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Spis treści

inęło pół roku, 
odkąd zdecydo-
wałem się wyda-

wać i redagować „Prestiż”. To była 
dobra decyzja. Tak jak decyzja, by 
po niemal 10 latach pracy redaktor-
skiej poza Koszalinem, kiedy jadłem 
chleb gdański, lubelski, bydgoski, 

toruński i warszawski, wrócić tutaj. Przekonałem się, że mimo wielkopol-
skiego rodowodu mocno zapuściłem korzenie na Pomorzu. Od dawna już 
gdy mówię „u nas”, oznacza to „w Koszalinie”. 

Oczywiście długie oderwanie od bieżących spraw lokalnych i tylko 
weekendowe bycie w mieście (siłą rzeczy ten czas przeznaczałem wyłącz-
nie dla rodziny) musiało osłabić kontakty ze środowiskiem. Na dokładkę 
w życie zawodowe weszło nowe pokolenie. Tak więc Koszalin po 10 la-
tach jest już dla mnie nieco innym miastem. Ale dzięki „Prestiżowi”, dzięki 
spotkaniom, rozmowom, negocjacjom poznaję go na nowo. Od najlepszej 
strony, bo poprzez ludzi. Z niektórymi znajomość tylko odświeżam, innych 
dopiero poznaję. I mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że to wzbo-
gacające doświadczenie. 

Na to, czy jesteśmy zadowoleni z sytuacji w naszym mieście – i z obec-
nej sytuacji w ogóle – wpływa mnóstwo czynników. Wiele z nich jest nie-
zależnych od nas, bo przecież przy coraz bardziej globalizującej się gospo-
darce załamanie ekonomiczne w jakimś regionie świata może wywoływać 
dramatyczne skutki w regionach geograficznie odległych. Słyszymy więc 
o rozlewającym się kryzysie i o złych prognozach na nadchodzący rok 
2013. Czy się sprawdzą, czas pokaże. Ja jednak mam pewność, że w Ko-
szalinie nie brakuje ludzi, którzy nie lekceważąc ogólnych zagrożeń, ciężko 
pracują, by obronić swoje firmy, a wraz z nimi miejsca pracy. Ta determina-
cja i energia to największy kapitał, jakim dysponuje Koszalin. I dzięki niemu 
miasto będzie się rozwijało, choćby tempo tego rozwoju nie do końca było 
satysfakcjonujące. Myślę, że w grudniu 2013 roku, podsumowując rok, bę-
dziemy mogli mimo wszystko powiedzieć, że to był trudny ale dobry czas. 

Cieszę się na kolejne spotkania z Państwem – czy to osobiste, czy to 
poprzez łamy „Prestiżu”. Żałuję, że w gazecie możemy pokazać tylko małą 
część interesujących osób, z jakimi stykamy się każdego dnia. Nasz maga-
zyn się rozwija, więc jest nadzieja, że z czasem tych sylwetek będzie więcej. 
Chcemy tez nieco zmodyfikować formułę, by na łamy trafiło więcej kosza-
linian – z ich osiągnięciami, talentami, pasjami. 

A na nadchodzące święta Bożego Narodzenia proszę przyjąć ode mnie 
i moich współpracowników serdeczne życzenia dobrego zdrowia, pogody 
ducha i pomyślności.

Do zobaczenia w styczniu 2013. Do siego roku!

Andrzej Mielcarek

OKŁADKA
Na okładce:  
Ilona Sokołowska i część zespołu restauracji Viva Italia
(Koszalin, ul. M.Curie-Skłodowskiej 1-3)
Fotografie: Wojciech Gruszczyński, www.wojciechgruszczynski.pl
Makijaże: Edyta Kołakowska, Be Beautiful Studio,
ul. Wańkowicza 1/4, www.bbstudiokoszalin.pl
Fryzury: Dorota Ignaczak, Centrum Urody, ul. Wańkowicza 1/5

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY
ul. Gajowa 14, 75-454 Koszalin
tel. +48 664 774 776
e-mail: redakcja.koszalin@eprestiz.pl
www.magazynprestiz.com.pl
Redaktor naczelny: Andrzej Mielcarek
e-mail: mielcarek@eprestiz.pl
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statni zjazd Polskiego Związku Pił-
ki Nożnej przyniósł istotne zmiany 

personalne. Najważniejsza to objęcie funkcji 
prezesa PZPN przez Zbigniewa Bońka. Do 
odnowionego zarządu weszło 12 nowych 
osób i tylko sześć ze starego. Jest wśród nich 
Jan Bednarek, prezes Zachodniopomorskie-
go Związku Piłki Nożnej (to już druga jego 
kadencja). Czemu zawdzięcza ponowny wy-
bór? – Myślę, że delegaci docenili wykonaną 
przeze mnie pracę – mówi Jan Bednarek. – 
Zawsze podkreślam, że piłka amatorska po-
winna być przede wszystkim dobrą zabawą 
a nie obszarem realizowania ambicji dzia-

łaczy. Trzeba ją wspierać, bo od niej zależy 
jak wygląda i będzie wyglądała polska piłka 
w wydaniu profesjonalnym. W Polsce ama-
torsko gra 400 tysięcy osób, a powinno grać 
co najmniej milion. Wtedy byłaby szansa na 
wyłapywanie większej liczby talentów.

Do najważniejszych zadań zarządu PZPN 
Jan Bednarek zalicza stworzenie jednolitego 
systemu szkolenia młodzieży, konsekwentnie 
wprowadzanego w całej Polsce. – Niestety, nie 
wszyscy chcą takiego nowoczesnego podejścia 
i próbują coś robić na własną rękę – mówi wi-
ceprezes PZPN. – Czeka nas trudna praca nad 
zmianą mentalności części działaczy.          am

elem plebiscytu jest podsumowanie spor-
towych sukcesów mijającego roku i uro-

czyste uhonorowanie najlepszych i najpopular-
niejszych zawodniczek i zawodników. Plebiscyt 
„Głosu Koszalińskiego” jest największym takim 
wydarzeniem w regionie. Patronat nad nim objął 
Piotr Jedliński, prezydent Koszalina, a w kapitule za-
siedli przedstawiciele największych miast dawne-
go Koszalińskiego i przedstawiciele sportu – mówi 
Lotar Rohde, jeden z organizatorów plebiscytu. 
Organizowany przez „GK” plebiscyt to duże 
wydarzenie nie tylko dla lokalnych środowisk 
sportowych, ale także jedno z największych 

towarzyskich wydarzeń karnawału w Koszali-
nie. – Na uroczystej gali, która odbędzie się 12 
stycznia 2013 roku w Teatrze Variete Muza, 
nagrodzimy laureatów plebiscytu – mówi Lo-
tar Rohde. – Ale będzie również świetna za-
bawa do białego rana przy muzyce na żywo, 
w towarzystwie znamienitych gości. O menu 
zadba Grzegorz Wieczorek, kuchmistrz nowej 
restauracji otwartej w Teatrze Variete Muza.  
Udział w imprezie może wziąć każdy – o bilety 
można pytać w biurze ogłoszeń „Głosu Koszaliń-
skiego” (ul. Adama Mickiewicza 24, informacje tel. 
94 347 35 16).                                                           pr
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Jan Bednarek

Ponowny wybór do zarządu Polskiego związku Piłki Nożnej i zachowanie funkcji wiceprezesa 
ds. piłkarstwa amatorskiego przez koszalinianina Jana Bednarka jest komentowane jako jego 
największy dotychczasowy sukces w roli działacza piłkarskiego.

Po raz dwudziesty czytelnicy „Głosu Koszalińskiego” wybierają najpopularniejszych sportowców, trene-
rów i działaczy sportowych regionu. Tradycyjnie plebiscyt Sportowy Sukces Roku zakończy Gala Sportu 
- tym razem wyjątkowa, bo jubileuszowa.

Wiceprezes Jan Bednarek

Sportowe podsumowanie roku
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ba mecze z Dnepryanką Kherson (10 i 11 listopada br.) zgro-
madziły w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Śniadeckich 

po półtora tysiąca widzów. W obu koszalinianki miały wyraźną przewa-
gę. Można powiedzieć, że już pierwszy przesądził o awansie do kolejnej 
rundy europejskich pucharów. Nic dziwnego, że w drugim spotkaniu 
Waldemar Szafulski, trener akademiczek, pozwolił zagrać i sprawdzić się 
mniej doświadczonym zawodniczkom. Ale i ten skład okazał się silniej-
szy od Ukrainek, choć w końcówce meczu zaczęły one odrabiać straty.

Najskuteczniejszą zawodniczką dwumeczu okazała się Sylwia Ma-
tuszczyk, która strzeliła 12 bramek. Jak zawsze mocnym punktem w ko-
szalińskim zespole była Aleksandra Kobyłecka (na zdjęciu – w ataku).

Kolejne mecze pucharowe są przewidziane na pierwszą połowę lute-
go przyszłego roku. Koszalinianki wylosowały za przeciwniczki Azerki 
z ABU Baku.

o
Piłkarki ręczne klubu AzS Politechnika Koszalińska dwukrotnie pokonały ukraiński zespół HC Dnepryanka Kherson (36:21 i 31:28) i po raz 
pierwszy w historii awansowały do grona 16 najlepszych drużyn w Europie. W czwartej rundzie EHF Challenge Cup zagrają z drużyną ABU Baku 
z Azerbejdżanu. 

Koszalińskie szczypiornistki w europejskich pucharach
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lub ma być miejscem cyklicznych spotkań z pierwszoplano-
wymi postaciami życia politycznego i społecznego w Polsce. 

Uczestnikami pierwszego wieczoru byli w większości samorządowcy, 
lokalni politycy i przedsiębiorcy. 
Mieli okazję usłyszeć o tym, jak 
wygląda praca Sejmu od kulis. 
Ewa Kopacz podkreślała, że par-
lament ma jakby dwa oblicza: 
inne w czasie obrad plenarnych, 
a inne w czasie bieżącej pracy 
w komisjach. – W komisjach 
sejmowych toczy się żmudna 
praca i nie ma tam miejsca na 
widowiskowe spory. Chyba, że 
pojawią się kamery telewizyj-
ne – mówiła pani marszałek. 
– Obecność telewizji powodu-
je, że politycy wchodzą jakby 
w inne role. Zaostrzają język, 
czasami zdolni są zaprzeczyć 
temu, co jeszcze przed chwilą 
mówili. Wytłumaczyć to można 
walką o popularność, a tę daje obecność na ekranie telewizorów. 

Prowadzący spotkanie red. Cezary Łazarewicz z tygodnika „New-
sweek Polska” dopytywał o początki kariery politycznej Ewy Kopacz. 
Jak się okazuje, wiązały się one z dramatycznymi wydarzeniami. 

Otóż mąż pani marszałek (obecnie już były), jako prokurator był 
celem zamachu bombowego. Postanowił po nim, że zaangażuje się 
w politykę. Wystartował w wyborach do Sejmu, a jego kampanię 

prowadziła żona. Do zdobycia 
mandatu poselskiego zabrakło 
mu niewielkiej liczby głosów. 
– Poczułam żal, że tyle wysiłku 
poszło na marne. Wtedy powie-
działam sobie: teraz spróbuję ja 
i pokażę, jak się osiąga sukces 
– wspominała pani marszałek. 
– I rzeczywiście 11 lat temu po 
raz pierwszy zostałam wybrana 
do Sejmu. Dalsze moje kro-
ki w polityce są konsekwencją 
tamtej decyzji. 

Miejscem spotkań Klubu 
„Newsweeka” jest hotel Groma-
da. Wiesław Świś, prezes spółki 
Hotel Gromada, tak mówi o pla-
nach na przyszłość: – Chcemy, 
żeby klub stał się miejscem cie-

kawych dyskusji i żeby gromadził koszalinian zainteresowanych ży-
ciem społecznym. Co do gości, zamierzamy zapraszać reprezentan-
tów różnych opcji, bo wtedy wymiana poglądów staje się szczególnie 
wartościowa.                                                                                              pr

udycja „Honor żołnierza” znalazła 
uznanie jury za wielobiegunowe uka-

zanie kontrowersji politycznych i moralnych 
udziału polskich żołnierzy w misjach w Iraku 
i Afganistanie. To kolejna nagroda w kolekcji 
Jolanty Rudnik. Dotychczas w ogólnopolskich 
i międzynarodowych konkursach zdobyła ich 
kilkanaście – za reportaże i programy publi-
cystyczne. W tym roku, zresztą po raz drugi 
w ogóle, została laureatką bardzo prestiżowej 
Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarzy. 
Jakie wyróżnienie sama ceni najbardziej? 
– Nagrodę za reportaż „Dziewczynka z bil-
bordu” w ogólnopolskim Konkursie Repor-
tażystów Radiowych MELCHIORY – mówi 
Jolanta Rudnik. – Jury, z udziałem m.in. 
Hanny Krall, napisało w uzasadnieniu: „za 
radiowy kunszt, dzięki któremu reportaż 
wznosi się ponad dosłowność zdarzeń”. 
Reportaż opowiada historię dziejącą się 
w Koszalinie. Na bilbordzie umieszczonym 
na budynku muzeum w ramach akcji „Ko-
cham Koszalin” ukazało się zdjęcie kilkulet-
niej dziewczynki, stojącej na koszalińskim 

rynku podczas manifestacji w 1976 roku. 
Autorem zdjęcia był koszaliński fotografik 
Zdzisław Pacholski. Dziewczynka „wróci-
ła” po ponad 30 latach właściwie w tę samą 

przestrzeń. Spróbowałam opowiedzieć o jej 
losach, losach jej rodziny i o tym, jak zmie-
nił się świat wokół nas – mówi pani Jolanta.  
Warto dodać, że reportaż „Dziewczynka 
z bilbordu” znalazł się także wśród trzech re-
portaży zakwalifikowanych do finału nagro-
dy specjalnej międzynarodowego konkursu 
PRIX ITALIA 2008.

Reportaż radiowy jako gatunek dzien-
nikarski zdaje się zamierać. Czy ma szansę 
przetrwać? – Z reportażem nie jest tak źle. 
Faktem jednak jest, że powstaje właściwie tyl-
ko w radiu publicznym, gdzie jest wielu do-
brych reportażystów – w programach ogól-
nopolskich i w rozgłośniach regionalnych. 
To trudna forma dziennikarska. Ważne jest 
wszystko: wyczucie tematu, znalezienie tego 
„czegoś”, co jest ponad opowieść, ciekawość 
ludzi i umiejętność ich słuchania, a poza tym 
wykonanie nagrania dobrego pod względem 
technicznym, dramaturgia ustawienia i jesz-
cze parę innych kwestii. Słowem trudna spra-
wa ale wciągająca – przekonuje red. Rudnik. 

                                                                      am

Mocnym akcentem zainaugurował działalność koszaliński Klub „Newsweeka”. Jego gościem (27 listopada br.) była Ewa Kopacz, marszałek Sej-
mu, pierwsza w historii Polski kobieta na tym stanowisku. 

Jolanta Rudnik, reporterka Radia Koszalin, za audycję „Honor żołnierza” otrzymała nagrodę honorową w ramach konkursów w dziedzinie reporta-
żu i dokumentu radiowego o Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, o Grand Prix Prezesa Polskiego Radia oraz Konkursu Stypendialnego 
im. Jacka Stwory.

Klub „Newsweeka” w Koszalinie

Kolejna nagroda dla dziennikarki Radia Koszalin

k

a

Wydarzenia

fo
to

: A
rc

hiw
um

 Jo
lan

ty 
Ru

dn
ik 

 

Jolanta Rudnik



R E K L A M A

Wydarzenia

t o realna alternatywa dla mieszkańców Koszalina, którzy roz-
ważają zakup działki i budowę małego domu. Przynależący 

do apartamentu ogród o powierzchni 109 m kw. albo sąsiedni, 127-
metrowy, mogą spełnić wymagania osób, które chcą zamieszkać 
w zielonym otoczeniu, a jednocześnie blisko jeziora i niedaleko mo-
rza. To dobre rozwiązanie zarówno dla poszukujących relaksu osób 
starszych wiekiem, jak i dla młodych rodzin z dziećmi (ogródek to 
przecież miejsce bezpiecznej zabawy). Deweloper budujący Rezyden-
cję Park ma w ofercie już tylko dwa apartamenty na parterze (każdy 
o pow. 54 m kw., z trzema pokojami, kuchnią i łazienką). Lokale w Re-
zydencji Park są wykańczane pod klucz wysokiej jakości materiałami 
– są to: naturalne, drewniane podłogi, drzwi wewnętrzne w drewnia-
nej okleinie oraz płytki ceramiczne na ścianach i podłodze. W ume-
blowanej kuchni znajdzie się całość wyposażenia: nowoczesna płyta 
ceramiczna, okap, zmywarka i lodówka, a w łazience pełna armatura. 
Dla osób lubiących wygodne rozwiązania deweloper, czyli Mielno 
Holding – Firmus Group, we współpracy z firmami VOX i DAJAR, 

przygotował niespodziankę. To specjalna oferta wyposażenia wnętrz. 
Nowymi mieszkańcami kompleksu Rezydencja Park są osoby pocho-
dzące z różnych części Polski. Aby ułatwić im aranżację wnętrz produ-
cenci proponują specjalną ofertę promocyjną. – Wszystko dla wygody 
klientów. Wiele osób, na przykład mieszkających obecnie w Poznaniu 
lub innym mieście, nie ma czasu na szukanie nowych mebli do apar-
tamentu w Mielnie. Oferta firm VOX i DAJAR, przygotowana specjal-
nie dla klientów naszej inwestycji, pomoże w doborze wyposażenia 
i pozwoli uzyskać specjalny rabat – mówi Cezary Kulesza, kierownik 
marketingu i sprzedaży w firmie Mielno Holding – Firmus Group. 
Inwestycja położona jest w Mielnie przy ul. Kopernika 4, zaledwie 
100 m od jeziora Jamno i 200 m od morskiej plaży. Ceny w Rezyden-
cji Park zaczynają się od 7.500 zł za m kw.; 54- metrowy apartament 
można kupić już za 430 tys. zł. pr

Kameralny apartament, tym bardziej  z ogrodem, to marzenie wielu 
osób poszukujących swojego second home albo po prostu spokojnej 
przystani do zamieszkania na stałe. Kończąca się budowa drugiej czę-
ści kompleksu Rezydencja Park w Mielnie daje możliwość znalezienia 
takiego właśnie zakątka.

Z apartamentu
wprost do ogrodu

aja znalazła się w gronie 120 
dziewcząt z 55 krajów, które 

w trakcie zgrupowania w Taorminie 
na Sycylii walczyć będą o tytuł Twarzy 
Roku i pierwsze profesjonalne kon-
trakty reklamowe. Konkurs The Look 
Of The Year ma długą tradycję i opinię 
imprezy wyłaniającej przyszłe gwiazdy 
modelingu. Rzeczywiście, konkurs wy-
grywały kiedyś takie top modelki jak 
Linda Evangelista, czy Naomi Campbell. 
Niezależnie od wyniku rywalizacji (za-
mykając to wydanie „Prestiżu”, nie zna-

liśmy jeszcze werdyktu jury) sam udział 
w wielkim finale to wielkie wyróżnienie. 
Jednocześnie to szansa znalezienia się 
w katalogach największych światowych 
agencji modelek. Także właściciele 
znanych marek odzieżowych o zasięgu 
światowym wyszukują podczas konkur-
su nowe twarze.

Maja przygodę z prezentowaniem 
mody rozpoczęła niedawno, bo niespeł-
na rok temu. Ma rozległe zainteresowa-
nia i wiele zajęć pozaszkolnych – w tym 
teatralne. Marzy, by zostać aktorką.   am

m
Maja Wolska, uczennica pierwszej klasy II LO w Koszalinie, stanęła przed szansą wy-
grania The Look Of The Year, jednego z najważniejszych na świecie konkursów dla 
początkujących modelek.

Kibicujemy Mai Wolskiej!

Maja Wolska

WYPRZEDAŻ
KOLEKCJI ZIMOWEJ

Obniżki cen od 30 do 50 %

Zapraszamy

Pasaż handlowy przy ul. Zwycięstwa 21-25 w Koszalinie

SALONY MODY FIRMY RZEWUSCY



∙ Kontakt z wolontariuszem opiekującym się rodziną
Na każdym etapie przygotowywania paczki Darczyńca może kon-

taktować się z wolontariuszem, który opiekuje się rodziną. Wolonta-
riusz może udzielić mu wskazówek i odpowiedzieć na pytania, jeżeli 
ma jakiekolwiek wątpliwości jak przygotować paczkę.

