężkiej pracy, szczypta szczęścia i wyrozumiała rodzina.
Dobry szef...
… słucha, motywuje, ale też wymaga. Taki, który da poczucie
bezpieczeństwa oraz możliwość rozwoju osobistego.
U pracowników cenię...
… zaangażowania, lojalność oraz uczciwość.
Kogo bym nie zatrudniła...
… męża :)
Prywatnie jestem...
… szczęśliwą mamą.
Dzień zaczynam...
… od mocnej kawy i prasówki.

Anna Łagodzicz-Pilarska
właścicielka OPTIMUM Biura Rachunkowo-Finansowego. Prowadzi firmę od 10 lat. Ukończyła studia magisterskie na Politechnice Koszalińskiej o specjalności
Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Jest również absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie odbyła
studia na kierunku Rachunkowość Finansowa i Podatkowa. Ekspert w zakresie międzynarodowych standardów rachunkowości, polskiego prawa bilansowego,
doradca biznesowy. Posiada certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów. Mimo młodego wieku
ma bogate, wieloletnie doświadczenie na rynku koszalińskim i szczecińskim w księgowości, finansach
oraz kompleksowej obsłudze kadrowej. Wśród jej
klientów są również firmy ze Skandynawii.
Prywatnie osoba z żywym temperamentem i charyzmą, jednocześnie obdarzona wysokim poziomem inteligencji emocjonalnej i zmysłem dyplomatycznym.
Dowcipna, zawsze uśmiechnięta. Mama zapatrzona
w trzyletniego synka Antoniego.

Rodzina...
… jest dla mnie najważniejsza. To rodzina ładuje moje akumulatory.
Zawsze znajdę czas...
… na kawę z przyjacielem.
Moim marzeniem jest...
… dwutygodniowy urlop, bez telefonu i laptopa.
Kiedy nie pracuję…
… podróżuję, czytam, spotykam się z przyjaciółmi.
Moje hobby to…
… podróże, wycieczki rowerowe.
Sport jest dla mnie...
… odpoczynkiem umysłu i relaksem.
Dewiza, którą chcę przekazać innym…
… zgodnie z dewizą Ernesta Hemingwaya:
„ Zanim odpowiesz, posłuchaj,
Zanim zareagujesz, pomyśl,
Zanim wydasz, zarób,
Zanim osądzisz, odczekaj,
Zanim zrezygnujesz, podejmij próbę.”
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WIELKA GALA NOT

P

rzy pełnej sali koncertowej Filharmonii Koszalińskiej 14
maja br. Naczelna Organizacja Techniczna nagrodziła laureatów dorocznych konkursów branżowych. Statuetki Gryfa, które odbierali oni w błysku fleszy, wykonał rzeźbiarz Romuald
Wiśniewski. Catering przygotowała zaś firma KORAL – CATERING
Ryszarda Stanisza (bar na Politechnice Koszalińskiej). Podkreślamy
to, bowiem elegancki poczęstunek zebrał bardzo wysokie noty od
gości gali.
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LEKCJA MĘSKIEJ
ELEGANCJI

D

rugie spotkanie koszalińskiej Ligi Dżentelmenów poświęcone było męskiej elegancji. Zasady poprawnego doboru strojów zaprezentował pan Jan Adamski, niekwestionowany ekspert w tej dziedzinie, na co dzień prowadzący bloga
pod internetowym adresem www.janadamski.eu. Liga Dżentelmenów to nieformalna grupa powołana do życia przez przedsiębiorców z Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Jej
pomysłodawcami byli: Jarosław Loos (właściciel m.in. grupy firm
branży okiennej), Piotr Huzar (dyrektor biura KIP-H) oraz Michał
Mętlewicz (menedżer firmy StukStuk.pl). Członkowie Ligi, którymi są w większości biznesmeni, spotykają się, by kultywować
wartości kojarzące się ze słowem „dżentelmen”. Majowe spotkanie odbyło się w hotelu Verde w Mścicach, w pięknym otoczeniu
zabytkowych aut miejscowego muzeum motoryzacji.
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SZUKAJCIE NAS W PRESTIŻOWYCH MIEJSCACH!

RESTAURACJE

GABINETY LEKARSKIE

Buongiorno, ul. Zwycięstwa 32
Centrala Artystyczna,
ul. Heleny Modrzejewskiej 31
City Box Rynek Staromiejski 14
Club 2CV Restauracja, ul. Piastowska 1
Fenicja CH Merkury,ul. Zwycięstwa 46
Gospoda Jamieńska, Młyńska 37
Maredo, ul. Zwycięstwa 45
Park caffe, ul. Asnyka 11
Sushi Moon Galeria Emka Koszalin I piętro
Sushi77 CH Atrium Koszalin,
ul. Paderewskiego 1
Viva Italia, ul. Skłodowskiej – Curie 1 -3
Toscana Pizzeria Ristorante ul.Ks. Bp. Cz.
Domina 5 (Pasaż Millenium)
Zamkowy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23,
Darłowo