∙ Przygotowanie paczki według listy potrzeb
Rodzina podczas spotkania z wolontariuszem wymieniła rzeczy, 

których potrzebuje – zostały one zapisane na liście potrzeb. Wskazała 
też te, na których najbardziej jej zależy. Pomoc jest odpowiedzią na 
konkretne potrzeby, nie jest podarowaniem tego co zbywa – rzeczy 
w paczce powinny być nowe lub przynajmniej sprawne i niezniszczo-
ne. Darczyńca ma szansę dać komuś to, za czym on tęsknił. Pomoc 
w SZLACHETNEJ PACZCE ma wartość prezentu – oprócz rzeczy 
pomagających przetrwać, do paczki darczyńca wkłada coś, co jest 
odpowiedzią na marzenia członków rodziny. Słownik albo perfumy 
mogą sprawić, że obdarowany poczuje się wyjątkowo. 

Standardem projektu SZLACHETNA PACZKA jest to, że w ma-
gazynie nie otwiera się paczek, nie kontroluje jakości pomocy przy-
gotowanej przez darczyńcę. Tylko od darczyńcy zależy, jakiej jakości 
będzie paczka!

∙ Dostarczenie paczki do magazynu
W dniach finału (8-9 grudnia br.) darczyńca dostarczy paczkę do 

magazynu w naszym mieście. W magazynie będzie czekał na niego 
wolontariusz, który zawiezie paczkę do rodziny, a później zda relację 
z wizyty. 

Jak wybrać rodzinę?
Baza rodzin podzielona jest na województwa i rejony. Każdy rejon 

ma własny magazyn, czyli miejsce, dokąd w dniu finału (8-9 grud-
nia br.) darczyńca zawiezie przygotowaną paczkę. Tak więc najpierw 
należy znaleźć swój rejon (rejony odpowiadają miejscowościom lub 
dzielnicom większych miast), a następnie po zarejestrowaniu się na 
stronie www.szlachetnapaczka.pl na podstawie opisu wybrać w swo-
im rejonie rodzinę, której chce się pomóc. Jako potwierdzenie wyboru 
rodziny darczyńca otrzyma e-mail z niezbędnymi informacjami oraz 
danymi kontaktowymi do wolontariusza, który opiekuje się rodziną. 

którą rodzinę wybrać?
Wybierając rodzinę darczyńca powinien zwrócić uwagę na to, czy 

zlachetna Paczka ma kilka etapów. Najpierw wokół lokalnych 
liderów akcji (w Koszalinie to pani Justyna Śmidecka) groma-

dzą się wolontariusze. Są to ludzie dorośli, którzy po przejściu od-
powiedniego szkolenia mają do wykonania bardzo ważne i delikatne 
zadanie. W sposób dyskretny sprawdzają oni sytuację rodzin, którym 
miałaby być udzielona pomoc. Chodzi o znalezienie rodzin żyjących 
w niezawinionej biedzie – wywołanej wypadkiem, chorobą albo in-
nym dramatycznym zdarzeniem losowym (w Polsce taki rodzaj ubó-
stwa dotyczy dwóch milionów osób). Założeniem akcji jest, by po-
moc nie trafiła tam, gdzie zostanie zmarnowana z powodu nałogów 
rodziców albo z powodu braku chęci do zmiany sytuacji życiowej. 
Po rozpoznaniu potrzeb, następuje określenie, jakiego typu pomoc 
będzie najskuteczniejsza. Wsparcie nie ma być jednorazowym ge-
stem, ale powinno pozwolić rodzinie trwale stanąć na własnych 
nogach. Darczyńcy wiedzą, w jakiej sytuacji znajdują się ci, którym 
pomagają i jak z czasem zmienia się ich życie. Wszystko odbywa się 
w pełnej dyskrecji, z poszanowaniem godności osób, których to dzia-
łanie dotyczy.

darczyńca
Darczyńcą może zostać każdy, kto wejdzie na stronę www.

szlachetnapaczka.pl, w znajdującej się tam bazie wybierze rodzi-
nę i przygotuje dla niej paczkę, która będzie odpowiedzią na jej 
konkretne potrzeby. O nich darczyńca dowie się z opisu w ba-
zie. Następnie, w trakcie finału projektu, przygotowaną przez sie-
bie pomoc dostarczy do zorganizowanego przez wolontariuszy 
magazynu, by oni mogli przekazać pomoc wybranej rodzinie. 
 Darczyńcy przeważnie przygotowują paczki w grupach – wraz ze 
swymi bliskimi, przyjaciółmi, kolegami z pracy czy ze studiów. Dar-
czyńcami zostają też całe klasy szkolne, firmy i działy większych firm. 
Chodzi o to, aby spełnić jak najwięcej potrzeb danej rodziny i by po-
moc była dobrej jakości. 

cztery kroki, by zostać darczyńcą
∙ Wybór rodziny
Od 17 listopada br. działa internetowa baza rodzin na stronie www.

szlachetnapaczka.pl. To z niej Darczyńca może wybrać rodzinę, dla 
której przygotuje konkretną, odpowiadającą potrzebom pomoc.

Wydarzenia

Akcja charytatywna pod nazwą Szlachetna Paczka weszła w decydującą fazę. Teraz także od Państwa zależy, czy spełnią się pragnienia rodzin, 
które w niezawiniony sposób znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. 

Szlachetna Paczka finiszuje

s

Pani Justyna Śmidecka (przy mikrofonie), koszaliński lider Szlachetnej Paczki

Krakowski duchowny, ksiądz Jacek Stryczek, pomysłodawca akcji
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jest w stanie zaspokoić wszystkie lub prawie wszystkie jej potrzeby. 
Jeżeli jest ich wiele, dobrze byłoby, gdyby zachęcił do wspólnego przy-
gotowania paczki bliskich albo znajomych. Z niektórych rzeczy na 
liście można zrezygnować, jeżeli nie są to produkty z listy najpotrzeb-
niejszych rzeczy, a bez nich paczka wciąż będzie dla rodziny czymś 
wyjątkowym.

szlachetna Paczka w koszalinie
Przez miesiąc wolontariusze (w Koszalinie jest ich 29) spotykali 

się z potencjalnymi adresatami pomocy. Odwiedzili 79 rodzin, spo-
śród których do udzielenia pomocy zostały włączone 63 rodziny: 20 
w rejonie – Koszalin Dubois i 43 w rejonie – Koszalin Morskie. Przy 
podejmowaniu decyzji o włączeniu lub niewłączeniu danej rodziny 
do akcji, każdy wolontariusz kierował się ideą Szlachetnej Paczki – 
zasadą, że ma to być mądra pomoc, która da tym ludziom impuls 
do zmiany, motywację do podjęcia jakichkolwiek działań i szansę na 
zmianę sytuacji rodziny. W momencie przygotowywania tego wy-
dania „Prestiżu” jeszcze sześć rodzin czekało na włączenie do akcji, 
a trzy czekały na wizytę wolontariuszy. Tak więc prawdopodobnie 
w XII edycji Szlachetnej Paczki w Koszalinie pomoc dotrze do 72 ro-
dzin. Oczywiście pod warunkiem, że dla wszystkich rodzin znajdą 
się darczyńcy!

Patronat honorowy nad akcją objął Piotr Jedliński, prezydent Ko-
szalina. Patronują jej: Centrum Biznesu, CiP, Made in Koszalin, 
Młodzieżowa Rada Miasta Koszalina, Północna Izba Gospodarcza 
Partnerami są: AZS S.A. Koszalin, Instytut Dobrych Praktyk Bizneso-
wych, HAFTKOM Ewa Sadowska Karolina Sadowska s.c., Kaliszczak 
J.G. Cukiernia, VIVA ITALIA sp. z o.o.

W propagowaniu idei Szlachetnej Paczki w rozmaitych środowiskach 
i mediach pomaga grupa osób znanych i szanowanych w mieście, które 

pełnią funkcję ambasadorów akcji. Są to: Grażyna Bielawska-Cieśla, 
Robert Szank, Jarosław Barów, Marian Tałaj, Piotr Rowiński, Genowe-
fa Charkiewicz, Urszula Mikietyńska, Stanisław Gawłowski, Zdzisław 
Derebecki, Andrzej Kondaszewski, Wiesław Tyl, Mirosław Pender, Igor 
Milicić i Lech Wojciechowski. 

R E K L A M A

Wydarzenia

ZAPRASZAMY DO SA-

Markus-sat Koszalin ul. Domina 11 (pasaż Milenium na przeciwko Veritasu)
oraz C.H. Atrium (stoisko przy kasach Tesco), tel. 94 341 33 87 zapytaj nas o ofertę:

Najlepsza TELEWIZJA i najlepszy INTERNET!                      INTERNET w cenie abonamentu!                          
UMOWA na 12 m-cy    |    II abonament za 9,90 zł    |    Dekoder HD za 0 zł m-ce    |    Kanały HD za 0 zł m-ce



grekokatolików trzydniowe świętowanie jest zwieńczeniem 
40-dniowego postu, który obowiązuje również w dzień Wi-

gilii, zwanej „Swiatym Weczerom”. Grekokatolicka Wigilia, którą 
w Koszalinie obchodzi kilkaset rodzin – w większości ukraińskich – 
przypada 6 stycznia (w 2013 roku będzie to niedziela). 

symboliczna dwunastka
Wieczerza wigilijna składa się z 12 dań. Ważnym elementem tra-

dycji jest zalecenie, aby pokarmy wigilijne zostały przygotowane ze 
wszystkiego co znajduje się w gospodarstwie, co wyrosło w ogrodzie 
i w sadzie. W ludowej tradycji ukraińskiej gospodyni od samego rana 
rozpala nowy ogień za pomocą krzemienia i krzesiwa, które przez 
ostatnie 12 miesięcy leżało pod świętymi obrazami. Gospodyni, 
przeżegnawszy się trzy razy, staje twarzą do wschodu słońca i krze-
si „nowy ogień”. Kiedyś tym ogniem rozpalały gospodynie 12 polan, 
które przedtem suszone były przez 12 dni ostatniego miesiąca.

kutia
Najważniejszą potrawą na grekokatolickiej wieczerzy wigilijnej jest 

kutia. Składają się na nią gotowana pszenica z makiem, miodem i ba-
kaliami. Od pewnego czasu potrawa jest bardzo popularna na wigilij-
nym stole także u Polaków. Obecnie prawie zupełnie zatraciła swoją 
piękną symbolikę. Po pierwsze traktuje się ją często jako deser, bo jest 
z reguły słodka, po drugie – dodatki do podstawowych składników 
kutii ją zdeformowały, tak więc czasami jest w niej więcej np. man-
darynek i daktyli niż pszenicy i miodu. Dlaczego pszenica i miód? 
Ziarno pszenicy co roku ożywa, dlatego jest symbolem wieczności, 
a miód to symbol wiecznego szczęścia świętych w niebie. 

choinka albo snoP słomy
Ważnym elementem wystroju grekokatolickiego domu jest 

dziś choinka, po ukraińsku zwana jałynką. Zwyczaj stawia-
nia i przyozdabiania drzewka wigilijnego przyjął się w XV w. 

w Niemczech. Na ziemiach polskich u rzymskich katolików 
zwyczaj ten upowszechnił się w XVIII i XIX w. i prawie całko-
wicie wyparł snopy słomy wnoszone do domów. Z miast pol-
skich przeszedł ten zwyczaj również na wieś polską i ukraińską. 
Profesor Michał Łesiów wspomina: „Kiedy byłem dzieckiem, w mojej 
wsi rodzinnej na Podolu tylko w jednym domu była choinka, w domu 
rodziny snobizującej się na miasto. We wszystkich zaś domach były 
snopy pszenicy na poczesnym miejscu, słoma na ziemi i siano na stole 
pod obrusem”. Wynika stąd, że zwyczaj stawiania choinki w społecz-
ności ukraińskiej jest stosunkowo młody. Prawdopodobnie pojawił 
się dopiero w XX wieku.

Zwyczaj wnoszenia snopa pszenicy, zwanego „diduchem”, pocho-
dzi jeszcze z czasów pogańskiej Rusi-Ukrainy, symbolizuje duchy 
przodków, a także noworoczny urodzaj, dobrobyt i dolę człowieka. 

Pierwsza gwiazdka
Wieczerza wigilijna rozpoczyna się, gdy na niebie ukaże się pierw-

sza gwiazda. Ojciec rodziny lub najstarszy jej członek zapala świe-
cę. Następnie ma miejsce wspólna albo indywidualna modlitwa, po 
której przychodzi czas na życzenia i dzielenie się prosforą z miodem 
i czosnkiem. Prosfora to odpowiednik łacińskiego chleba euchary-
stycznego, czyli opłatka, z tą różnicą, że prosfora to chleb na zakwasie. 
Grekokatolicy dzielą się prosforą (kwaszonym chlebem), aby go ni-
gdy nie zabrakło w rodzinie; miodem symbolem dobrobytu i dostat-
ku, aby taki był dom – zasobny; i czosnkiem, synonimem zdrowia, 
aby dopisywało ono domownikom w nadchodzącym roku.

Grekokatolikom znany jest zwyczaj pozostawiania jednego wolne-
go nakrycia. W Polsce mówi się, że jest to nakrycie dla gościa (ewen-
tualnego przybysza). U grekokatolików dodatkowe nakrycie stawia 
się z kutią dla dusz przodków na stole lub oknie. 

kolędowanie
Po wieczerzy domownicy rozpoczynają radosne kolędowanie. 

Wydarzenia

Wprowadzenie w 1582 roku w kręgu kultury łacińskiej kalendarza gregoriańskiego spowodowało, że święta Bożego Narodzenia Kościoły obrządku 
zachodniego i wschodniego obchodzą w różnych terminach. Boże Narodzenie w Kościołach wschodnich, które pozostały przy kalendarzu juliań-
skim, rozpoczyna się 13 dni po świętach w Kościele rzymskokatolickim. 

Dwa kalendarze, ta sama radość
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Wyraz kolęda (i ukraińskie „kolada”) zapożyczony został do prasło-
wiańszczyzny z łaciny (łacińskie calendae znaczyło „pierwsze dni 
miesiąca”). Kolędy bożonarodzeniowe zróżnicowane są pod wzglę-
dem intencji. Wyróżnia się kolędy przedstawiające zdarzenia zwią-
zane z narodzeniem Jezusa, należą tu m.in. pastorałki czyli kolędy 
o pasterzach i ich przygodach w drodze do Betlejem oraz kolędy apo-
kryficzne dotyczące wydarzeń z życia Najświętszej Rodziny. Są też 
kolędy witające i adorujące Jezusa Nowonarodzonego. 

cerkiew
Grekokatolicy po wigilii i kolędowaniu rodzinnym udają się do 

świątyń na wspólną modlitwę. Zwyczaj sprawowania Boskiej Litur-
gii o północy po części nawiązuje do wigilii paschalnej, ale przede 
wszystkim jest kontynuacją praktyk starożytnego Kościoła jero-
zolimskiego. Pierwsze Liturgie o północy sprawowano w Grocie 
Bożego Narodzenia w Betlejem, a wczesnym rankiem wracano do 
bazyliki Konstantyna Wielkiego. Tak więc dzisiejsza praktyka mo-
dlitwy o północy przywędrowała do nas z Ziemi Świętej. Późnym 
wieczorem w cerkwiach odbywa się Poweczeria, czyli nabożeństwo 
połączone ze śpiewem pieśni z Pisma Świętego. W centralnej części 
kościoła na stoliku o nazwie „tetrapod” ustawiona jest ikona i krzyż. 
Obok, w specjalnym naczyniu, znajduje się pięć małych chlebków, 
wino, pszenica i oliwa, które na zakończenie nabożeństwa są błogo-
sławione. 

W pierwszy dzień Świąt na zakończenie Eucharystii kapłan czyni 
na czołach wiernych znak krzyża poświęconym olejem. Następnie 
podzielone chlebki polewa się oliwą i rozdaje każdemu uczestnikowi 
Liturgii.

grekokatolicy w koszalińskiem
7 stycznia 2013 r. (poniedziałek), w pierwszy dzień Bożego Naro-

dzenia, Kościół greckokatolicki świętować będzie narodzenie Jezusa 
Chrystusa, w drugim (wtorek, 8 stycznia) uczci Świętą Rodzinę. Trze-
ciego dnia obchodzi się wspomnienie pierwszego męczennika i dia-
kona – świętego Szczepana. W świątyniach wystawiana jest w tych 
dniach specjalna ikona przedstawiająca narodzenie Chrystusa. 
W centrum, na tle groty, spoczywa Matka Boża, obok której, w żłób-
ku przypominającym ołtarz, leży Dzieciątko. 

Na naszym terenie działa kilkanaście parafii grekokatolickich sku-
pionych w dekanacie koszalińskim, którym kieruje ks. mitrat Bog-
dan Hałuszka, proboszcz parafii greckokatolickiej w Koszalinie (ul. 
Niepodległości 24-26). Wierni Kościoła greckokatolickiego w Polsce 
skupieni są w metropolii przemysko-warszawskiej, w skład której 
wchodzą archidiecezja przemysko-warszawska z siedzibą w Przemy-
ślu oraz diecezja wrocławsko-gdańska z siedzibą we Wrocławiu.

Ukraiński Kościół Greckokatolicki jest najliczniejszym katolickim 
Kościołem wschodnim. Wspólnota ta liczy około 6 milionów wier-
nych. Duża część społeczności ukraińskiej asymiluje się, a święta są 
tym momentem, kiedy rozproszeni Ukraińcy o swojej wierze i po-
chodzeniu przypominają sobie uczestnicząc w mszach.

Znaczna część społeczności ukraińskiej obchodzi święta również 
w obrządku prawosławnym. W Polsce Cerkiew Prawosławna liczy 
ok. pół miliona wiernych, wśród których są zarówno Ukraińcy, Bia-
łorusini jak i Rosjanie. 

na kolanach świętego mikołaJa
Ciekawym zwyczajem przedświątecznym, kultywowanym również 

w cerkwi koszalińskiej, jest uroczystość poświęcona postaci świętego 
Mikołaja. Kładzie ona nacisk na religijne znaczenie sylwetki Mikoła-
ja, jako biskupa i dobroczyńcy. W dniu poświęconym świętemu Mi-
kołajowi (oczywiście według kalendarza juliańskiego) lub w najbliż-
szą mu niedzielę najmłodsi grekokatolicy gromadzą się w świątyni 
na nabożeństwie. Recytują i śpiewają. Finał uroczystości jest taki jak 
w tradycji ogólnej, czyli odbywa się wręczenie słodkich prezentów. 
Jak jednak podkreślają wierni Kościoła Greckokatolickiego, Mikoła-
jowe święto ma duże znaczenie, bo przeciwstawia się zeświecczeniu 
i skomercjalizowaniu postaci świętego biskupa. 

Wydarzenia

R E K L A M A
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arodziny dziecka z niepełnosprawnością, zwłaszcza głębo-
ką, całkowicie zmieniają życie rodziny. Najpierw jest szok 

i bunt: dlaczego my, dlaczego nasze dziecko? Potem strach: czy 
sobie poradzimy, czy udźwigniemy ten ciężar? Później przychodzi 
świadomość, że całe życie będzie odtąd koncentrować się wokół 
istoty całkowicie od nas zależnej i że w gruncie rzeczy my stajemy 
się również zależni od niej. Psychologowie podkreślają, że to próba 
ekstremalna. Nie powinno więc dziwić, że rodzice reagują na nią 
rozmaicie. Bywa, że szybko odnajdują się w nowych realiach, po-
dejmując trud opieki i rehabilitacji dziecka. Bywa jednak również 
tak, że frustracja przeradza się w rezygnację albo ucieczkę od pro-
blemu – związki się rozpadają (najczęściej odchodzą mężczyźni), 
pojawia się alkohol jako sposób rozładowania napięcia, to „inne” 
dziecko jest izolowane od otoczenia. Najgorzej, kiedy towarzyszy 
temu jeszcze brak wiedzy, bieda i odrzucenie przez środowisko. 

Tylko przyglądając się z bliska rodzinom, w których są dotknię-
te niepełnosprawnością dzieci można zrozumieć, ile męstwa trze-
ba, by zaakceptować sytuację i odnaleźć na nowo radość życia. 
Tym bardziej, że zinstytucjonalizowany system opieki medycznej 
i społecznej oferuje tym rodzinom niewiele. Przede wszystkim nie 
zapewnia dostępu do rehabilitacji w takim stopniu, jaki byłby on 
potrzebny. Często rodzice sami docierają do wiedzy, jak można po-
móc dziecku, ale nie są w stanie tej pomocy zapewnić, bo nie mogą 
liczyć na jej opłacenie w ramach ubezpieczenia a nie stać ich na 
samodzielne sfinansowanie terapii. 

Pukają więc wszędzie. Do stowarzyszeń i fundacji. Samodziel-
nie organizują zbiórki pieniężne. Łapią się każdej iskierki nadziei. 

Pomagają sobie również nawzajem, na ile potrafią. Z takiej wła-
śnie chęci dzielenia się doświadczeniem wyrosła, kierowana przez 
koszaliniankę, Joannę Łysiak, fundacja Hearts WorldWide (http://
www.heartsworldwide.org/). Pani Joanna sama poznała, co to 
znaczy być rodzicem dziecka z porażeniem. Zderzyła się również 
z murem tradycyjnego podejścia do tego problemu. Lekarze, choć 
działo się to w bardziej niż Polska zaawansowanej cywilizacyjnie 
Danii, nie dawali jej synowi szans na uzyskanie sprawności. Ona 
się jednak zaparła, szukała różnych form terapii, ale przede wszyst-
kim włożyła w rehabilitację Martina ogrom zaangażowania i pracy. 
I osiągnęła to, czego chciała: jej syn stał się w pełni sprawnym czło-
wiekiem, samodzielnie radzącym sobie w życiu. 

Podczas listopadowego turnusu edukacyjno-rehabilitacyjnego 
fundacji HeartsWorldWide, jaki odbył się w Dąbkach w ośrodku 
GeoVita, pracę z czternaściorgiem podopiecznych z całej Polski 
prowadziła ponad dwudziestoosobowa ekipa rehabilitantów i wo-
lontariuszy. Chociaż należałoby raczej napisać, że praca dotyczyła 
i podopiecznych, i ich rodziców. Fundacja przyjęła bowiem założe-
nie, wyróżniające ją spośród większości organizatorów podobnych 
działań, że celem są nie tylko zabiegi rehabilitacyjne i dwutygo-
dniowe usprawnianie dzieci. Równie ważne jest to, co dzieje się 
z rodzicami i opiekunami. Dostają oni instruktaż, jak samodziel-
nie, w warunkach domowych dalej prowadzić ćwiczenia. Wszystko 
po to, by podtrzymać efekt intensywnej dwutygodniowej pracy.

Już po turnusie docierają do Fundacji sygnały, że jego efekty 
przeszły najśmielsze oczekiwania. Rodzice niespełna rocznej Ani 
piszą, że ich dziecko, któremu specjaliści w Centrum Zdrowia 

Udany pierwszy turnus
Tu sukces nie mieści się w żadnych zwyczajnych ramach. Jest wielki, jeśli ktoś zrobi pierwszy samodzielny krok. Jest duży, jeśli dziecko jest w 
stanie przekręcić się na bok albo przez kilka chwil utrzymać sztywno głowę. I nic tu nie przychodzi samo. 

n

Fundacja HeartsWorldWide  
www.heartsworldwide.org   •   e-mail: j.lysiak@heartsworldwide.org 

numer konta: BPKOPLPW PL 39 1020 4681 0000 1602 0053 1574

Moment podziękowania. Nie wszyscy sponsorzy mogli tego wieczoru przyjechać do Dąbek. 
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Rehabilitant Mateusz Malinowski instruował mamy, jak powinny wykonywać 
ćwiczenia ze swymi dziećmi. Później powtarzały zabiegi już samodzielnie.

Specjalne uprzęże rehabilitacyjne mają zastosowanie
w usprawnianiu ruchowym osób po porażeniu mózgowym.

Masaż refleksjologiczny. Wśród lekarzy pracujących na rzecz uczestników 
turnusu była również hinduska specjalistka medycyny ajurwedyjskiej. 
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Dziecka nie dawali szans na normalny rozwój a jednocześnie nie 
umieli wskazać przyczyny problemów, umie się samodzielnie prze-
kręcać z pleców na brzuszek, a jego mięśnie stają coraz mocniejsze. 
Kilkulatek, który nigdy nie stał samodzielnie, opanował tę umiejęt-
ność i jak tak dalej pójdzie, to kiedy zrobi samodzielnie pierwsze 
kroki dostanie od Fundacji w formie przyrzeczonej nagrody pierw-
szy rowerek.

Fundacja finansuje pomoc udzielaną podopiecznym i ich rodzi-
nom dzięki darowiznom i innym formom wsparcia od ludzi do-
brego serca (w przypadku wspominanego tu turnusu z 14 rodzin 
tylko trzy były w stanie samodzielnie opłacił koszty, za resztę za-
płaciła Hearts WorldWide). Nic więc dziwnego, że na zakończenie 
pracy w ośrodku GeoVita fundacja i jej podopieczni podziękowali 

sponsorom. Nie wszyscy zaproszeni mogli przyjechać, ale wśród 
obecnych ze szczególnymi słowami wdzięczności spotkali się: pań-
stwo Emilia i Krzysztof Modlińscy (firma Dega), Ilona Sokołowska 
(Viva Italia sp. z o.o.), Jarosław Loos (m.in. właściciel firm z bran-
ży okiennej), Hanna Mojsiuk (psycholog, firma Mojsiuk), Maria, 
Edyta i Włodzimierz Kosińscy (ranczo Mustafa w Bobolinie). 
Wcześniej certyfikat „Biznes z Sercem” odebrał wielki przyjaciel 
fundacji – Stein Christian Knutsen (Firmus Group).

Fundacja przygotowuje się do kolejnego turnusu edukacyjno-re-
habilitacyjnego. Wciąż zbiera fundusze na realizację swojej misji. 
Przyjmuje z wdzięcznością każdą formę wsparcia. Także Państwo 
mogą przyczynić się do tego, by łańcuch dobrych serc stawał się 
coraz dłuższy i silniejszy. 

„Rodzinne” zdjęcie kadry i uczestników turnusy (brakuje części rehabilitantów i usprawnianych przez nich dzieci, bo w innej sali trwały w tym czasie zajęcia) 

Przed przystąpieniem do zabiegów rehabilitacyjnych każdy uczestnik turnusu przechodził 
dokładne badania lekarskie. Wykonywali je m.in. dr Marek Kużel (neurolog dziecięcy 
z Gdańska) i dr Andrzej Żytkowski (specjalista rehabilitacji i anestezjolog z Łodzi)

Stein Christian Knutsen, wypróbowany przyjaciel Fundacji,
odbiera z rąk prezes Joanny Łysiak certyfikat „Biznes z Sercem”





Wydarzenia

ym samym koszalinianie z pracowni HS99 zostali laureatami 
VII edycji konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE na naj-

ciekawsze polskie realizacje z lat 2000-2012. Pokonali 1064 projekty 
nadesłane na konkurs z całej Polski.

Finałowa gala organizowanego przez miesięcznik „Architektura-
murator” konkursu odbyła się 5 grudnia br. w zmodernizowanych 
wnętrzach dawnego hotelu Saskiego na warszawskim placu Banko-
wym. Prezydent Bronisław Komorowski osobiście wręczył laureatom 
nagrodę (na zdjęciu). Prezydent podkreślił: – Dzięki Bibliotece Aka-
demickiej Śląsk zyskał obiekt, który przejdzie do historii i z którego 
dumne będą nasze wnuki. Większość z nas dobrze pamięta, że do nie-
dawna nie mieszkało się w architekturze, ale w blokach. Sama nazwa 
konkursu, „Życie w architekturze”, świadczy więc o tym, jak głębokie 
zmiany zaszły w Polsce. Mam nadzieję, że te zmiany będą szły jesz-
cze dalej, że uda nam się osiągnąć harmonię między estetyką naszych 
miast a krajobrazem.                                                                                 pr

Koszalińscy architekci zaprojektowali
Najlepszy Obiekt Architektury XXI wieku

Kawa z sercem
Dar koszalińskich restauracji i kawiarni
na rzecz Fundacji Hearts Worldwide.

Pijąc w okresie przedświątecznym

(do 24 grudnia br.) kawę w którymś

z wymienionych lokali, sprawiają

Państwo, że na konto fundacji trafia 

złotówka od każdej filiżanki. 

Grand Prix dla Najlepszego Obiektu Architektury XXI wieku, przyznane przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, otrzymało Centrum 
Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach. Autorami projektu są koszalinianie: Dariusz Herman, Piotr Śmierzewski i Wojciech 
Subalski.

t

o g ł o s z E n i E

Z ostatniej chwili: Krzysztof Antkowiak - Świąteczny Koncert Serc
na rzecz podopiecznych Fundacji Hearts WorlWide.

20 grudnia br., godz. 19.00, Teatr Variete Muza (ul. Morska 9). Bilety w cenie 50 zł
można zamawiać pod numerami telefonów: 607 900 117, 94 341 04 95





ViVa italia
Koszalińska ikona
dobrego smaku

Każdy z gości restauracji Viva Italia wymie-
niłby pewnie swój powód, dla którego wraca 
do niej i poleca ją innym. Prawdziwie wło-
ski smak potraw, świetna obsługa, ciepły 
klimat lokalu pozwalają poczuć się komfor-
towo i na długo pozostawiają wspomnienie 
miłych chwil.
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Włoski klimat – idealny na spotkania z przyjaciółmi.

Ekipa restauracji Viva Italia na typowej włoskiej kolacji w Sercu Toskanii.
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lat tradycji

Restauracja 
Viva Italia to jed-

na z najstarszych 
restauracji w Koszalinie. Można zażartować, 
że powstała na przełomie wieków. Przed 
dwunastu laty założyli ją państwo Agniesz-
ka i Piotr Wierzbiccy. Najpierw mieściła się 
przy ul. Batalionów Chłopskich, by szybko 
przenieść się do docelowej lokalizacji, czyli 
budynku Bałtyckiego 
Teatru Dramatyczne-
go przy ulicy Marii 
Curii Skłodowskiej 3 
(naprzeciw Archiwum 
Państwowego). Kto 
mógł przypuszczać, 
że w dawnej teatral-
nej stolarni powstanie 
miejsce, które szyb-
ko stanie się jednym 
z najmocniejszych, 
jeśli nie najmocniej-
szym punktem na ga-
stronomicznej mapie 
miasta. 

Gdy Viva Italia roz-
poczynała działalność, 
na koszalińskim rynku 
prawie nie miała kon-
kurencji. Magnesem 
przyciągającym klien-
tów stało się doskonale skomponowane menu, 
inspirowane włoskimi smakami i tradycjami 
kulinarnymi. Warto podkreślić, że część z tych 
dań pozostała do dziś w najnowszej karcie, 
która weszła do użycia w lokalu kilka dni temu. 
Dania, które cieszą się niezmienną popular-
nością to na przykład: Cantareli, czyli deli-
katny sos śmietanowy z kurkami, podawany 
do schabu i polędwicy wołowej, czy kalmary 
w cieście. No i carpaccio z wołowiny – dzi-
siaj już włoski standard, a jednocześnie danie 
o krótkiej historii, bo przygotowane po raz 
pierwszy w 1950 roku! Carpaccio serwuje 
wiele restauracji, ale to podawane w restaura-
cji Viva Italia zadowolić może największych 
smakoszy. Jego tajemnica tkwi w jakości pro-
duktów i idealnym zrównoważeniu ich sma-
ków. 

Viva Team 

Viva dwukrotnie zmieniała właścicieli. Od 
marca prowadzi ją firma Viva Italia sp. z o.o. 
Jednak trzon zespołu kucharzy i kelnerów 
pozostaje niezmienny. Tworzą go młodzi pa-
nowie, z których gros to absolwenci Zespołu 

Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Kosza-
linie, gdzie kończyli klasy gastronomiczne. 
Dziś stanowią profesjonalny zespół. Wraz 
z nowymi właścicielami restauracji planu-
ją dalszy rozwój lokalu i rywalizację nawet 
z najlepszymi restauracjami w Polsce. Marzą 
o tym, by wziąć udział w corocznej rywaliza-
cji w Warszawie pod nazwą „Wine and Food”, 
gdzie pod ocenę wymagającej publiczności 
i takiegoż jury swoje najlepsze dania wysta-
wiają najbardziej uznane lokale w kraju. 

Taka strategia powoduje, że od dziewię-
ciu miesięcy zespół intensywnie się szkoli. 
Podgląda również najlepszych w Europie. 
Kilkukrotnie kucharze i kelnerzy odwiedzali 
na przykład Berlin, by przyglądać się pracy 
nie tylko włoskich knajpek i trattorii, ale tak-

że praktykować w hiszpańskiej Borugnito, 
elitarnej tawernie Casamblis czy komplek-
sie Miu-Miu na Aleksander Platz – jednej 
z najnowocześniejszych restauracji, powsta-
łej w końcu ubiegłego roku w samym sercu 
stolicy Niemiec.

Poszukiwanie włoskich
smaków i atmosfery Italii

zaskoczeniem dla obecnych właścicieli 
Vivy było to, że nikt z kucharzy ani kelne-
rów nie był wcześniej we Włoszech. By to 
zmienić, podzielono zespół na dwie grupy 
i pierwsza z nich wyjechała do Italii.

Od czego zacząć przygodę z Włochami, je-
śli pierwszym punktem na trasie jest Wene-
cja? Oczywiście od przejażdżki gondolami po 
kanałach tego wspaniałego miasta. Krzysztof 
Hinz, Vivowy „myśliciel”, schodząc z powro-
tem na ląd powiedział, że takiej atmosfery 
nie można znaleźć nigdzie indziej na świecie 
i że takich chwil się nie zapomni.

Gdy przyszedł moment na pierwszą 
wspólną włoską kolację nad kanałami Wene-
cji, obserwacjom i uwagom nie było końca. 

Szef kuchni, Karol Dłubak, rozgryzał każdy 
detal. Ale najciekawsze były wnioski uczest-
ników: „Zupełnie inaczej wyobrażaliśmy 
sobie Włochów. To mieli być aroganccy, nie-
dostępni ludzie, a okazali się normalni, przy-
jaźni, jak w tej restauracji. Jest tu wspaniała, 
niepowtarzalna atmosfera. W tych Włoszech 
to zwyczajnie można się zakochać”. I do ta-
kich właśnie wzorców Viva Italia chce nawią-
zywać w codziennej pracy.

Następnego dnia było zwiedzanie Floren-
cji i wizyta w posiadłości San Leo, należącej 
do Patrycji Belli. To miejsce w samym sercu 
Toskanii. Produkuje się tam wspaniałą oliwę 
z oliwek, uchodząca za jedną najlepszych we 
Włoszech, a może i na świecie. – Chcieliśmy 
poznać jej tajemnice. Chcieliśmy, by jej walo-

ry smakowe pozna-
li i docenili goście 
naszej koszalińskiej 
restauracji – wspo-
minają uczestnicy 
wyjazdu. – Właści-
cielka posiadłości 
zaprosiła nas do po-
mieszczenia, gdzie 
przetwarza się świeżo 
zebrane oliwki w oli-
wę. Opowiedziała 
jak ważny jest czas 
od momentu zerwa-
nia owocu z drzewa 
do momentu prze-
tworzenia. Ile osób 
w tym uczestniczy.

W trakcie wizyty 
we Włoszech ekipa 
zahaczyła również 
o muzeum Ferarri. 

To w końcu kultowa marka, ściśle kojarząca 
się z Italią i jej wizerunkiem, oddająca tem-
perament Włochów. 

Goście, karta, wystrój i atmosfera

Restaurację Viva Italia odwiedza dziennie 
od 50 do 150 osób. Gościli tu znani politycy 
– ostatnio na przykład marszałek Sejmu Ewa 
Kopacz. Często bywają aktorzy występują-
cy gościnnie na scenie Bałtyckiego Teatru 
Dramatycznego. Tak więc restauracja po-
dejmowała Edytę Geppert, Marka Kondrata, 
Andrzeja Grabowskiego, Jerzego Bończaka, 
Joannę Trzepiecińską, Kabaret Moralnego 
Niepokoju, czy Katarzynę Maciąg.

Od kilku dni w Vivie obowiązuje nowa 
karta. Część dań, co zaskakuje gości, jest tań-
sza niż poprzednio. Jest też karta win firmy 
Marka Kondrata, a w przygotowaniu – karta 
fantazji kawowych, będąca czymś nowym 
w Koszalinie. Zmienia się ciągle wystrój Vivy 
(ostatnio panowie mogą trafić do męskiej 
toalety w stylu piłkarskiej Serie A). Od pew-
nego czasu codziennie można tu również 
usłyszeć muzykę na żywo.

Temat z okładki

23
 | 

PR
ES

TI
Ż 

| G
RU

Dz
IE

ń 
20

12

 Podczas prezentacji produkcji oliwy w San Leo.
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dzew innych organi-
stów był natychmia-
stowy, a dołączył do 
nich trębacz Roman 
Gryń. Urodzinowi 
goście, zebrani w ko-

ściele pod wezwaniem Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w Koszalinie, uraczeni zostali 
unikalną wiązanką muzyczną zakończoną 
tryumfalnym „Te Deum” Charpentiera.

Akademia, tylko która?

W rodzinie Kosińskich dominowali leka-
rze. Zawsze w domu było również pianino. 
Pięcioletni Leszek traktował je jak każdy inny 
domowy sprzęt, czyli – intensywnie używał, 
naśladując dorosłych. A ci szybko zauważy-
li, że chłopiec ma świetny słuch. Skierowanie 
go do szkoły muzycznej było dla rodziców 
rzeczą naturalną. Jeździł więc na lekcje for-
tepianu, a potem organów. Zazwyczaj się nie 
buntował. I tak w 16. roku życia zyskał tytuł 
najmłodszego organisty w Polsce. Ten fakt 
ogłosił specjalnym dekretem ówczesny pry-
mas kardynał Stefan Wyszyński.

– Przypadek. Ja po prostu na tej naszej 
dużej wsi byłem jedynym, który mógł za-
stąpić zmarłego nagle kościelnego organistę 
podczas uroczystości z udziałem Prymasa 

Tysiąclecia – wyjaśnia skromnie Leszek Ko-
siński. Gdy go pytali wtedy, gdzie widzi swo-
ją przyszłość, odpowiadał lakonicznie, że na 
akademii. Nie był jeszcze pewien, na jakiej 
– muzycznej, czy medycznej. W maturalnej 
klasie już wiedział, że pójdzie w ślady ojca, 
lekarza. Nie chciał jednak tracić kontaktu 
z instrumentem, z zawodowymi muzykami. 
Z czasów studiów medycznych zachowała 
się jego przyjaźń i zwyczaj wspólnego grania 
z Romanem Gryniem.

Katedra i franciszkanie

Po osiedleniu się w Koszalinie poprzez 
księdza, który udzielał mu ślubu, Leszek 
Kosiński związał swą drugą pracę z tutejszą 
katedrą i Międzynarodowym Festiwalem 
Organowym. Do dziś łączy go serdeczna 
przyjaźń z ówczesnym dyrektorem festiwalu, 
Wacławem Kubickim, i obecnym, Bogdanem 
Narlochem, a katedralne organy są najbar-
dziej przez niego cenionym instrumentem. 
Lubi też grać u ojców franciszkanów, gdzie 
obchodził muzycznie swe urodziny.

Szczególny sentyment Leszek Kosiński ma 
do kościoła w Wielinie koło Polanowa i tam-
tejszych organów, które razem z Bogdanem 
Narlochem nazywają swoim dzieckiem. 
Podnieśli je z gruzów do stanu umożliwia-

jącego koncertowanie. Kościół wskazała 
i włączyła się w jego ratowanie dr Elżbieta 
Zinka, znana w Koszalinie lekarz kardiolog. 
Wsparli ją przedsiębiorcy melomani. – Oka-
zało się, że na chórze leży szafa organowa 
i podeptane piszczałki – wspomina Leszek 
Kosiński. – Niektórych brakowało, więc je 
uzupełniliśmy. 

Jako lekarz tzw. pierwszego kontaktu Le-
szek Kosiński pracuje w mieleńskim NZOZ. 
Jego pacjenci to głównie mieszkańcy Miel-
na i Sarbinowa. Nawet, gdyby tak nie było, 
korzystałby chętnie z organów w sarbinow-
skim kościele. – Jest to co prawda instru-
ment skromniejszy, jednomanuałowy, ale 
bardzo dobry – uważa. Odkąd letni festiwal 
organowy wyszedł także poza mury kate-
dry do kościołów całego Pomorza Środ-
kowego, sarbinowska świątynia kilka razy 
w lipcu i sierpniu rozbrzmiewa dźwiękiem 
organów, na których grają wirtuozi z całego 
świata. I zawsze kościół jest pełen ludzi, nie 
tylko wczasowiczów.