Adent Gabinet Stomatologiczny,
ul. 4-go marca 23g
Optyk Lewińscy, ul. Zwycięstwa 24
Optyk Lewińscy,ul. Połtawska 2/2
Prywatna Praktyka Stomatologiczna
Magdalena i Sebastian Lenkiewicz,
ul. Jantarowa 25A, Koszalin
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Marcin Bogurski, ul. Boczna 11/5, Koszalin
Prywatna Praktyka Stomatologiczna Paweł
Iwanek ul. Jaworowa17 Koszalin
Sanatus Gabinety Specjalistyczne,
ul. Żwirowa 10

BARY, PUBY, KAWIARNIE
Bar Vittorio, ul. 1 Maja 22/4
(kompleks Milenium)
Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 152
Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 26 a
Cukiernia Kaliszczak, ul. Młyńska 48
Il Buon Cafe, ul. Ks. Bp. Cz. Domina 3/6
Lalka Resto Cafe, ul. Zwycięstwa 32
Pauza, ul. Kaszubska 6A/2
Świat Lodów, ul. Zwycięstwa 43
Świat Lodów, Galeria Emka
SALONY FRYZJERSKOKOSMETYCZNE, FITNESS
Aquarius Beauty,
ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
DomiNika Fitnesstudio,
ul. Franciszkańska 104 b
Dermalogica ul. Zwycięstwa 40
C.H.Jowisz I piętro
ETNA Salon Fryzjerski,
ul. Franciszkańska 105
Glamour Salon kosmetyczny,
ul. Nowowiejskiego 4a/3
K.A.F. Forma, ul. Franciszkańska 24
Fryzjerstwo Ewelina FarynaCH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Galeria Urody „Jasminum”, ul. Fałata 11F
Gabinet Kosmetyki i Wellnes Rose
ul. Piłsudskiego 45
Nefretete – Studio Urody CH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Pure Fitness, CH Atrium
Pure Fitness, Kosmos
Rejuvi cosmetics Centrum Kosmetyki
Profesjonalnej, ul. Poprzeczna 3
Salon Fryzjerski Dorota, ul. B. Krzywoustego 4
Studio Urody Mega, ul. Popiełuszki 3
Studio Urody BrandGaleria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Studio Urody Joanna śliwińska,
ul. Bolesława Krzywoustego 18/1
Studio Kosmetologii Agata Zejfer
ul.6 Marca 16, Unieście
SYNERGIA Biernacka i Przygórski S.J.,
ul. Modrzejewskiej 13

HOTELE
Club 2CV Hotel, ul. Piastowska 1
Gromada Hotel 3*,
ul. Zwycięstwa 20-24
Hotel Trawa, ul. Szczecińska
– Stare Bielice 7a
Hotel Sport, ul. Sportowa 14
Ikar Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
ul. Rodziewiczówny 24, Kołobrzeg
Ikar Plaza Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
ul. Wschodnia 35, Kołobrzeg
Lidia, ul. Dorszowa 3, Darłowo
Marina Mielno-Pensjonat nad Jeziorem
ul. Chrobrego 26A,Mielno
Hotel Medical SPA Unitral,
ul. Piastów 6 Mielno
Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
Pro-Vita, ul. Kościuszki 17, Kołobrzeg
Royal Park Hotel & Spa,
ul. Wakacyjna 6, Mielno
Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice
Villa Taris, ul. Koszalińska 70-72, Kołobrzeg
Willa Alexander Spa&Wellness,
ul. BoWiD 7, Mielno
SKLEPY
Antracyt ul. Młyńska 54A Koszalin
A-tom webski sklep,
ul. Drzymały 15, Koszalin
Aryton Merkury ul, Zwycięstwa 46
Bokaro, ul.Brzozowa 1, Koszalin
Boutique Chiara
Hotel Marine
ul. Sułkowskiego 9 Kołobrzeg
Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4
Lisa Ferrera Salon Sukien Ślubnych,
ul. Bolesława Krzywoustego 4a
Salon Męskiej Mody Ślubnej
Sklep Myśliwski Hubertus,
ul. Kaszubska 10 b
Świat Mebli, ul.Szczecińska 38
Modes Jabłońscy, ul. 1-go Maja 4
Tropex – Salon Meblowy,
ul. Szczecińska 5
Yacob, ul. Zwycięstwa 115
BIURA NIERUCHOMOŚCI
Przedsiębiorstwo budowlane Kuncer
Sp.z o.o., ul. Wąwozowa 15