Po niedzielnych mszach świętych w ko-
szalińskich kościołach, gdy organista się 
„rozkręci” przy Bachu czy Haendlu, z dołu 
zrywają się spontaniczne oklaski. To hołd 
dla wykonawcy, choć ten, z racji umiejsco-
wienia instrumentu, zazwyczaj pozostaje 
anonimowy.

Leszek Kosiński, ortopeda dziecięcy i lekarz rodzinny, na kościelnych organach gra regularnie, ale 
nie tak często, jak leczy ludzi. Swoje sześćdziesiąte urodziny postanowił uczcić przy ulubionym 
instrumencie.

Ludzie

URodziny
doktora 

kosińskiego

o
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Biznes

Zmiany w podatku od towarów
i usług po 1 stycznia 2013 r.

koszaliński oddział Północnej izby gospodarczej

ożena Feciuch-szulnis, kierownik Działu Ob-
sługi Bezpośredniej  w II Urzędzie Skarbowym 
w Koszalinie poinformowała:

„Od 1 stycznia 2013r. najprawdopodobniej 
wejdą w życie (są już uchwalone przez Sejm) 
przepisy dotyczące:
1. przedłużenia ograniczenia odliczenia podat-

ku z tytułu nabycia samochodów osobowych oraz paliw do napędu 
tych samochodów,
2. uchylenia definicji towaru używanego określonej w art. 43 ust 2 
ustawy,
3. wystawiania faktur uproszczonych oraz wystawiania faktur  przez 
podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów 
i usług,
4. zmiany definicji terenów budowlanych,
5. zmiany stawki z 8% na 23% na wyroby rękodzieła oraz na kawy 
zabielane.

Zasadnicze zmiany dotyczące momentu powstania obowiązku 
podatkowego, zasad ustalania podstawy opodatkowania wejdą w ży-
cie od 1 stycznia 2014r.” 

bożena Pawłowska, doradca podatkowy (nr wpisu na listę 1154), 
prezes zarządu „CONSTANS” Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. 

z o.o z siedzibą w Koszalinie ul. Wojska Polskiego 24-26 powiedziała 
m.in.: 

„Zmiany które wejdą w życie od 1 stycznia 2013r., chociaż nie-
wielkie,  mają istotne znaczenie dla podatników.  Przez następny rok 
nie będzie przysługiwało odliczenie w całości podatku od towarów 
i usług od zakupu samochodów osobowych i od paliwa. Według 
wcześniejszych przepisów ograniczenie to miało obowiązywać tylko 
do 31 grudnia 2012r. 

Uchylenie definicji towaru używanego, zawartej w art. 43 ust 2 usta-
wy, w szczególny sposób dotknie podatników, którzy będą sprzedawać 
samochody osobowe po 1 stycznia 2013r., nabyte we wcześniejszych 
latach. Sprzedaż samochodów osobowych, od których odliczono 50 
lub 60% podatku nie będą korzystały już ze zwolnienia.

Zmiana dotycząca  stosowania faktur uproszczonych zdaje się być 
korzystną zmianą dla podatników nabywających towary i usługi do 
kwoty 450,00 zł. Nabywca podaje ze swoich danych tylko NIP.

 Istotne znaczenie dla obrotu nieruchomościami gruntowymi ma 
zmiana definicji terenów budowlanych.  Przy sprzedaży część grun-
tów będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. 

Wzrost stawki podatku z 8% na 23% na wyroby rękodzieła 
oceniam jako bardzo niekorzystne. Powinniśmy w celu ochrony 
naszej twórczości ludowej zachować na te produkty stawkę obni-
żoną. Wyroby rękodzieła przy stosowaniu stawki 8% miały więk-

W trakcie szkolenia w Północnej Izbie Gospodarczej (6. 11 br. )  przedstawiono złożony w Sejmie  
projekt  planowanych zmian w ustawie o  podatku od towarów i usług. zakładane zmiany w usta-
wie miały wejść dwuetapowo, tj. część od 1 stycznia 2013r. oraz zasadnicze zmiany w obowiązku 
podatkowym  i ustalaniu podstawy opodatkowania  od 1 lipca 2013r. W tej chwili wiadomo już, 
że zmiany wejdą w innych terminach.

AdAm RóżAński
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Biznes

sze szanse konkurencji z wyrobami produkowanymi metodami 
przemysłowymi.”

robert bodendorf, dyrektor generalny firmy informatycznej MI-
KROSERWIS powiedział m.in.: 

„Aby dobrze przygotować się do zmian w przepisach, przedsię-
biorcy powinni przede wszystkim śledzić te zmiany w prasie i In-
ternecie oraz uczestniczyć w szkoleniach, np. takich, jakie zorga-
nizowała Północna Izba Gospodarcza. Jednakże bardzo istotne jest 
posiadanie odpowiedniego oprogramowania księgowego, które 
umożliwi dostosowanie się przedsiębiorstwa do takich zmian. 

Odpowiednie oprogramowanie to takie, które jest na bieżąco 
rozwijane – m.in. dostosowywane do zmian w przepisach – przez 
producenta oraz na bieżąco aktualizowane przez przedsiębiorstwo 
użytkujące to oprogramowanie. 

Systemów informatycznych na rynku jest bardzo wiele. Niektóre 
z nich nie są już – niestety – wspierane przez producentów, w związku 
z czym zachęcam do weryfikacji tego faktu. Osobiście znam bardzo do-
brze oprogramowanie Comarch ERP Optima i z pełną odpowiedzial-
nością mogę je polecić przedsiębiorcom, jako odpowiednie.”
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O wyborze oferty przedstawionej przez 
Koszalińską Agencję Rozwoju Regional-
nego zadecydowały:

∙ parking, który daje możliwość swo-
bodnego pozostawienia samochodu 
przedsiębiorcom odwiedzającym nasze 
biuro,

∙ większa powierzchnia biurowa, która umożliwia bardziej kom-
fortowe ugoszczenie odwiedzających biuro przedsiębiorców,

∙ możliwość korzystania przez Izbę i przedsiębiorców z sal szko-
leniowych KARR,

∙ współpraca z KARR przy projektach dofinansowanych przez 
Unię Europejską (i nie tylko),

∙ bliskość strefy przemysłowej Koszalina.

Jednakże zmiana siedziby, to tylko jeden z elementów zmian, ja-
kie planujemy wprowadzić w naszym oddziale, a które związane są 
z nową strategią działań. Dla uproszczenia – i właściwych skojarzeń 
– nazwaliśmy ją „Strategią 5S”:
1. Systematyczne spotkania z przedsiębiorcami w nowej siedzibie – 
w każdy czwartek jesteśmy do Państwa dyspozycji.
2. Satysfakcja z członkostwa – więcej korzyści dla przedsiębiorców.
3. Spotkania Rady Oddziału – otwarte dla wszystkich.
4. Społeczna odpowiedzialność – umożliwiamy pomoc potrzebu-
jącym.
5. Siła Izby – konkurs dla przedsiębiorców, którzy chcą pełnić funk-

cję ambasadorów Izby, wykorzystując potencjał, jaki do tej pory 
wypracowaliśmy.

W roku 2013 będziemy jeszcze intensywniej i jeszcze skuteczniej 
pracować nad tym, aby przedsiębiorcy odczuwali coraz więcej ko-
rzyści z członkostwa w Północnej Izbie Gospodarczej – i tego nam 
wszystkim życzę!

Z przedsiębiorczym pozdrowieniem
Robert Bodendorf, prezes Koszalińskiego

Oddziału Północnej Izby Gospodarczej

W związku z rozwojem Koszalińskiego Oddziału Północnej Izby Gospodarczej podjęliśmy decyzję 
o zmianie siedziby biura.

o

Członkom, przyjaciołom i sympatykom Koszalińskiego Oddziału Północnej
Izby Gospodarczej oraz wszystkim czytelnikom magazynu „Prestiż. Magazyn

Koszaliński” składamy z serca płynące życzenia radosnych Świąt
Bożego Narodzenia i powodzenia w nadchodzącym roku 2013



Biznes

dwaj ludzie z pasją

nstytut Dobrych Praktyk Biznesowych – nazwa powołanej 
w czerwcu br. spółki Marcina Zarębskiego i Adama Szałka 
dobrze oddaje charakter planowanej przez partnerów dzia-
łalności. IDPB ma do zaoferowania m.in. usługi doradcze, 
outsourcingowe i szkoleniowe – zarówno jako długofalowe 
programy podnoszenia kompetencji, jak i szkolenia otwar-
te. – Nie występujemy w roli mentorów i specjalistów od 

wszystkiego – podkreśla Marcin Zarębski. -  Sami jesteśmy w stanie 
prowadzić  zajęcia w zakresie tematów, które mieszczą się w naszym 
doświadczeniu zawodowym. Jeśli z badania potrzeb szkoleniowych 
klienta wyniknie, że konieczne jest mu coś, na czym się nie znamy, 
pomożemy mu znaleźć odpowiednich fachowców. Generalnie na-
szym celem jest dostarczanie wiedzy i dobrych wzorców. 

Współpracują z sobą od kilku lat. Do niedawna odbywało się to 
głównie na zasadzie projektowej. – Długo z sobą rozmawialiśmy, 
szukaliśmy pomysłów. W końcu doszliśmy do wniosku, że możemy 
stworzyć nową jakość – mówi Adam Szałek. – Stąd decyzja, żeby 
działać wspólnie.  Ludzie mogą się dziwić, że ruszamy z taką firmą 
w czasie kryzysu. Ale my jesteśmy przekonani, że to dobry czas. Moż-
na powiedzieć, że to czas dla profesjonalistów, czas dla nas. 

Od mediów do Czechów

Marcin Zarębski przez ostatnich 10 lat pracował dla około 50 firm. 
Był konsultantem, doradcą, szkoleniowcem. Zajmował się zagadnie-
niami z zakresu public relations, zarządzania i marketingu. Własną 
działalność założył, pracując jednocześnie u wydawcy ówczesnego 
„Głosu Pomorza”, a później „Głosu Koszalińskiego”. – Nastawiłem 

się na własny rozwój. Jeździłem do Warszawy, żeby móc korzystać 
z doświadczeń najlepszych fachowców. Dużo wyniosłem na przykład 
z kontaktów z Geraldem Abramczykiem, Amerykaninem, ekspertem 
w dziedzinie marketingu politycznego (pracującego między innymi 
dla Ronalda Reagana), który był wówczas szefem Polskiego Stowa-
rzyszenia Public Relations. To było bardzo inspirujące, zmieniało mój 
sposób myślenia.

Z czasem zmieniał się również charakter pracy Marcina Zarębskie-
go dla Mediów Regionalnych (wydawcy m.in. „Głosu”) -  z operacyj-
nego na ekspercki.  Były to na przykład szkolenia dla handlowców, 
audyty całe organizacji  i rozwój publikacji typu custom publishing. 
Jednocześnie pojawiali się kolejni klienci.  – Działały rekomendacje – 
mówi Marcin. – Zadowoleni z efektów klienci polecali mnie innym. 

Na takiej zasadzie rozpoczęła się na przykład współpraca z czeską 
firmą RM Gastro wyspecjalizowaną w produkcji urządzeń dla gastro-
nomii, którą Marcin Zarębski szczególnie ceni. Główne obszary pra-
wie czteroletniej już współpracy to doradztwo strategiczne i rozwija-
nie kompetencji menedżerskich kadry.  RM Gastro dynamicznie się 
rozwija. W Polsce ulokowała się w Ustroniu na Śląsku. Jej czeski szef, 
David Riedel, tak charakteryzuje Marcina Zarębskiego: - Miał duży 
wpływ na korzystne zmiany w firmie. Otworzył nam oczy na to, co 
można poprawić, a czego sami nie dostrzegaliśmy. Był przy podejmo-
waniu wszystkich strategicznych decyzji. Dla mnie stał się coachem. 
Bardzo sobie cenię jego kompetencję i pozytywny wpływ, jaki wy-
wiera. Oczywiście na początku musiałem nabrać zaufania i zawierzyć 
mu. Ale stało się to szybko. Potem trzeba było wprowadzać zmiany 
i z cierpliwością czekać na efekty. One przyszły, jesteśmy z nich bar-
dzo zadowoleni, a duży w tym udział Marcina – mówi David Riedel. 

Wbrew opiniom, że kryzys to nie czas na zakładanie firmy doradczo-szkoleniowej, oni uważają, że 
to wręcz moment najlepszy. Biznes szuka bowiem nowych rozwiązań i jest otwarty na zmiany.

AdAm RóżAński

i
Marcin Zarębski i Adam Szałek współpracują z z sobą od paru lat. Od czerwca br. w ramach spółki Instytut Dobrych Praktyk Biznesowych  
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...oraz wiele innych
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Biznes

-  Marcin ma tę zdolność, że jeśli pracuje z osobą otwartą, kieruje jej 
działanie we właściwą stronę i nie zastępuje w podejmowaniu decyzji. 
To duża sztuka. Można powiedzieć, że uczy samodzielności.  

Własną ścieżką

Adam Szałek podkreśla, że ukształtował go sport. Uprawiał koszy-
kówkę m.in. pod okiem zmarłego niedawno trenera Jerzego Olejni-
czaka. – Długie treningi, po trzy-cztery godziny dziennie, które trzeba 
było pogodzić z nauką, nauczyły mnie systematyczności i odporno-
ści – wspomina. -  Cały mój czas 
wypełniony był aktywnością 
i tak pozostało do dziś. 

Kiedy będąc w klasie matu-
ralnej zrezygnował z kariery 
koszykarskiej, zdecydował, że 
podejmie studia zaoczne, by 
móc jednocześnie pracować. – 
Chciałem jak najszybciej pójść 
do pracy, chociaż sytuacja życio-
wa mnie do tego nie zmuszała – 
mówi. – Działała moja potrzeba 
aktywności. 

W 1998 roku trafił do firmy 
dealerskiej Joanny i Tadeusza 
Dudojciów jako sprzedaw-
ca i szybko – jak podkreśla 
- został szefem działu handlo-
wego. – Dużo się wtedy na-
uczyłem. Uczestniczyłem w roz-
woju firmy, kiedy otwierała 
oddziały w Szczecinie i Słupsku.   
Dawny pracodawca tak wspo-
mina Adama: - Został w mojej 
pamięci jako bardzo ambitny 
młody człowiek, umiejący robić 
dobry użytek z wrodzonej inteli-
gencji – mówi Tadeusz Dudojć. 
– Podkreśliłbym jeszcze jego su-
mienność i dokładność. Podczas 
audytu okazało się, że wzorowo 
prowadził dokumentację. Nigdy 
niczego nie trzeba było po nim 
poprawiać.

Kolejny etap życiowego i zawodowego dojrzewania Adama Szałka 
to zaangażowanie, od 2004 roku, w firmę rodzinną, działającą w bran-
ży poligraficznej (specjalizacja: druki na użytek banków). Zarządza-
nie nią pozostawił żonie, kiedy został zastępcą prezydenta Koszalina. 
– Pracowałem przy wielu kolejnych wyborach. Byłem szefem ostat-
niej kampanii samorządowej Platformy Obywatelskiej w Koszalinie, 

która zakończyła się pełnym sukcesem w postaci wygranej rywali-
zacji w wyborach prezydenckich i zdobyciem większości w Radzie 
Miejskiej - wspomina. – W ślad za tym przyszła propozycja objęcia 
stanowiska wiceprezydenta. Przyjąłem ją i nie żałuję. To niesamo-
wite doświadczenie. Od środka poznałem mechanizmy samorządu. 
Spotkałem również wielu wartościowych ludzi i przekonałem się, jak 
niesprawiedliwy jest stereotyp urzędnika. 

Ostatecznie z funkcji w ratuszu zrezygnował. – Stwierdziłem, że 
wolę jednak działalność na własny rachunek – komentuje. – Kiedy 
ma się alternatywę, odczuwa się siłę i napęd do działania.  

Jako szkoleniowiec rozpo-
czynał w branży motoryzacyj-
nej. Później pracował dla spółki 
Energa, pracowników której 
szkolił z efektywnej obsługi 
klienta. Uczestniczył również 
w ogólnopolskim projekcie dla 
sieci handlowej Lidl, gdzie zaj-
mował się analizą potrzeb roz-
woju kompetencji kadry kie-
rowniczej.

Perspektywy

Wspólnicy Instytutu Do-
brych Praktyk Biznesowych 
przekonani są, że odniosą suk-
ces. – Założyliśmy sobie kom-
pleksowe podejście. Nie ograni-
czamy się do jakiegoś wycinka. 
Jesteśmy w stanie pomóc w re-
organizacji przedsiębiorstwa 
i jego usprawnieniu, możemy 
również  na zasadzie outsour-
cingu przejąć wybrane funkcje, 
na przykład marketingowe – 
przekonuje Adam Szałek. – We-
ryfikacją naszej skuteczności 
są efekty osiągane przez firmę, 
którą wspieramy. 

Marcin Zarębski zwraca 
z kolei uwagę na to, jak ogrom-
nym kapitałem są doświadcze-
nia wyniesione ze współpracy 

z bardzo różnymi firmami. – Przechodząc przez dziesiątki organiza-
cji, miałem okazję poznać rozmaite spojrzenia na zarządzanie. To jest 
bardzo kształcące i za to jestem wdzięczny swoim klientom. Także 
współpraca z Adamem daje mi nową perspektywę. Obaj wiemy, że 
niektóre problemy w zakresie organizacji i zarządzania się powta-
rzają. Czasami firmy nie potrafią sobie z nimi poradzić. Spojrzenie 

R E K L A M A

Marcin Zarębski i Adam Szałek współpracują z z sobą od paru lat. Od 
czerwca br. w ramach spółki Instytut Dobrych Praktyk Biznesowych  



z zewnątrz pomaga przełamywać bariery i znajdować oryginalne 
rozwiązania. 

- Zastanawialiśmy się, gdzie się ulokować, bo nasza oferta nie ma 
charakteru lokalnego – mówi Adam Szałek. – W końcu uznaliśmy, że 
nasze rodzinne miasto jest najwłaściwszym miejscem. I wbrew opi-
nii, że tu nie ma rynku dla nas, twierdzimy odmiennie. Dostrzegamy 
potencjał. Na Pomorzu funkcjonuje dużo ciekawych firm i powstają 
nowe. To nasi potencjalni klienci, którym jesteśmy w stanie zapewnić 
wartościowe wsparcie w rozwoju. 

- Wiedza zmienia rzeczywistość, zmienia także firmy – mówi Mar-
cin Zarębski. – Coraz częściej problemem nie są pieniądze, ale czas, 
jaki trzeba poświęcić dla jej zdobycia, jeżdżąc do Warszawy czy in-
nych dużych ośrodków. Wiemy to z własnego doświadczenia. Dlate-
go chcemy naszym klientom zapewnić najlepszą i najnowszą wiedzę 
na miejscu. 

Stąd pomysł m.in. na współpracę z Brian Tracy International, glo-
balną firmą konsultingowo-szkoleniową, dla której IDPB został jedy-
nym partnerem na Pomorzu (od Szczecina po Gdańsk). – Jeśli taka 

organizacja uznaje, że warto z nami pracować, to o czymś to świad-
czy. A my dzięki temu zyskujemy dodatkową motywację do działania 
– przekonuje Adam Szałek. Założone w USA Brian Tracy Interna-
tional działa od 30 lat, obecne jest w 36 krajach. Wspiera doradczo 
i szkoleniowo wielkie korporacje, ale także przedsiębiorstwa lokalne. 
Pomaga im przede wszystkim w zwiększaniu efektywności, przykła-
dając wielką wagę do rozwoju osobistego menedżerów. Założyciel fir-
my, Brian Tracy, należy do grona najlepszych na świecie specjalistów 
od motywacji i pracy w oparciu o cele. Jest też znanym mówcą – na 
jego wykłady i prezentacje z dużym wyprzedzeniem zapisują się naj-
lepsi menedżerowie. Chociaż udział w tych spotkaniach nie jest tani, 
sale wypełnione są po brzegi. 

Poczynania  Zarębskiego i Szałka uważnie obserwuje rynek, w tym 
ich dotychczasowi klienci. – Instytut Dobrych Praktyk Biznesowych 
jest świetnym pomysłem – ocenia Grażyna Bielawska-Cieśla, prezes 
zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie. – Znam Marcina 
i Adama od dawna. Mają potencjał, który – jestem o tym przekonana 
– wykorzystają. Sami zresztą w to głęboko wierzą, a to podstawa. Obaj 
mają cechę, która z pewnością jest ich atutem: zarażają optymizmem. 

Moja firma zawdzięcza Marcinowi początek zmiany wizerunku. To 
co zaproponował, doskonale się sprawdziło. 

Podobnie przyszłość Instytutu widzi Radosław Nosowski, partner 
w firmie prawniczej Nosowski Kornatowski i Wspólnicy: - Pomysł 
jest nowatorski. Jednocześnie nie ogranicza się do lokalnego ryn-
ku. Myślę, że znaleźli dla siebie niszę, w której osiągną sukces. Bliżej 
znam Adama Szałka, jeszcze sprzed okresu jego zaangażowania po-
litycznego. Zawsze osiągał założone cele, a to dla mnie rękojmia, że 
także tutaj czeka go i jego wspólnika powodzenie. 

Nie tylko biznes

Nie tylko wspólne interesy i optymistyczne nastawienie łączą Ada-
ma i Marcina. Także potrzeba aktywności. Stąd działania o charakte-
rze społecznym, które inicjują albo w które się angażują. Jako Insty-
tut Dobrych Praktyk Biznesowych wraz z grupą młodych ludzi pod 
przewodnictwem Damiana Zydla zorganizowali sierpniowy turniej 
koszykówki ulicznej Trio Basket Nocą, który odbył się na boiskach 

Sportowej Doliny. – To było duże wyzwanie, bo spraw organizacyj-
nych pojawiło się mnóstwo – wspomina Adam Szałek. – Na imprezę 
przyszło około 1300 widzów, a zagrało 150 osób. Ostatnie mecze koń-
czyły się o czwartej nad ranem. Obawialiśmy się trochę reakcji oko-
licznych mieszkańców, bo to w końcu pora nocna, ale spotkaliśmy się 
z wyrozumiałymi i ciepłymi sygnałami z ich strony. Stein Christian 
Knutsen, prezes firmy deweloperskiej Firmus Group, która udzieliła 
imprezie wsparcia sponsorskiego, tak kwituje to wydarzenie: - Trio 
Basket to wspaniała inicjatywa pełnych energii młodych ludzi w po-
łączeniu z doświadczeniem i dobrą organizacją. Dobrze zaplanowa-
ne i przeprowadzone wydarzenie, pełen profesjonalizm. Oby więcej 
takich imprez i oby więcej takich ludzi, którym naprawdę się chce. 
Dzięki temu wszyscy na tym korzystamy.

Inna akcja, w którą mocno zaangażowali się panowie Marcin 
i Adam, to Szlachetna Paczka. Szerzej piszemy o niej w „Prestiżu” 
w innym miejscu, ale warto tu wspomnieć, że Instytut udzielił swojej 
siedziby na szkolenia i spotkania wolontariuszy oraz na konferencje 
prasowe. Siedziba IDPB będzie również pełniła funkcję magazynu 
darów podczas grudniowego finału Szlachetnej Paczki.

Biznes
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Trio Basket Nocą był bardzo udaną imprezą. Zakończył się około godz. 4 rano, kiedy wstawał już nowy dzień. 





eszcze przed wyjazdem wiele osób odradzało prze-
prawę przez Ukrainę, bo przecież nie jest w UE, jest 
tam niebezpiecznie, no i jak to tak: „Ty sama, dziew-
czyna, na motocyklu i to jeszcze na wschód? Oszala-
łaś? Poza tym... Fazrem? Przecież tam dróg nie ma” 
(motocykl, którym jechałam to Yamaha Fazer 600 
– motocykl ani turystyczny, ani sportowy, za to ide-

alnie nadający się do miejskiej dżungli i na asfaltowe trasy). 
Nie byłabym sobą, gdybym zrezygnowała. Nie wiedziałam dokład-

nie, jaką trasę obiorę i ile dni spędzę u naszych wschodnich sąsiadów. 
Pierwotny plan zakładał, by wyrobić się w dwa dni, wyszło inaczej. 

Na granicy

Kiedyś autem przekraczałam ukraińską granicę w Medyce. Przej-
ście turystyczne, zresztą najbliższe Lwowa, więc i spore kolejki. Teraz 
zastanawiałam się nad Uzhorodem i Ubl’a (przejścia słowacko-ukra-
ińskie). Padło na Ubl’a. Tam granicę pokonał mój kompan podró-

Podróże

Projekt „Frytarda & Ossoman Karpaty Expedtion on MOTO i CYCLE 
2012” zakładał przejazd przez całe Karpaty. Pierwszym etapem była 
Ukraina, a dokładnie – zakarpacie. Początkowo planowaliśmy szczytami 
dobić do Czarnej Góry (najwyższego szczytu ukraińskich Karpat), a wy-
szło trochę inaczej.

kARolinA „FRytARdA” dUdzik

MOTOCyKLeM 
PO UKRAIńSKIM 
zAKARPACIU

j
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Podróże

ży (Tomek Brzeziński Karpaty zdobywał rowerem; wkrótce więcej 
o jego przygodach w książce relacjonującej cały nasz wypad). Dopie-
ro po powrocie od znajomego podróżnika usłyszałam, że nigdy nie 
zdecydowałby się na przejście w tym miejscu. Ja jednak miło wspo-
minam przeprawę. 

Samo przejście zadbane, nowe budynki, mały ruch. Na granicy 
przywitał mnie celnik ze złotymi zębami, krzycząc „Babiczka na 
motorku!”. Sprawiłam mu trochę kłopotów, bo pojawił się problem 
z rejestracją motocykla w bazie danych. Mundurowi nie byli w stanie 
wpisać motoru w charakterze środka transportu; musieli pogłówko-
wać, nim wprowadzili fazra do systemu. Bagaży nie sprawdzali. Za to 
pytali o broń, narkotyki, papierosy, bacznie obserwując moją reakcję. 

Sprawdzili też, czy motocykl nie jest kradziony.
Po przekroczeniu granicy nieskazitelny słowacki asfalt natych-

miast zastąpił ukraiński dywan wzorowany chyba na szwajcarskim 
serze. Wcześniejsza średnia prędkoś

 90 km na godzinę spadła do 40. Na tablicach informacyjnych, których 
było zresztą jak na lekarstwo, pojawiła się zupełnie obca mi cyrylica. 
Pierwszego dnia nie zajechałam daleko. Choć z Tomkiem Brzeziń-
skim jeździliśmy różnymi środkami transportu, trzymaliśmy się ra-
zem. On zrobił już planowaną na ten dzień porcję kilometrów. Obóz 
rozbiłam w Stavne - miejscowości, która w linii prostej oddalona jest 
zaledwie o 40 km od naszego punktu startowego, czyli bieszczadzkiej 
Cisnej. 

W stronę Bukovets

Odkopałam zdobytą karteczkę ze wskazówkami dojazdu, któ-
re dzień wcześniej podarowała mi przesympatyczna ekspedientka 
ze sklepu. Odpaliłam motocykl i wtedy dotarło do mnie, że mogę 
nie dojechać do celu z prozaicznego powodu, czyli niewielkiej ilo-
ści paliwa w baku. Na przestrzeni 30 km wstecz stacji nie było. O ile 
słowa sprzedawczyni były prawdą, to za kilka kilometrów przyjdzie 
mi odbić w prawo, gdzie znowu przez przejechane 30 km też nie bę-
dzie niczego, co kojarzy się z zachodnią cywilizacją. Do tego droga 
w kiepskim stanie. Nie chciałam znaleźć się w sytuacji, kiedy stoję na 
środku przełęczy bez paliwa. Doszłam do wniosku – nieco spóźnio-
nego, że jak jechać na Ukrainę, to bez względu na pojemność baku, 
zawsze z rezerwowym kanisterkiem paliwa. Pocieszała mnie myśl, że 
w końcu znajdowałam się na głównej drodze do Lwowa. Prędzej, czy 
później musiała być tu jakaś stacja! Jak się okazało, byłam w błędzie. 
Miejscowa pani podpowiedziała, że stacja będzie za siedem kilome-
trów po lewej stronie. Niestety stacji nie było. Ani za siedem, ani za 
17 kilometrów.

Droga, na której poszukiwałam stacji, doprowadziła mnie do prze-
łęczy - granicy Użańskiego Parku Narodowego i... pierwszej kontroli 
mundurowych. Policjant zażądał dokumentów, jednocześnie wyka-
zując wielkie zdziwienie widokiem samotnej kobiety na motocyklu. 
Podpowiedział, gdzie szukać najbliższej stacji: 70 kilometrów w przód 
albo 50 kilometrów wstecz. Jakoś mnie ta wiadomość nie pocieszyła. 
Postanowiłam ruszyć dalej, a właściwie cofnąć na planowaną trasę 
z nadzieją, że paliwa nie braknie.

Stoczyłam się z przygranicznej przełęczy i odbiłam na Bukovets 
- wydawało mi się, że według wskazówek ekspedientki. Po drodze 
odczytałam SMS-a od przyjaciela: „Nie polecam Ci tędy jechać, bo 
poskąpili asfaltu”. Ku memu zdziwieniu droga początkowo wcale nie 
była zła! Na dodatek zmotywowała mnie pewna babuszka na sku-
terku, która nadjeżdżała z naprzeciwka z niemałą, jak na taką drogę, 
prędkością. Potem jednak było gorzej. Dziurawy asfalt zamienił się 
w kamienistą drogę, a z horyzontu zniknęły jakiekolwiek zabudowa-

Każdy postój to niezapomniane widoki, które warto utrwalić fotograficznie.
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nia.  Jechałam tak parę kilometrów. 
Brak żywej duszy, zabudowań, środek lasu, do tego w górach i bez 

zasięgu telefonicznego. Otaczały mnie zakarpackie połoniny, z lewej 
strony płynęła górska rzeczka. Właściwie ta wszechobecna pustka tyl-
ko mnie utwierdziła, że jechałam w dobrym kierunku. Rzeczywistość 
zgadzała się zarówno z sugestiami pani ze sklepu, jak i kompana, który 
ponoć też tędy jechał. Wreszcie zza lasu, z prawej strony wyłonił się drew-
niany domek. Trzech mężczyzn, z trzech pokoleń, naprawiało rower. 
To była jedyna okazja sprawdzenia słuszności mego „blond myślenia”. 
- Hallo, Dobry Dzień! Przepraszam, Bukowiec? Nazad, nazad! – 
krzyknął jednak najstarszy z mężczyzn. Owe „nazad” okazało się 
„nazadem” przez najbliższe 100 metrów. Później droga odbijała 
w prawo do góry za rzeką i w lewo dołem. Mapa mi tu nic nie po-
mogła, nie ta skala. Przypomniałam sobie o mostku opisywanym 
przez ekspedientkę. Już na poważnie straciłam orientację. Wola-
łam wierzyć, że jednak jadę dobrze. „Jeśli nikogo po drodze nie 
minę, znaczy, że wszystko OK. A skoro minę - zawsze będę mo-
gła zapytać, czy to jest właściwa droga na Bukovets” - myślałam. 
Wzbijałam się coraz wyżej szutrówką po serpentynach. W Polsce bę-
dąc w takiej sytuacji kilka razy zastanowiłabym się, czy warto taką dro-
gą jechać, bo mój motocykl nie jest idealnym sprzętem off-roadowym. 
Tutaj nie było wyjścia. Szybko dotarło do mnie, że to właśnie jest Ukra-
ina i teraz powinnam łamać własne blokady. Tak też się stało. Dobiłam 
do szczytu przełęczy. Poczułam, że właśnie osiągnęłam mały sukces! 
Zrobiłam to, o czym marzyłam kilka dobrych lat! Pogłaskałam moto-
cykl za lusterkiem: „Odwaliliśmy kawał roboty i niech mi ktoś powie, 
że motocyklem nie da się wjechać wszędzie!” (jakoś tak się dzieje, że 
motocykliści darzą uczuciami swoje sprzęty, u mnie nie jest inaczej).  
Skoro dobiłam dziurawymi serpentynami do szczytu, teraz czekał 
mnie zjazd z górki tą samą szutrówką. Nie było to łatwe zadanie. 
Fazer jest dość ciężki – 190 kg bez płynów. Do tego zawalony baga-
żami. Jedynym plusem sytuacji zdawał się być dociążony tył, który 
przesunął środek ciężkości. Starałam się hamować silnikiem, żeby 
przyoszczędzić klocki hamulcowe. Czasem się nie dało, bo motocykl 
i tak się rozpędzał, a tył nieraz niebezpiecznie się ślizgnął. Szacuję, 

że cały odcinek miał około 40 kilometrów. Podczas przelotu nawet 
zapomniałam o tym, jak jeszcze przed chwilą martwiłam się brakiem 
paliwa. Wreszcie z oddali wyłoniły się pierwsze zabudowania. Wyda-
wało mi się, że jestem u celu.

Z oddali usłyszałam znajomy krzyk: - Eeeeeee, gdzie tak pędzisz? 
To Tomek, mój kompan podróży mnie wołał. Okazało się, że po dro-
dze zgubił klocki hamulcowe u swojego roweru i teraz ich szukał. 
Ucieszyłam się, że go widzę. Teraz już wszystko było mi obojętne, bo 
nawet jeśli nie była to właściwa droga, to i tak się znaleźliśmy, a plan 
dalszej trasy zawsze można było zmienić.

Po dotarciu do zabudowań przekonaliśmy się, że jechaliśmy 
w dobrym kierunku. Z Tomkiem umówiliśmy się na obiad w oko-
licy Volovets. Potem, już na spokojnie, mieliśmy szukać noclegu. Na 
międzynarodowej E50 wpadła na mnie długo wyczekiwana stacja 
benzynowa, kawałek dalej ja wpadłam na kolejną kontrolę munduro-
wych. Panowie już nie chcieli dokumentów. Zapytali tylko dokąd jadę 
i zerknęli na tablicę rejestracyjną. Droga numer T0718 (przez Vorotę 
do Volovets) doprowadziła mnie na kolejną przełęcz. Cudowny wi-
dok na zakarpackie szczyty i tym razem asfaltowa przeprawa. Ufff.

Kilka kilometrów dalej przed kolejną przełęczą znalazłam kawa-
łek ziemi na biwak i szybki obiad. Sprawy się trochę skomplikowały. 
Tomek poparzył stopę wrzątkiem i nie mógł jechać dalej. Mieliśmy 
przymusowy postój. Trochę przedwczesny nocleg odbył się tuż przy 
drodze, zaraz za małą rzeczką, na skrawku nierównego podłoża. Na-
stępnego dnia ruszyliśmy dalej.

Na „Zakarpacki Lazur”

Celem była Ruska Mokra. Według mapy do pokonania miałam 
żółte drogi o numerach T0720 oraz T0728 i  ciekawą przełęcz z Ko-
lochava wprost do Ruskiej Mokrej . W rzeczywistości nie było tak 

Podróże

PrZyDATNe WsKAZóWKI:

∙ Drogi są, albo ich nie ma, więc warto zainwestować w do-
brą mapę. Nie jeżdżę z GPS-em, więc nie podpowiem, jak 
poradzić sobie w przypadku tego urządzenia.
∙ Nie liczcie na jakieś sensowne i jednolite oznaczenia 
dróg.
∙ Bez względu na pojemność baku, warto mieć ze sobą 
kanister; stacji benzynowych jest jak na lekarstwo, a miej-
scowi często nawet nie wiedzą, gdzie takowe znajdują się 
w ich okolicy.
∙ Paliwo jest bardzo tanie, więc można nawinąć dwa razy 
więcej kilometrów niż w Polsce za te same pieniądze. 
∙ Da się spać pod namiotem „na dziko”, ale nikogo do tego 
nie namawiam. Każdy podejmuje taką decyzję na własne 
ryzyko. 
∙ Na granicy często mundurowi sprawdzają bagaże, war-
to pakować się z głową, by nie zakończyć wyprawy już na 
starcie. 
∙ Warto mieć pomysł na posiłki; w sklepach trudno o jakie-
kolwiek mięso, za to w każdym, nawet najmniejszym kiosku 
spożywczym dostaniemy świeży, bardzo smaczny i sycący 
domowy chleb. 
∙ Czasem w sklepach można płacić w euro, ale niechętnie 
je przyjmują i tylko w papierkach; bezpieczniej zaopatrzyć 
się w hrywny. 
∙ Podczas podróży spotkałam życzliwych ludzi, nie dam so-
bie głowy uciąć, że wszyscy są tacy.
Więcej motocyklowych przygód: www.ksiezniczka-frytarda.pl

Według mapy to droga krajowa. Jednak asfalt kończy się 
na niej niespodziewanie, jakby ktoś odciął go siekierą.
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Podróże

prosto. Przez pierwszy odcinek z Pylypets do Kolochavy asfalt jakiś 
tam był, dość wcześnie wyprzedziłam jadącego na rowerze Tomka. 
Uradowana i nasycona pięknymi widokami wpadłam do Kolochavy. 
Tutaj droga stawała się coraz węższa, aż w końcu dojechałam do miej-
sca, gdzie najwyraźniej ktoś siekierą odrąbał asfalt. Zdezorientowana 
zatrzymałam się przy sklepie. Spotkałam Czechów. Odradzali dalszą 
jazdę. Na początku nie chciałam się poddać, ale pokazali zdjęcia. 
Droga, która na mojej mapie zaznaczona była jako krajówka, tutaj się 
kończyła i dalej nie była przejezdna. Prowadziła wzburzonym poto-
kiem, który trudno było pokonać nawet pieszo. Zamarzyło mi się Su-
zuki DR 350 (motocykl crossowy z homologacją do jazdy po mieście, 
idealnie nadający się do jazdy w terenie). Z takim motocyklem nie 
zastanawiałabym się w ogóle, czy cofać. Kompan rowerem przejechał. 
Ja musiałam zawrócić i nadrobić ponad 70 km, by wpaść do Ruskiej 
Mokrej od drugiej strony.

Z lewej wielka zapora wodna, widok na kolejne karpackie szczyty 
i ponad 40 km szutru. Momentami bałam się, czy nie zgubię moto-
cykla na tych dziurach. Przed Busthynowem czekała na mnie kolej-
na kontrola. Ledwo zdążyłam się zatrzymać, mundurowy zerknął na 

rejestrację i pozwolił jechać dalej. Nawet nie ściągnęłam kasku. Ten 
odcinek strasznie mi się dłużył. Już się ściemniało, kiedy dobiłam do 
Dubove. Tomek już czekał. Kawałek dalej znalazł miejsce do spania. 
Kamyki, woda i widok na góry spowodowały, że poczułam się jak na 
lazurowym wybrzeżu, tylko w wersji ukraińskiej. 

Ku rumunii

Z planowanych początkowo dwóch dni, na Ukrainie spędziłam 
cztery. Każdy z nich sprawiał, że chciałam tu zostać dłużej i dalej po-
znawać urokliwe Zakarpacie. Polecam każdemu, by chociaż raz w ży-
ciu przejechał się po dzikich i tajemniczych rejonach krainy, w której 
czas jakby się zatrzymał. Brak dróg i wszelkie inne niedogodności re-
kompensują otwarta szeroko przestrzeń oraz niezapomniany widok 
połonin. Decydując się na trasę przez Zakarpacie, miałam świado-
mość, że nie będzie lekko. Zdarzało się, że po 30 kilometrach kamie-
nistej przełęczy modliłam się o piasek, ale nie było sytuacji zwątpienia 
w sens tej przygody. Ukraina to coś dla wymagającego turysty, który 
ceni sobie przygodę i kreuje indywidualny styl zwiedzania. 

Nagroda za kluczenie po wertepach. Odpoczynek w słońcu, z widokiem na cudowne połoniny.

MEC KOSZALIN
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ziś na Zielonej Wyspie, jak powszechnie na-
zywa się Irlandię, mieszka grubo ponad 100 
tysięcy Polaków i można uznać, że więcej sta-
tystycznego Kazimierza z Patrykiem łączy niż 
dzieli. Jednak stosunek do morza jest w Irlandii 
zupełnie inny niż w Polsce. Trudno byłoby wy-
jaśnić współczesnemu Irlandczykowi jak wiel-

kie znaczenia ma dla Polaków morze; może trzeba byłoby zacytować 
Galla Anonima: „Naszym przodkom wystarczały ryby słone i cuch-
nące, My po świeże przychodzimy, w oceanie pluskające”, należałoby 
powołać się na symbol potęgi Rzeczypospolitej, która rozpościerała 
się „od morza do morza”, względnie przypomnieć międzywojenną 
budowę Gdyni czy też tzw. Zaślubiny z Morzem z roku 1945. 