Abelard Nieruchomości, ul. Dworcowa 1
Center Nieruchomości, ul. Młyńska 15/2
Gadomska Nieruchomości,
ul. Młyńska 10 /1
Gołek Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 142
Galeria Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 160
Invest Nieruchomości,
ul. Wyszyńskiego 3 /3
Indahouse.pl
ul. Oskara Lange 29A
Koszalińska Agencja
Nieruchomości Szczerbińscy,
ul. Bogusława II 3
Nieruchomości, ul. Połtawska 7 /1
Koszalińska Izba Przemysłowo
Handlowa, Plac Wolności 2-3
House Martin Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 155
Urbanowicz S.C. Centrum
Nieruchomości, ul. Andersa 2
KANCELARIE
GRACJUS Kancelaria Doradcy
Podatkowego Iwona Nowaczyk,
ul. Szczecińska 8-10/18
Biuro Rachunkowe „Sukces”
Maria Bladyn, al. Monte Cassino 6
Kancelaria Podatkowa Constans,
ul. Wojska Polskiego 24-26
Kancelaria Notarialna Joanna i Tomasz
Paplaczyk, ul. J. Matejki 1
SALONY SAMOCHODOWE
Auto.Galeria ul. Gnieźnieńska 32, Koszalin
Peugeot, Mojsiuk Motor Sp. J.
Stare Bielice 27c
Auto Mojsiuk Autororyzowany
Dealer Hondy, Stare Bielice 128
Autoryzowany Dealer
Mercedes-Benz Mojsiuk Sp.j.,
Stare Bielice 128
Drewnikowski Koszalin
Autoryzowany Dealer Citroena,
ul. Piastowska 1
Dubnicki. Sp. z o.o. Autoryzowany
dealer Renault i Dacii,
ul. Gnieźnieńska 81
Opel Dowbusz, ul. Lniana 3
Krotoski-Cichy, u. Gnieźnieńska 43a
Toyota Wojciech Jankowski, ul. Okrężna 4
BIURA PODRÓŻY
AGA HOLIDAY Biuro Podróży
ul. Piłsudskiego 88 A
Rainbow Tours CH Atrium,
ul.Paderewskiego 1
Rainbow Tours Galeria Emka ,
ul. Jana Pawła II 20
Biuro Turystyczne TURYSTA Sławomira
Małgorzata Ignatowicz, ul. Andersa 2
Laba Holiday ul. Dworcowa 4
Biuro Podróży ITAKA,
ul. Domina 7/9 (Pasaż Milenium I p.)

EXODOS Biuro Podróży, ul. Kaszubska 6A
TUI Centrum Podróży, ul. Paderewskiego 1
(Galeria Atrium)
INNE
Apteka Centralna, ul. Zwycięstwa 154
AderoStudio – Projektowanie
Wnętrz, ul. Spokojna 79
Al-Eko, Świeszyno 39a
Bałtycki Bank Spółdzielczy,
ul. Zwycięstwa 13/1
Bałtycki Teatr Dramatyczny
im. Juliusza Słowackiego,
ul. Heleny Modrzejewskiej 12
Biuro Promocji i Informacji
Turystycznej Gminy Mielno,
ul. Lechitów 23, Mielno
Biuro Podatkowe Jagiełło,
ul. Szczecińska 25A/202
BOG-MAR Apartamenty SPA,
ul. Fredry 9, Kołobrzeg
BZ WBK II O/Koszalin, ul. 1-maja 12
Centrum Biznesu, ul. Zwycięstwa 42
Centrum Kultury, ul. Zwycięstwa 105
City Developmen S.C., ul. Piłsudskiego 28
Cratus Centrum Korepetycji i Kursów,
ul. Powst. Wielkopolskich 19a
Getin Noble Bank, Centrum Kredytów
Hipotecznych, ul. Zwycięstwa 87
Galeria Na Piętrze, ul. Dworcowa 8
Galeria Portret Świata, ul. Mieszka I 25
Galeria Sztuki, ul. Zwycięstwa 20-24
HAFTKOM, ul. Kosynierów 47
HS99 Herman i Śmierzewski Biuro
Projektowe, ul. Mickiewicza 6/3
International House, ul. Zwycięstwa 7-9
Instytut Dobrych Praktyk Biznesowych
sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 126
KARR SA, Koszalin, ul. Przemysłowa 8
Koszalińska Izba Przemysłowo
– Handlowa, ul. Plac Wolności 2-3
Kwiaciarnia Centrum, ul. Gnieźnieńska 38
Klub Adria Squash, Koszalin,
ul. Grunwaldzka 8-10
Klimatex, ul. Sienkiewicza 17 d, Kołobrzeg
Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2
Miejska Energetyka Cieplna Dział
Obsługi Klienta, ul. Łużycka 25a
MK Bowling Galeria Kosmos, ul. Okrzei 3
Muzeum, ul. Młyńska 39
Mydlarnia u Franciszka, ul. Zwycięstwa 155
Norman – Centrum Rehabilitacyjne,
ul. Pomorska 28
Polska Żegluga Bałtycka SA Polferries,
ul. Portowa 41, Kołobrzeg
Radio Koszalin S. A., ul. Piłsudskiego 41
Regionalne Centrum Informacji
Turystycznej Koszalin, ul. Dworcowa 11
VAN PUR S.A. Browar w Koszalinie,
ul. Spółdzielcza 8
Symulmed Jarosław Kalenik, ul. Sportowa 2
Spółdzielnia Unia, Biuro Obsługi
Klienta, ul. Lechicka 23
Teatr Variete Muza, ul. Morska 9
Urząd Miasta, ul. Rynek Staromiejski 6-7
Studio Tańca Pasja, ul. Jana Pawła II 4A
Zbigniew Murzyn Galeria, ul. Dworcowa 6