A co Irlandczyk na to? Ano nic, bo kompletnie sprawy nie zrozu-
mie. Irlandia jest wyspą, jej linia brzegowa jest osiem razy dłuższa od 
granic dzisiejszej Polski, a morze od zawsze było tu tak samo dostęp-
ne jak powietrze. Niosąc zresztą ze sobą zarówno życie, jak i zagładę. 

Grabić, gwałcić i…

Zanim dotrzemy do polskiego wyrywnego marynarza z roku 1916 
(niestety, nie wiadomo czy przeżył „do czwartku”) rzućmy okiem na 
mapę. Na zachód od Zjednoczonego Królestwa tkwi sobie całkiem 
spora wyspa, której jedną z cech jest to, że przez setki lat wszyscy są-
siedzi czynili sobie z niej poligon i mordowali mieszkańców w pień. 
O Irlandii mawia się, że jest wyspą, na której nie stanęła obuta stopa 
rzymskiego legionisty. Wszystko to być może, o Rzym spierać się nie 
ma sensu. 

Natomiast z pewnością stanęły tu stopy i dobijały smocze łodzie 
Wikingów, którzy mniej więcej 1200 lat temu docierali do wschod-

nich (zresztą zachodnich też) wybrzeży ze swoim prostodusznym 
planem: grabić, gwałcić i osiedlać się. Narażeni na te zamorskie wizy-
tacje bezbronni mnisi w średniowiecznych klasztorach mogli jedynie 
modlić się oraz pokładać wiarę w morzu właśnie: „Dziś spokój, wiatr 
nam bije w oczy, Fala się dźwiga od dna morza, Dziś sztorm, Wi-
kingów krzyk, krew, pożar, Nie zbudzą nas pośrodku nocy” – zapisał 
jeden z nich 1000 lat temu.

Po wylądowaniu w Irlandii plan Wikingów często się zmieniał – 
owszem, parabowało się i pogwałciło, ale również: spodobało się. Wi-
kingowie zabrali się bowiem za robotę i to właśnie oni założyli i po 
swojemu nazwali Dublin (nazwa irlandzka Dublina to „Baile Atha 
Cliath” – gród nad brodem plecionym), Cork, Limerick czy Water-
ford. Dzięki Wikingom irlandzkie towary docierały do wielu miast 
w Europie, to oni stanowili swoisty garnizon wobec zakusów kolej-
nych chętnych. A tych nie brakowało i jak zwykle – przynosiło ich 
morze.

Wszystko jednak ma swój koniec, a na Wikingów przyszedł on 
w 1014 roku, gdzie w bitwie pod Clontarf ulegli połączonym siłom 
irlandzkim i raz na zawsze wynieśli się z Wyspy. Ich miejsce zajęli 
Normanowie, których morze przyniosło w 1167 roku. Spodobało im 
się do tego stopnia, że niebawem król Normanów ogłosił się szefem 
całej Irlandii, a papież Adrian IV urzędowo potwierdził to mniema-
nie. Niestety, również nowi najeźdźcy szybko nabierali miejscowych 
zwyczajów, uczyli się języka, pili i śpiewali, wżeniali w irlandzkie ro-
dziny i zaczęła im grozić pełna asymilacja. 

Pierwsza zamorska kolonia…

Bałagan po sąsiedzku niepokoił Anglików, którzy zaczęli mieć 
chrapkę na swoją pierwszą zamorską kolonię. Kolejne pokolenia An-

jacek Rujna

- Możemy walczyć w waszym powstaniu przeciwko Anglikom – usłyszał od pol-
skiego marynarza James Connoly. – Ale tylko do czwartku… - sprecyzował Polak. 
– Dlaczego tylko do czwartku? – zainteresował się jeden z przywódców Powstania 
Wielkanocnego 1916 roku. – Bo w czwartek nasz statek wychodzi w morze… 

1000 LAT
RzUCANIA
SIę PRzEz 
MORzE
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glonormanów zostały więc wyposażone w dodatkową broń: ustawy 
królewskie. Od 1366 roku (Statuty z Kilkenny) zabroniono im zawie-
rania mieszanych małżeństw, używania irlandzkiej mowy i strojów. 
A Irlandczykom w ogóle zabroniono wstępu do miast. 

Plagi, które w historii Polski znamy jako „germanizacja” i „rusyfi-
kacja” były doprawdy liberalne, jeśli porównać je z  tym, co do Irlandii 
przybyło zza Morza Irlandzkiego czyli z Anglii. Przez setki lat kolejne 
ustawy doprowadziły do tego, że na katolickich księży się literalnie 
polowało (była wyznaczona nagroda), biskupom, zupełnie jak na fil-
mie „Braveheart” z Melem Gibsonem wyrywało się flaki, używanie 
języka irlandzkiego było zabronione, sami zaś Irlandczycy pozbawie-
ni miejsca na własnej wyspie i zepchnięci do rezerwatu. 

Żeby raz na zawsze odegnać „głupie irlandzkie myśli” na południu 
Irlandii ze swym wojskiem wylądował Olivier Cromwell (było to na 
kilkanaście lat przed przybyciem innych statków rozpoczynających 
w Polsce „potop” szwedzki). Cromwell przeszedł przez całą Irlandię: 
z dublińskiej katedry św. Patryka uczynił stajnię, w Droghedzie wy-
mordował 3 tysiące obrońców miasta, słowem – podczas jego marszu 
na północ zginął co trzeci Irlandczyk. Było pozamiatane.

Odlot earlów i gęsi…

Nieco przed tymi ponurymi wydarzeniami zaczęło się coś, od cze-
go Irlandczycy są – jak sami mawiają – największymi na świecie eks-
pertami. Emigracja. Po jednym z nieudanych powstań (tzw. „odlot 
earlów” – 1607) na pokłady statków wsiadło 99 najznakomitszych ir-
landzkich rodzin uznając, że sprawa jest stracona. Po „wizycie” Crom-
wella na emigranckie statki wsiadło kolejnych 10 tysięcy ludzi, który 
to fakt zachował się w pamięci jako „odlot dzikich gęsi”. Do dziś w Ir-
landii mawia się, że emigracja jest gorsza niż śmierć; śmierć bowiem 
zabiera starych i niepotrzebnych, a emigracja – młodych i zdrowych.

Irlandczykom podczas setek lat okupacji nie odebrano tożsamości, 
ale odebrano im język irlandzki (dziś w Irlandii więcej osób mówi 
po polsku niż po irlandzku). Oczywiście można się spierać, ale zna-
jomość angielskiego z pewnością wyszła im na dobre – późniejsza 
emigracja do Wielkiej Brytanii czy do Ameryki nie stawiała ich w roli 
Wawrzona spod Poznania, który w sienkiewiczowskim „Za chlebem” 
ruszył na swe zatracenie do Stanów. Ameryka zresztą nie jest jakimś 
wyśnionym lądem, na zachodnim wybrzeżu Irlandii wskazując pal-
cem Atlantyk ludzie konstatują: „Następna parafia: Boston”.

Czekali na u-booty

W zasadzie emigracja Irlandczyków trwa do dzisiaj – badania pro-
wadzone przez irlandzki GUS podają, że ruch Irlandczyków wystę-
puje tylko w jedną stronę. Tu warto przywołać choćby Jamesa Joyce’a, 
twórcę Ulissesa, który emigrował z Irlandii z wyraźną ulgą czy Oscara 

Wilde (jeszcze niedawno jedna z linii promowych łączących poddu-
blińskie Dun Laoghaire z brytyjskim Hollyhead reklamowała się slo-
ganem z Wilde’a: Ma pan coś co oclenia? – spytał celnik. – Wiozę 
tylko swój geniusz.).

W czasach bardziej nam współczesnych Irlandia trafiała na łamy 
europejskich gazet głównie za sprawą klęsk (Wielki Głód, 1845-49 – 
milion zmarło, milion emigrowało), wyjście Titanica w morze (Bel-
fast – 1911), czy wspomniane na początku Powstanie Wielkanocne 
1916 z polskim marynarzem w tle. Polakom trudno w to uwierzyć, ale 
Irlandczycy za swojego głównego sojusznika w walce o niepodległość 
uznawali Niemców. Dlatego też plan powstania oparli na zapewnie-
niach Berlina o desancie wyzwolicieli-Niemców w Irlandii, wycze-
kiwali na niemieckie u-booty, odbierali zresztą od Niemców broń, 
dzięki której rozpoczęli powstanie. Zamorskie sojusze zawiodły, od 
strony morza wpłynęła wprawdzie do Dublina kanonierka „Helga”, 
ale okazała się jednostką brytyjską i rozpoczęła ostrzał siedziby po-
wstańców (Pocztę Główną).

Powstanie upadło, przywódców rozstrzelano i musiało minąć jesz-
cze kilka lat, by Irlandia uzyskała pełną niepodległość (oraz grupy 
paramilitarne jak IRA). Jednakże od tysięcy lat nie zmieniło się jej 
położenie: wciąż leży „w cieniu” Wielkiej Brytanii, wciąż w Belfaście 
(całym Ulsterze zresztą) dochodzi do walk katolików z protestantami, 
wciąż otoczona jest morzem, przez morze określona i dzięki niemu – 
w znacznej mierze – żyjąca.

Palmy i złodzieje z Polski…

Kogoś, kto po raz pierwszy przybywa do Irlandii, dziwi wiele rze-
czy, ale dwie są warte podkreślenia. Pierwsza to znikoma liczba skle-
pów rybnych i straganów z owocami morza oraz odwrotnie propor-
cjonalne do tego ceny rybackich skarbów. Po drugie: widok delfinów 
i rekinów w oceanie, a na samej wyspie całorocznie zielone palmy. 
Wszystko to za sprawą morza i niech na koniec pozostanie to zagadką 
dla czytelnika: dlaczego w Irlandii rosną palmy?

Aby zakończyć akcentem morskim: ostatnia „wielka fala”, która do-
tknęła Irlandię i rozlała się po całym jej terytorium to fala emigrantów 
z Polski. Powiem tak: da się żyć, ludzie przyjaźni, kultura spożycia po-
dobna, dominujące wyznanie wspólne, przygody historyczne porów-
nywalne. I na dodatek, znikoma w porównaniu z kontynentem liczba 
polskich przestępców. Szef policji kryminalnej w Dublinie ujął kiedyś 
sprawę tak: „polskim złodziejom nie opłaca się przybyć do Irlandii. 
To mimo wszystko ryzyko; zresztą samochodu się nie ukradnie, bo 
po co taki z odwróconą kierownicą, a i za bardzo nie ma gdzie nim 
pojechać, a po trzecie: na piechotę do domu się nie wróci. Wszędzie 
dookoła morze i trzeba je jakoś przebyć”. 

Podróże

Dzieje Irlandii to historia najazdów,  wojen i prześladowań

Ostatnia wielka fala, jaka zalała Irlandię, to liczna polska emigracja.
Dołączyliśmy do przybyszów niemal z calego świata. 37
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Moda

Wszystkie zaprezentowane ubiory do nabycia w salonach mody firmy                    Rzewuscy w pasażu handlowym przy ul. Zwycięstwa 21-25 w Koszalinie

Klasyczna czarna sukienka z kolekcji Laurel. Odpowiednia na różne okazje: 
koktajl, kolację przy świecach, karnawałowe spotkanie z przyjaciółmi. 
Pozwala korzystać z rozmaitych dodatków. Świetnie sprawdzi się z długim 
naszyjnikiem. W takim zestawie jest stylowa i dyskretnie wyszczupla. 
Czerń uosabia tu szlachetność i elegancję. Wyraźnie kreśli kontury sylwetki.

Dyskretna
gra z klasyką
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Moda

Granatowy garnitur marki CG. Szykowny i elegancki. Łatwy do 
zaaranżowania na wieczór. Bardzo dobry krój, tkanina i faktura. 

Wszystkie zaprezentowane ubiory do nabycia w salonach mody firmy                    Rzewuscy w pasażu handlowym przy ul. Zwycięstwa 21-25 w Koszalinie
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Wracamy do rozpoczętego w ostatnim wydaniu „Prestiżu” cyklu, w któ-
rym modę prezentują znani koszalinianie. Tak jak poprzednio wszyst-
kie ubiory pochodzą z oferty salonów firmy Rzewuscy. Prezentują je 
państwo Agnieszka Niechajczyk (ekspert rynku nieruchomości) oraz 
Roman Biłas (wicedyrektor zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie).



Moda
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Recepta na sukces. Jeden kolor, sukienka 
seksowna i efektowna, ale też wygodna. 

Markę Laurèl zainicjowali w 1978 roku Margaretha i Wolfgang Ley. Kolekcje spod 
jej znaku dostępne są w 53 krajach świata, lecz tylko w najlepszych salonach 

i butikach. Projekty Laurèl dedykowane są niezależnej, wyrafinowanej kobiecie, 
która posługuje się modą, aby wyrazić swoją osobowość. Kobieta Laurèl ma 

wnętrze pełne pasji i emocji, jest inteligentna i autentyczna. Sekret firmy tkwi 
w połączeniu skomplikowanych projektów, wysokiej jakości materiałów 

i perfekcyjnych umiejętności szyjących dla niej krawców. 
Jej dewiza brzmi: „Zobacz, poczuj, pokochaj”. 

Wszystkie zaprezentowane ubiory do nabycia
w salonach mody firmy Rzewuscy w pasażu

handlowym przy ul. Zwycięstwa 21-25 w Koszalinie



Moda
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Alternatywa dla klasycznego garnituru: czarna marynarka z najwyższej jakości aksamitu do czarnej koszuli. 
Do tego spodnie w odmiennym nieco stylu, ale starannie dopasowane. Zestaw tworzy całość, 

w której mężczyzna będzie się dobrze czuł nawet w bardzo eleganckim otoczeniu. 



Moda
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Spodnie z kolekcji Cambio. Prosty, nowoczesny krój i wygoda. 
Bluzka z kolekcji Laurèl. Doskonałej jakości materiał, oryginalny 

krój. Niemal sportowy, a jednak wieczorowy zestaw.

Wszystkie zaprezentowane ubiory do nabycia
w salonach mody firmy Rzewuscy w pasażu

handlowym przy ul. Zwycięstwa 21-25 w Koszalinie



Moda

Zdjęcia: Wojciech Gruszczyński
Pozowali:  

Agnieszka Niechajczyk (ekspert rynku nieruchomości, 
właścicielka biura Nord Nieruchomości  oraz sklepów 

z kosmetykami naturalnymi - Mydlarni u Franciszka 
w Koszalinie i Kołobrzegu). Roman Biłas (wicedyrektor 

Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, działacz 
społeczny, przewodniczący koszalińskiego oddziału 

Związku Ukraińców w Polsce)
Makijaż: Edyta Kołakowska 

Fryzury: Dorota Ignaczak 
Serdeczne podziękowania za pomoc w przeprowadzeniu sesji

składamy panu Marcinowi Kreftowi (szef gastronomii Hotel
Wellness Medical Spa Unitral Unitral w Mielnie) oraz pani 

Annie Najgebaur (dzial marketingu Hotelu Unitral) oraz pani 
Karolinie Odrowąż - Petrykowskiej i firmie Art-Pol. 
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Nienagannie elegancki grafitowy garnitur 
spod znaku Club of Gents. Poszetka, 

chusteczka zdobiąca kieszonkę marynarki 
(brustaszę), elegancko złożona, pasująca 

do krawatu i garnituru w tym wypadku 
jest grą z konwencją. To ładny i modny 

dodatek, który prowokacyjnie 
przełamuje dominujący klasyczny styl.



Zdrowie i uroda

o wejścia do lodowatej wody przygotowywałem się 
psychicznie i fizycznie około dwóch lat. Początko-
wo codzienny zimny prysznic przez kilkanaście 
sekund, potem dłuższy. No i praca nad własnym 

sposobem myślenia: zaakceptować to, wykrzesać z tego radość i chęć 
do kolejnych kroków. I stało się.

Koszalińskie morsy zrzeszone są w klubie POSEJDON. Jest nas oko-
ło setki – kobiet i mężczyzn. Łączy nas pasja – kąpiele w zimnej wodzie. 
Niezależnie od pogody spotykamy się od września do kwietnia co ty-
dzień w niedzielę przed godziną 12 na plaży w Mielnie w tym samym 
zawsze, umówionym sektorze. Są wśród nas ludzie młodzi (dwudzie-
stokilkuletni), osoby w średnim wieku oraz seniorzy. Najstarszy kole-
ga przekroczył już 80. rok życia i nadal uważa, że kąpiel w lodowatej 
wodzie jest jego pasją. Są wśród nas ludzie różnych zawodów, jednak 
nie to jest ważne, kto co robi i czym się zajmuje. 

Nie od razu do wody

Przed wejściem do wody konieczna jest rozgrzewka, która po-
winna trwać 10-15 minut. Ćwiczenia rozciągające i biegi to waru-
nek konieczny. Następnie na sygnał o godzinie 12 wchodzimy do 
wody. Zawsze w grupie. Początek kąpieli jest ekscytujący. Są okrzyki 
radości, morsy pokonują własne słabości. Po kilku chwilach w wo-
dzie w temperaturze +2 °C (lub niewiele większej) organizm za-
czyna się przyzwyczajać. Robi się ciepło. Przy braku fali na morzu 
wchodzimy do wody po szyję. Skóra nabiera koloru czerwonego.  
Kąpiel trwa około 10 minut. Dla początkujących morsów na pewno 
jest to za długi czas. Im wystarczą 2-3 minuty. W kolejnych tygo-
dniach ten czas będzie wydłużany. W zimowej scenerii, gdy tempe-
ratura powietrza jest ujemna i wynosi np. -15, -20°C, a morze jest 
zamarznięte, żeby móc się zamoczyć w wodzie, trzeba wyciąć prze-
ręble. I tak też robimy. Morsy skaczą do lodowatej wody wprost z za-
marzniętej tafli lodu.

Po kąpieli szybkie suszenie się, ubieranie i przejście do restauracji 

na wspólną, gorącą herbatę. Takie spotkania jednoczą ludzi.

Zimno dla zdrowia

Wiele osób nie wie, że miłośnicy kąpieli w lodowatej wodzie nie 
tylko nie chorują, ale czują się świetnie. I że wcale nie odczuwają zim-
na tak intensywnie, jakby to się mogło wydawać.

Lodowata woda poprzez receptory skórne aktywuje układ nerwowy, 
hormonalny, immunologiczny. Radykalnie zwiększa się wtedy produk-
cja ciepła w organizmie. Następuje skurcz naczyń skórnych, zapobie-
gający utracie ciepła. Ciało rozgrzewa się, a wychładza się tylko skóra. 
Lodowata woda to nieswoista szczepionka. Następuje mobilizacja 
mechanizmów ochronnych organizmu dla uniknięcia hipotermii. 
Ten stan może być pomocny w leczeniu wielu chorób przewlekłych. 
Na skuteczność tych procesów wpływa temperatura wody, w której 
morsy się kąpią. Im bliższa zera stopni Celsjusza, tym działanie lepsze. 
Kąpiele w lodowatej wodzie powodują zmiany w psychice morsów. 
Do krwi wyrzucane są endorfiny (popularnie nazywane hormonami 
szczęścia), mające wpływ na komórki nerwowe mózgu. Morsy od-
czuwają zwiększoną witalność, zwiększony komfort psychiczny.

Zimna woda hartuje organizmy. Leczniczy wpływ niskich tempe-
ratur jest uznawany i potwierdzony naukowo. Badania w Katedrze 
Rehabilitacji Klinicznej Akademii Wychowania Fizycznego w Krako-

D

Morsy – Moja pasja
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zaczęło się przed czterema laty. Postanowiłem zostać morsem. Chciałem zrobić coś, 
co wymaga odrobiny poświęcenia i samozaparcia, a jednocześnie służy zdrowiu i utrzy-
maniu kondycji psychofizycznej. Teraz wiem, że była to dobra decyzja.

zbigniew gołoFit

Sylwester zalewski, prezes klubu „Posejdon”, wspomina: 
- zaczęło się 1 grudnia 2002 roku. Inicjatorem wspólnych 
kąpieli zimą był Ryszard Waluś. Na jego ogłoszenie dane 
w gazecie zgłosiło się kilka osób. Ostatecznie w pierwszej 
kąpieli uczestniczyło ośmioro śmiałków. Obecnie jest nas 
setki. Wciąż zgłaszają się nowi chętni.  
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wie (2006 r.) potwierdziły pozytywny wpływ regularnych zimowych 
kąpieli na właściwości reologiczne krwi, tj. na zwiększenie odkształ-
calności erytrocytów bez zmian w ich agregacji, lepkości krwi oraz 
w poziomie fibrynogenu we krwi. Mówiąc inaczej: krew morsów 
lepiej dotlenia ich organizmy. Zapewnia to większość sprawność fi-
zyczną.

Mówi się, że morsem może stać się praktycznie każdy. W rzeczywi-
stości nie wszyscy są psychicznie przygotowani do takich ekstremal-
nych wyczynów. A może warto spróbować?

Jubileusz „Posejdona”

Koszaliński Klub Morsów „Posejdon” działa od 10 lat. Początko-
wo mała grupa zapaleńców zimowych kąpieli postanowiła spróbo-
wać swoich sił. I udało się. Od 2005 roku corocznie organizowane 
są w Mielnie Międzynarodowe Zloty Morsów, na które zjeżdżają się 
morsy z kraju i zagranicy. W 2010 roku na mieleńskiej plaży został 
pobity rekord Księgi Guinnessa. W kąpieli brały udział 1054 osoby. 
Obecnie w rejonie Koszalina działają: Koszaliński Klub Morsów „Po-
sejdon”, „Sopel” w Białogardzie, „Wiking” w Postominie, „Twardzie-
le” w Darłowie, „Eskimos” w Mielnie, kluby morsów z Kołobrzegu, 
Czaplinka, Drawska Pomorskiego, Bobolic. Tradycyjnie od kilku lat 
poszczególne kluby we współpracy z lokalnymi władzami organizują 
u siebie mini zloty i zapraszają na nie pozostałe okoliczne kluby. Po-
wstał pewnego rodzaju styl zdrowego życia, jak również forma spę-
dzania wolnego czasu integrująca lokalne społeczności. 

W dniach 15-16 grudnia br. odbędą się obchody 10. rocznicy klu-
bu „Posejdon”. Pierwszego dnia przewidziane są uroczystości w sali 
kina „Kryterium”, w drugim – wspólna kąpiel w Mielnie.

Autor jest lekarzem, specjalistą chirurgii naczyniowej,
certyfikowanym lekarzem medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej.

Dr Zbigniew Gołofit (z lewej) z synem, Piotrem, również lekarzem, maratończykiem

PrZeCIWsKAZANIA DO KąPIeLI W ZIMNeJ WODZIe 

- infekcje dróg oddechowych, moczowych 
- niedoczynność tarczycy 
- niewydolność krążenia 
- choroba zakrzepowo-zatorowa 
- zmiany skórne typu czyraczność,
  świeże rany pooperacyjne 

Przeciwskazaniem nie jest wiek osoby kąpiącej się. Wśród 
morsów można spotkać zarówno młodych ludzi, jak i 
bardzo wiekowych.

ZAPRASZAMY
NA KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

W CENTRUM OGRODNICZYM
ELDORADO OD 6 GRUDNIA 

ZAPRASZAMY
NA KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

W CENTRUM OGRODNICZYM
ELDORADO OD 6 GRUDNIA 

Wszystkim naszym
klientom oraz partnerom
zdrowych i pogodnych

Świąt Bożego Narodzenia
życzy

Kwiaciarnia
i Centrum Ogrodnicze

Eldorado 

FAJERWERKI
SPRZEDAŻ HURTOWA

I DETALICZNA

FAJERWERKI
SPRZEDAŻ HURTOWA

I DETALICZNA
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Pharmaton Geriavit
100 kapsułek 

z kompletem wyjątkowych
podkładek z bardzo
atrakcyjnym wzorem
graficznym z efektem

trójwymiarowym.

Pharmaton Geriavit
100 kapsułek to energia

aż 3 miesiące!

Pharmaton Geriavit to suplement diety
z unikalnym wyciągiem G115®

z żeń-szenia oraz starannie dobraną
kompozycją witamin i substancji

mineralnych. 

Wyciąg G115® z żeń-szenia wspomaga 
organizm w optymalnym wykorzystywaniu 

energii każdego dnia. 

Pharmaton Geriavit jest przeznaczony
dla osób dorosłych, ze szczególnym

wskazaniem dla osób po 50. roku życia. 



INFORMACJA
O LOKALIZACJI
APTEK

APTEKA CENTRALNA
- PÓŁNOC
ul. Kutrzeby 14

czynna codziennie 8:00-22:00

APTEKA CENTRALNA
ul. Zwycięstwa 154

czynna pn.-pt. 8:00-20:00,
sob. 9:00-16:00

CENTRUM 
FARMACEUTYCZNE

ul. Piłsudskiego 74
czynna pn.-pt. 8:00-20:00,

sob. 9:00-15:00

APTEKA CENTRALNA
ŚRÓDMIEŚCIE

ul. Zwycięstwa 94
czynna pn.-pt. 8:00-20:00,

sob. 9:00-15:00

APTEKA ARNIKA
ul. Lechicka 23

czynna pn.-pt. 8:00-19:00,
sob. 9:00-14:00
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hoć prezenty nie są najważniejszym elementem 
świąt Bożego Narodzenia, to jednak większość 
z nas lubi obdarowywać się w tym czasie upo-
minkami. Nie liczy się cena prezentu, lecz inten-

cja. Z drugiej strony wiele prezentów, choć kupionych z najlepszą in-
tencją, nie spełnia oczekiwań obdarowywanych. Zamiast ryzykować, 
że znów nie trafimy z zapachem perfum, albo kupować dziadkowi, 
podobnie jak przez pięć ostatnich lat z rzędu, ciepłe skarpetki, warto 
w poszukiwaniu prezentów odwiedzić miejsca, które nie zawsze koja-
rzą nam się z prezentami.

Takim miejscem jest m. in. apteka. Przecież tu możemy zaopatrzyć 
się nie tylko w leki, ale również w środki wspomagające leczenie i pie-
lęgnację urody. W wyborze odpowiedniego produktu pomogą nam 
farmaceuci, którzy podpowiedzą na przykład, dla kogo przeznaczo-
ne są konkretne suplementy czy kosmetyki. Zakupy w aptece mają 
jeszcze jedną, niewątpliwą zaletę: wiedzy farmaceuty można zaufać. 
Prawdopodobnie aptekarz doradzi nam lepiej przy wyborze kosme-
tyków niż sprzedawca w drogerii, który nie musi się znać na produk-
tach oferowanych w sklepie.

Jakie prezenty znajdziemy w aptece? Kobiety w każdym wieku na 
pewno ucieszą się ze sprzedawanych w tym miejscu kosmetyków. Są 
to tzw. dermokosmetyki, czyli produkty, nad którymi pracowali der-
matolodzy, kosmetolodzy i chemicy. Dlaczego te kosmetyki są sprze-
dawane w aptekach? By podkreślić ich wyjątkowy wpływ na skórę. 
Produkty te zawierają składniki, których rezultat działania został 
potwierdzony licznymi badaniami. Zanim trafiły do apteki, przeszły 
mnóstwo testów. Dermokosmetyki są często droższe od kosmetyków 
„zwykłych”, jednak wzrost ich sprzedaży świadczy o tym, że klientki 
je doceniają.

Wśród produktów sprzedawanych w aptece znajdziemy preparaty 
przeciwtrądzikowe, przeciwłojotokowe, przeciwłupieżowe, a także 
uszczelniające naczynia krwionośne. Apteki oferują także produk-
ty wpływające stymulująco na produkcję kolagenu, czyli powstrzy-
mujące procesy starzenia się skóry. Są też specjalne linie produktów 
przeznaczonych dla skóry suchej i odwodnionej, a także normalnej. 
W zasadzie w aptece znajdziemy prezent dla kobiety w każdym wie-
ku i z najróżniejszymi typami skóry. W błędzie jest ten, kto myśli, 
że kosmetyki apteczne przeznaczone są tylko do skóry problemowej. 
Przecież nawet jeśli skóra nie sprawia nam żadnych kłopotów, to i tak 
wymaga pielęgnacji.

Z myślą o świętach producenci zawczasu przygotowują zestawy 
kosmetyków z przeznaczeniem na prezent. Ich zaletą jest nie tylko 
estetyczne opakowanie, ale fakt, że kupując taki zestaw, oszczędzamy 
czas. Bywa, że zestawy są bardziej opłacalne, gdyż jeden z zawartych 
w nim produktów dodany jest gratis. Poza tym producenci sprytnie 
pakują do kosmetyczek krem na dzień, na noc i np. tonik, dzięki cze-
mu mężczyzna nie musi nawet wiedzieć, do czego służy tonik, by ku-
pić go kobiecie.

c

Prezent pod choinkę z apteki to dowód miło-
ści i troski o bliskich. Szukając świątecznych 
upominków, nie zapomnijmy więc odwiedzić 
zaprzyjaźnionych farmaceutów. 

FarMaceuta 
DoraDzi
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Zdrowie i uroda

awet teraz, gdy pogoda teoretycznie przestała sprzy-
jać biegaczom, aura nie jest żadną wymówką! Może 
właśnie jest to czas na zmiany? Zróbcie już dziś 
noworoczne postanowienia i poczujcie przypływ 

pozytywnej energii. Bieganie pomoże zgubić nadwyżkę kilogramów, 
obniżyć poziom cholesterolu i ciśnienia krwi, a przede wszystkim po-
prawi  samopoczucie.

Jak zacząć? Jest to prostsze, gdy przestrzegamy tych zasad:
1. Zasięgamy porady lekarza. Lekarz powie nam, czy stan zdrowia na 

pewno pozwala na bieganie, szczególnie w starszym wieku. Także w sy-
tuacji gdy do tej pory prowadziliśmy mało aktywny tryb życia, lepiej 
stopniowo zaczynać, by dobrze rozruszać mięśnie i nie zniechęcić się po 
pierwszych zakwasach. Czasem lepiej zacząć od spaceru lub szybkiego 

marszu, by stopniowo „przyspieszać” i poprawiać swoje osiągnięcia.
2. Nie biegamy bez odpowiedniego obuwia  – będzie wygodniej, 

a co najważniejsze, bezpieczniej, szczególnie dla stawów. O pomoc 
w doborze butów warto poprosić w którymś z dobrych sklepów spor-
towych. 

3. Wyznaczamy sobie cele. Najlepiej ustalić trasę biegu przed wyj-
ściem z domu i przemyśleć, jaki dystans jesteśmy w stanie pokonać . 
Na początku biegajmy na przemian z marszem, by stopniowo podno-
sić  poprzeczkę. Ale z umiarem.

Oczywiście, najczęściej naszym celem jest poprawa kondycji, no 
i zgubienie „nadbagażu” w postaci zbędnych kilogramów. Pamiętaj-
my, że aby schudnąć, należy dobrze połączyć dwie przyjemne czyn-
ności – zdrowe jedzenie i sport.

A więc do biegu – gotowi – START!

n
Mamy zimę, więc co - schować się pod kocem z kubkiem herbaty i czekać z ruchem 
na wiosnę? A właśnie, że nie!

R E K L A M A

trocHĘ rucHu
na ŚWieŻyM poWietrzu

nAtAliA kRAkowczyk

Do ruchu także zimą zachęca Michał Bieliński (pierwszy z prawej), znany koszaliński propagator biegania. 
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Zdrowie i uroda

o może być przyczyną tkliwych piersi? Jest ich 
wiele – piersi mogą dawać nam znać, że coś się 
dzieje z naszym organizmem.

Źle dobrany biustonosz

Bielizna ma mieć nie tylko walory estetyczne, ma przede wszystkim 
dobrze chronić ciało. W przypadku stanika – musi utrzymywać pier-
si w dobrej pozycji, nie może uciskać, czy powodować dyskomfortu. 
Nieodpowiednio dobrany stanik może spłaszczać i uciskać biust, jeśli 
jest za mały, gdy ma zbyt luźny obwód, nie będzie go podtrzymywał, 
więc piersi po całym dniu mogą być po prostu zmęczone – i boleć.

Dobierając bieliznę, musimy pamiętać przede wszystkim o odpo-
wiedniej wielkości miseczki – musi obejmować całą pierś, nie może 
jej uciskać. Jeżeli wybieramy stanik z fiszbinami, powinny one sięgać 
aż pod pachę (oczywiście na wysokości biustu). Piersi nie powinny się 
„wylewać” z miseczek, bo to może powodować ucisk brodawek, nie 
należy też zostawiać w nich luzu. Podobnie jest z obwodem pod biu-
stem – powinniśmy dobierać taki, by naprawdę podtrzymywał biust, 
stanik w żadnym miejscu nie odstawał i zapewniał komfort funkcjo-
nowania przez cały dzień. Jeśli kupujemy biustonosze bez mierzenia, 
nie oszukujmy się, że dobrze je dobrałyśmy. By znaleźć odpowiedni 
stanik, czasem trzeba przymierzyć ich kilka, a nawet kilkanaście… 
a najlepiej wybrać się po prostu do profesjonalnego salonu i skorzy-
stać z porady brafitterki.

Piersi napięte przed miesiączką

Zespół napięcia przedmiesiączkowego to moment, kiedy często tra-
cimy humor. Często może mieć to z wiązek z tkliwością piersi w dru-
giej połowie cyklu. Właśnie wtedy stają się obrzmiałe, powiększają 
się i są bolesne – trwa to do momentu pojawienia się krwawienia. 

Nie powinno nas to niepokoić, bo to normalny objaw zatrzymania 
wody w organizmie i zmian hormonalnych, jakie następują w trakcie 
cyklu. Gdy problem jest spory i odczuwamy silny ból, powinnyśmy 
zrezygnować z intensywnych ćwiczeń, zamiast biegania lepiej wybrać 
wtedy np. pływanie czy spokojniejszą jogę. Lepiej też nosić wtedy 
wygodniejsze ubrania, wybierać delikatniejszą bieliznę niż zwykle. 
Również doustna antykoncepcja może być źródłem dyskomfortu – 
pod koniec cyklu tabletek organizm przygotowuje się na krwawienie 
z odstawienia i również wtedy w organizmie zatrzymuje się woda, 
powodując podobne objawy jak PMS.

Ciąża i karmienie piersią

To szczególny czas dla ciała i oczywiście dla biustu. Jednym 
z pierwszych objawów ciąży jest powiększenie piersi – dzieje się tak, 
ponieważ w organizmie mamy zwiększa się ilość estrogenów, które 
mają za zadanie rozszerzyć kanaliki mleczne, co później ma ułatwić 
pojawienie się pokarmu. Piersi są bardzo wrażliwe na dotyk, zmienia 
się też wygląd sutków – są one większe i ciemniejsze. Cały proces ma 
związek z większą ilością hormonów płciowych w organizmie.

W trakcie karmienia piersi są narażone na urazy mechaniczne – bolą 
naruszone przez dziecko sutki, gruczoł nadal jest obrzmiały, wypełnia 
się pokarmem. Niekiedy spory ból może być powodowany przez stan 
zapalny – w wyniku niedoboru oksytocyny kanaliki mleczne zwężają 
się, pokarm się zatrzymuje, a piersi puchną. Cały ten proces powoduje 
stan zapalny i ogromną bolesność piersi. Tu pomoże jedynie lekarz.

Ból piersi, jeśli nie jest związany z powyższymi przyczynami, może 
być powodowany przez pojawienie się np. torbieli czy włókniaków. 
Powinnyśmy bezwzględnie samodzielnie badać piersi, obserwować 
je i nauczyć się, jak funkcjonują w trakcie cyklu. Tylko my znamy je 
najlepiej, wiemy, czego im trzeba i co im dolega. Pilnujmy ich bo to 
skarb i symbol kobiecości…

c
Panie często odczuwają ból piersi np. przed miesiączką. A co, jeśli ból pojawia się 
w innych sytuacjach?

piersi
Dlaczego Mogą BoleĆ?

weRonikA bUlicz
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Dom
w kolorze
szampana
Pośród dzikich pól koszalińskiego osiedla Unii Eu-
ropejskiej w ostatnich latach wyrosło sporo domów 
jednorodzinnych. Nieduże, jakby skrojone na miarę 
potrzeb swoich mieszkańców, nie zaskakują niczym 
szczególnym. Stanowią zwartą, szaro-beżową bryłę 
mniej lub bardziej udziwnionych domostw. 

iekiedy ich rytm zaburza tandetnie żółta ele-
wacja, czy przesadzone w formie ogrodzenie. 
Mieszkańcy tych domów chcą wyrażać w ten 
sposób własną indywidualność? Ale możemy 
tutaj odnaleźć również domy utrzymane w sto-
nowanych barwach, ich wnętrza potrafią zasko-
czyć.

 
Wnętrza jak z paryskiej kamienicy

Dom, w którym dzisiaj gościmy, wyróżnia się swoją nie nachalną 
elegancją. Jego gospodarzem jest koszaliński lekarz, który wraz z żoną 
i dziećmi zamieszkał tu czas jakiś temu. Po przekroczeniu progu do-
strzegamy elegancką, czarną posadzkę przełamaną regularnością bia-
łej mozaiki. Obramowana białym, wysokim, profilowanym cokołem  
charakterem przypomina wnętrza mieszkań w klasycznych, paryskich 
kamienicach. Przenosimy się w przestrzeń iluzji. Znajdujemy się we 
Francji, bez określonego czasu, stylu... Belle Epoque, Fin de siecle...
il n’importe.

 Miałam przyjemność współprojektować z gospodarzami tego wnę-
trza. Długo rozmawialiśmy o jego klimacie, kolorystyce, inspiracjach. 
Domownicy pragnęli domu jasnego, wypełnionego światłem południa 
Europy, będącego ukojeniem po długim dniu pracy. Mam nadzieję, że 
osiągnęliśmy ten efekt.    

W holu dominuje wysokie lustro oprawione w czarną, błyszczącą 
ramę. Przesłania je, przewrotnie, ustawiona na jego tle konsola. Jakby 
strzegąca bezpieczeństwa domowego ogniska stoi owinięta, jak sejf, 
arkuszem stalowej blachy. Metalowy pies, jak strażnik, dumnie siedzi 
tuż obok. Zawieszone nad nimi lampy - roziskrzone tysiącem krysz-
tałów kule – wprowadzają pierwiastek magiczny. Tej magii z każdym 
krokiem dostrzegamy więcej.

Kominek w blasku świec

We wnętrzach płoną świece. W ich blasku migoczą kryształowe ży-
randole i bożonarodzeniowe dekoracje. Biel krochmalonego obrusu 

gRetA gRAbowskA 
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i zastawa w kolorze ecru. Wnętrze jadalni wypełnia zapach kawy. W 
centralnym punkcie stoi dębowy stół. Białe, figlarnie wybrzuszone 
nogi dźwigają masywny lekko rozbielony blat. Krzesła wykończone 
lnianą tapicerką swoją miękkością zapraszają na chwilę, lub może 
na dłużej. Tuż obok „lniana” kanapa i fotel z podnóżkiem zapraszają 
do ogrzania się przy blasku kominka. Skadrowany białą marmurową 
ramą jest on centralnym punktem tej części salonu. Jego wagę komple-
mentuje przepięknie dekorowane lustro - czarodziejskie zwierciadło, 
za którym być może, znajdują się inne, tajemnicze, odległe światy.

Telewizyjna machina czasu

Świat współczesny reprezentowany sprzętami „medialnymi” – hi fi 
, tv - znajduje się tuż obok. Olbrzymie, głębokie kanapy tłoczą się pod 
kolekcją wiszących, okrągłych zegarów i luster. Uzbrojone w zębatki 
i tryby zdają się być częścią jakiegoś nieznanego mechanizmu. Może 
to właśnie tutaj zatrzymał się ów najszybszy bolid świata pozwalający 
przemieszczać się między miastami, kontynentami, galaktykami – te-
lewizja. 

Ze świata domowej codzienności przenosimy się do wnętrz prywat-
nych. Piętro skrywa sypialnie i łazienki. Dla wyciszenia i pokreślenia 
intymnego charakteru wnętrz podłogi wykończono miękką, wełnianą 
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wykładziną. Odsłonięte belki stropu wyśmienicie  powiększają prze-
strzeń. Pozwalają swobodnie krążyć światłu i myślom. 

Charakter piętra jest spójny z pozostałą częścią domu. Tutaj rów-
nież zastosowano  jasne tkaniny, dominuje biel i ecru. Odzyskane, roz-
bielone meble nadają łazienkom indywidualności, a stare lustra bla-
sku. Detale, stylizowane płytki i haftowane ręczniki dopełniają efektu. 
Sypialnie są ciepłe i jasne. Dobór tkanin i  ulubionych drobiazgów 
indywidualizuje wnętrza. I choć sypialnie każdego z domowników 
różnią się, wszystkie łączy wszechobecne poczucie spokoju i łagodna 
miękkość.

Jeszcze więcej słońca

W zalanym słońcem holu piętra powstał gabinet. W tle imponują-
cej szafy bibliotecznej stanęło biurko - szklany blat wsparty na chro-
mowanych koziołkach. Kolejny dowcip, urocza drwina projektanta 
przecząca schematom myślowym. Dlaczego klasycznej formy drew-
nianego stelażu nie wykonać ze stali. Ścianę w tle wypełniają czarno 
białe grafiki i pamiątki z podróży. Monochromatyczny fresk - zapiski z 
podróży, ulubione widoki, zwierzęta. Przez okular lunety można pod-
glądać świat na zewnątrz.

Za oknem szare o tej porze roku puste łąki i zimny wiatr. Wewnątrz 
ciepło i bezpiecznie.

Dom rozbrzmiewa dziecięcym gwarem, z kuchni docierają sma-
kowite zapachy. Przedświąteczna krzątanina wypełnia czas . Czuje się 
tutaj ciepłą, domową atmosferę. Jeszcze przed nami wyprawa po cho-
inkę, szelest papieru i  kokardy na prezentach do zawiązania.

Magia świąt i tych wnętrz przenikają się. Elegancką biel ociepla 
miękkie światło kandelabrów. Kryształowe żyrandole puszczają do nas 
oko, tęczowe zajączki wirują po dębowy stole, poduszkach, oknach. Za 
chwilę spadną pierwsze płatki śniegu. Wyglądamy pierwszej gwiazdki.

R E K L A M A



otwarci
na współpracę
Hurtownia Janex, kojarzona do niedawna 
przede wszystkim z zaopatrzeniem dla elektro-
monterów i materiałami do budowy sieci elek-
trycznych, rozwija się i proponuje coraz szerszy 
asortyment produktów. Teraz kupić w niej moż-
na m.in. elementy oświetlenia dekoracyjnego 
i wszystko, co potrzebne do budowy systemu 
typu inteligentny dom. 

edno w hurtowni Janex nie zmienia się od momentu jej po-
wstania: podejście do klienta. Zawsze może on liczyć na fa-
chową pomoc i wsparcie. Kompetentni sprzedawcy, znając 
potrzeby kupujących, są w stanie im doradzić i zapropono-
wać najlepsze rozwiązania. 

To co jeszcze wyróżnia Janex na tle konkurencji, to ela-
styczność – zarówno w zakresie wyboru towarów, jak i cen. 
Hurtownia współpracuje z producentami najlepszych ma-

rek w poszczególnych kategoriach produktów: oświetlenia dekora-
cyjnego, alarmowego, opraw i wyłączników, elementów monitoringu. 
Dzięki dużemu magazynowi jest w stanie zapewnić natychmiastową 
dostępność wielu produktów, ale jeśli klient na podstawie katalogów 
zażyczy sobie jakiegoś szczególnego towaru, otrzyma go, bo hurtownia 
go dla niego szybko pozyska. To inaczej niż w marketach sieciowych, 
gdzie asortyment jest ściśle określony i przez to zazwyczaj węższy. Do-
stawa w Koszalinie i najbliższej okolicy jest gratisowa. 

Wachlarz produktów proponowanych przez Janex stale się roz-
szerza. Rośnie na przykład wybór lamp, żyrandoli, kinkietów, czyli 
oświetlenia dekoracyjnego. Część z nich można obejrzeć na miejscu, 
w siedzibie firmy przy ul. Przemysłowej 11a i jak zapewniają właścicie-
le – ekspozycja będzie się stale powiększała.

Usatysfakcjonowany zakupami w hurtowni Janex może być klient 
indywidualny – budujący albo remontujący dom, ale także ktoś świad-
czący usługi w zakresie instalacji elektrycznych, alarmowych, przeciw-

pożarowych, czy coraz popularniejszych systemów typu inteligentny 
dom. Od ręki dostępne są wszystkie elementy do zbudowania takiego 
systemu, który pozwala w sposób zintegrowany sterować rozmaitymi 
urządzeniami elektrycznymi (np. otwieraniem i zamykaniem rolet, 
bram wjazdowych i garażowych, oświetleniem w ogrodzie, kinem do-
mowym, dozorem elektronicznym itd.). I są to produkty najwyższej 
jakości, od znanych i wypróbowanych dostawców, jak choćby firma 
Zamel, oferująca system bezprzewodowego sterowania automatyką 
budynkową EXTA FREE. 

Hurtownia Janex stawia na długookresową współpracę z klientami. 
Dlatego zaprasza projektantów i monterów systemów elektrycznych 
na szkolenia produktowe, dzięki którym mogą być oni na bieżąco 
z trendami rynkowymi i mieć orientację w nowościach. To trudna do 
przecenienia pomoc w sytuacji, gdy na rynku pojawia się dużo nowo-
ści. Szkolenia prowadzą specjaliści z czołowych firm branży elektrycz-
nej i elektryczno-mechanicznej. 

Janex jest otwarty także na współpracę z architektami wnętrz i in-
nymi projektantami wykończenia budynków. Wspiera ich katalogami, 
wzornikami i specjalistycznymi szkoleniami. 

A jako że coraz popularniejszą formą zakupów jest handel inter-
netowy, firma uruchomiła własny taki sklep. Z jego ofertą można 
zapoznać się pod adresem: www.janexmarket.pl. Jak się okazuje, 
korzystają z niego nie tylko Polacy, ale także klienci z innych krajów, 
zadowoleni z szerokiego wyboru towarów i solidnej obsługi.
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Hurtownią Janex zarządzają: Ewelina i Andrzej Jestrabek oraz Kamilla Cąkała

Hurtownia Janex życzy swoim obecnym i przyszłym Klientom ciepłych i promiennych
Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

Design



nas...

Od wielu lat zajmujemy się instalacjami 
telewizyjnymi oraz dystrybucją asortymen-
tu z branży telekomunikacyjnej, posiadamy 
hurtownię sprzętu. Również naszym sednem 
działalności jest obsługa posprzedażowa, 
dbanie o należytą konserwację instalacji, wy-

mianę starszych elementów na  nowsze czasem i tańsze rozwiązania. 
W zakres naszych propozycji wchodzi również projektowanie oraz 
wdrażanie dostępu do  chronionego hasłem Internetu za pomocą sie-
ci przewodowych (LAN) i bezprzewodowych (WLAN).

Specjalizujemy się w telewizji naziemnej, satelitarnej oraz ofertach 
tv dla hoteli, monitoringu i sieci przewodowych (LAN) i bezprzewo-
dowych (WLAN).

Wyłączenie sygnału analogowego

Skutecznie wdrażana w Polsce NTC stanie się wkrótce standardem.  
Do końca maja 2013 roku w województwie zachodniopomorskim 
ma zostać wyłączony nadajnik z naziemnym sygnałem analogowym. 
W zamian za to, użytkownicy otrzymają dostęp do sygnału cyfrowe-
go (DVB-T). Należy więc przygotować właściwie instalacje anteno-
wą. Wiąże się to z wymianą starszych telewizorów na nowsze, które 
posiadają wbudowany tuner DVB-T z MPEG-4. Drugą możliwością 

jest dokupienie tzw. „dekodera”, „tunera DVB-T” do każdego telewi-
zora. Wiąże się to jednak z pewnym wydatkiem, który w niedalekiej 
przyszłości może być niewydajny i w ten sposób nieopłacalny.

Instalacje zintegrowane

najbardziej dostosowane do indywidualnych potrzeb.
Jako najnowsze i najbardziej profesjonalne instalacje, które  ela-

stycznie można dostosować do różnych wymagań, polecamy in-
stalacje rozbudowane o tzw. „stacje czołowe” dzięki nim, można 
zbudować własną sieć kablową z wybranymi kanałami z NTC lub/i 
z telewizji satelitarnej. Dzięki zaletom stacji czołowych w pokojach, 
apartamentach, restauracjach lub innych miejscach, w których znaj-
dują się odbiorniki telewizyjne można korzystać z wybranych progra-
mów oraz z obrazu przekazywanemu przez hotel np. obraz z ofertą 
SPA lub z ofertą restauracji. Ciekawym rozwiązaniem jest widok z

kamer w celu sprawowania lepszej kontroli lub po prostu dla klien-
tów ośrodka, którzy mają do dyspozycji np. widok na parking lub plac 
zabaw dla dzieci. Kolejną zaletą dla inwestora jest fakt,  iż klienci ho-
telu mają dostęp tylko i wyłącznie do pilota od telewizora.

Technika instalatorska umożliwia na modernizację istniejących 
sieci, propozycją może być zamiana sygnału cyfrowego na analogowy. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu, nie ma potrzeby wymiany starych tele-
wizorów i dokupywania dodatkowych urządzeń. Stosowane są takie 
rozwiązania przede wszystkim przy większej ilości  pokoi.

Anteny 
Koszalin

o

Design

www.antenykoszalin.pl                            info@antenykoszalin.pl                            kontakt telefoniczny 606 701 709
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onda CR-V była jednym z pierwszych przed-
stawicieli nowej generacji aut typu „soft ro-
ader”. Dzięki swoim praktycznym rozmia-
rom, jakości wykonania i wszechstronności 
szybko stała się punktem odniesienia dla 
innych konstrukcji z tego segmentu. Czwar-
ta jej generacja bazuje na sukcesie poprzed-

ników. Po raz pierwszy CR-V jest oferowana w wersji z napędem na 
dwa i cztery koła. 

W porównaniu z modelem poprzedniej generacji, długość i wyso-
kość hondy CR-V zostały zredukowane odpowiednio o 5 i 30 mm, bez 
negatywnego wpływu na przestronność kabiny pasażerskiej. Sylwet-
ka jest bardziej agresywna i aerodynamiczna, ma wydatniej wyrzeź-
bione linie nadwozia, a także wyraźniej zaznaczoną sekcję czołową. 
Płynne linie przedniego zderzaka łączą się z osłoną chłodnicy, z trze-
ma poprzecznymi belkami oraz z głęboko osadzonymi reflektorami.  
Przednia szyba została przesunięta do przodu o 60 mm (mierząc od 
podstawy) w stosunku do całkowitej długości nadwozia. Rezultatem 
zabiegu jest mniejsza komora silnika. Wymiernym efektem przesu-

nięcia przedniej szyby oraz zastosowania nowej maski silnika jest 
zredukowanie przestrzeni z przodu pojazdu, której nie widzi osoba 
siedząca za kierownicą. Wszystko to przyczynia się do poprawy wi-
doczności z wnętrza auta, co z kolei ułatwia manewrowanie. 

Po złożeniu tylnych siedzeń bagażnik hondy CR-V ma pojemność 
aż 1648 litrów (większą o 147 litrów niż wcześniej). Standardowo sam 
bagażnik w CR-V ma 589 litrów pojemności. Długość przestrzeni ła-
dunkowej została zwiększona o 140 mm (do 1570 mm), natomiast 
próg załadunku obniżono o 25 mm, aby ułatwić pakowanie ciężkich 
i nieporęcznych bagaży. W bagażniku hondy CR-V mieszczą się teraz 
dwa rowery górskie!

Wiele uwagi poświęcono ograniczeniu hałasu silnika i szumów 
dobiegających do kabiny. W panelu podłogowym pod przedziałem 
pasażerskim zastosowano skuteczniejsze materiały izolacyjne. Do-
datkowe wygłuszenie zyskały również tylne drzwi, tylne nadkola, 
ramki drzwi, przegroda czołowa oraz maska silnika. W drzwiach 
umieszczono podwójne uszczelki. Rezultatem jest kilkuprocentowe 
obniżenie hałasu we wnętrzu. 

Jeśli chodzi o wyposażenie seryjne, uwagę przykuwa pięciocalowy 

h

Solidna ewolucja
hondy CR-V

Malkontenci narzekają, że zaprezentowana niedawno czwarta generacja hondy CR-V nie 
przynosi zmian rewolucyjnych. Nie biorą oni jednak pod uwagę faktu, że lista udoskonaleń 
jest tak długa, iż w efekcie można mówić o gruntownym odświeżeniu auta, które już wcze-
śniej miało opinię niemal perfekcyjnego. 
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„inteligentny” wyświetlacz wielofunkcyjny i-MID (Multi-Information 
Display), który steruje funkcjami systemu audio, telefonu i nawigacji 
satelitarnej (jeśli jest w wyposażeniu). Standardem w modelu CR-V 
jest również opracowany przez Hondę tryb ECON, który pozwala 
zredukować zużycie paliwa oraz system Eco Assist, który informuje 
kierowcę o wpływie jego stylu jazdy na zużycie paliwa. 

W nowej Hondzie CR-V dostępne są dwa silniki: benzynowy 
i-VTEC o pojemności 2 litrów oraz diesel i-DTEC o pojemności 2,2 
litra. Oba powstały na bazie jednostek dostępnych w modelu CR-V 
trzeciej generacji, jednak zostały gruntownie zmodyfikowane pod ką-
tem niższej emisji dwutlenku węgla. W wersjach z silnikiem benzy-
nowym 2.0 i-VTEC Honda CR-V została także wyposażona w przy-
cisk ECON w ramach systemu Eco Assist. Aktywuje on najbardziej 
ekonomiczne nastawy niektórych podzespołów samochodu. Po naci-
śnięciu tego przycisku, położenie przepustnicy będzie zmieniane za-
leżnie od położenia pedału przyspieszenia w taki sposób, by zmiany 
momentu obrotowego silnika następowały łagodnie i stopniowo. 

Dodatkowo na oszczędność paliwa wpływa system Idle Stop za-
stosowany we wszystkich wersjach nowego modelu CR-V wyposa-
żonych w manualną skrzynię biegów. Zaraz po zatrzymaniu pojazdu, 
gdy tylko kierowca wybierze bieg neutralny i zdejmie nogę z pedału 
sprzęgła, system automatycznie wyłączy silnik. Układ ponownie włą-
czy silnik, gdy kierowca naciśnie sprzęgło, aby wybrać bieg. 

Skrzynie biegów stosowane w samochodach Hondy zawsze wy-
różniały się precyzyjną pracą. Nowa Honda CR-V jest oferowana 
z dwoma typami skrzyni. Pierwsza to kompaktowa sześciobiegowa 
przekładnia manualna, druga to pięciobiegowa przekładnia automa-
tyczna z systemem Grade Logic Control. Ten zaawansowany automat 
zapewnia płynne zmiany przełożeń, a jednocześnie spontanicznie re-
aguje na dodanie gazu i daje kierowcy poczucie pełnej kontroli nad 
pracą układu.

Spośród ogromu innych zmian warto zwrócić jeszcze uwagę 
na dopracowany samoadaptacyjny układ wspomagania kierowni-
cy MA-EPS. Kierowca zyskuje większą siłę wspomagania podczas 
manewrów przy niskich prędkościach jazdy oraz może być pewny 
precyzyjnych reakcji podczas jazdy z wyższą prędkością. Zbior-
nik paliwa o pojemności 58 litrów został wykonany z polietylenu 
o dużej gęstości, który jest lekki oraz odporny na korozję i uszko-
dzenia. Zbiornik znajduje się bezpośrednio przed tylnymi kołami, 
co zapewnia mu odpowiednią ochronę w przypadku zderzenia. 
 System utrzymania na pasie ruchu (LKAS) został zaprojektowany do 
użytku na autostradach lub drogach szybkiego ruchu i jest stosowany 
w modelu CR-V po raz pierwszy. Identyfikuje on linie ograniczające 
pas ruchu pojazdu, przetwarzając informacje dostarczane przez ka-
merę zamontowaną za przednią szybą. W momencie wykrycia, że 
samochód jest bliski przekroczenia linii pasa ruchu, system odpo-
wiednio wspomaga obrót koła kierownicy, aby utrzymać pojazd na 
pasie, po którym się porusza. 

jAkUb Rzeszewski
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Kulinaria

znana w Koszalinie firma cukiernicza oferuje od niedawna kanapki z twarogiem i miodem. za-
mierza zainteresować nimi także sklepiki szkolne. O pomyśle na nietypowy produkt rozmawiamy 
z panem Tomaszem Kaliszczakiem, współwłaścicielem firmy. 

Zdrowy eksperyment 
w cukierniach Kaliszczak
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o kogo kierują Państwo tę ofertę?
– Do każdego, kto szuka szybkiej i zdro-

wej przekąski. Chcemy, żeby to była alter-
natywa dla chipsów albo fast foodów. 

– co znaczy, że jest ona „zdrowa”?
– Podstawą jest nasz chleb, wieloziar-

nisty albo razowy. Ten, który jest użyty 
do przygotowania kanapek pieczemy na naturalnym zakwasie, bez 
użycia drożdży, konserwantów i tak zwanych polepszaczy. Między 
dwiema cienkimi kromkami chleba ląduje plaster twarogu polany 
miodem. I gotowe. Warto tu zaznaczyć, że twaróg pochodzi stąd, 
z naszego Mlekosza. Podobnie jak miód, który kupujemy u podko-
szalińskich pszczelarzy. Tak więc możemy być pewni, że to produkty 
w pełni wartościowe. 

– skąd pomysł, żeby sprzedawać takie kanapki?
– Zadziałały tu dwie rzeczy. Na sobie samym przekonałem się, że 

uodparniające właściwości miodu, to nie mit. Od dwóch lat, odkąd 
w okresie jesienno-zimowym kilka razy w tygodniu piję odrobinę 
miodu rozrobionego wodą, nie mam kłopotów z infekcjami, na któ-
re wcześniej zapadałem bardzo często. To po pierwsze. Po drugie: 
przypomniałem sobie z dzieciństwa, jak mi i bratu smakował u bab-
ci chleb z twarogiem i miodem. Postanowiliśmy przypomnieć sobie 

ten smak i zaproponować go naszym klientom. 
– robią Państwo ciekawy eksperyment: kanapka zamiast chipsów.
– Traktujemy to rzeczywiście jako swego rodzaju próbę. Jako społe-

czeństwo odżywiamy się coraz gorzej. Dotyczy to także dzieci. Udział 
wysoko przetworzonej żywności zawierającej konserwujące środki 
chemiczne w naszym jadłospisie ciągle wzrasta. A jak wiadomo „je-
steśmy tym, co jemy”. Warto spróbować zahamować ten trend. Stąd 
nasza propozycja. Chcemy nią zainteresować także sklepiki szkolne. 
Być może nasza kanapka przynajmniej dla części dzieci stanie się al-
ternatywą dla słodyczy albo chipsów. 

– mówi Pan, że wasz chleb wyrasta na zakwasie. część osób pew-
nie nie wie, o czym mowa.

– Pieczemy chleb zarówno z użyciem drożdży, jak i na zakwasie. 
Zakwas to inaczej zaczyn. Kiedy do mąki żytniej doda się wody, do-
chodzi do fermentacji. Tak powstały zakwas powoduje, że pieczywo 
jest puszyste i wyrasta w piecu, chociaż nie używa się drożdży albo 
substancji spulchniających. W tradycyjnych piekarniach po wyrobie-
niu chleba zostawia się trochę ciasta, do którego dodaje się znowu 
mąki i wody. Znów dochodzi do fermentacji. Potem znów na tym za-
kwasie wyrabia się ciasto do kolejnego pieczenia. I tak w kółko. Moż-
na powiedzieć, że zakwas jest wieczny. U nas odnawia się od 1978 
roku, czyli od czasu kiedy powstała nasza piekarnia. 

d
Kulinaria

61
 | 

PR
ES

TI
Ż 

| G
RU

Dz
IE

ń 
20

12

Narodzenia oraz szczęścia w nadchodzącym roku 2013



Łosoś w cieście francuskim

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Rozmrozić ciasto francuskie. Łososia umyć i osu-
szyć. Rybę ponacinać nożem. Białka wymieszać 
z 300 ml śmietanki, zanurzyć rybę i wstawić do 
lodówki na 30 minut. Rozgrzać piekarnik do 
200°C (góra i dół). Łososia wyjąć z zalewy, prze-
ciąć wzdłuż, skropić sokiem z cytryny, posypać 
solą oraz pieprzem. Usunąć zewnętrzne liście 
z kapusty. Kapustę sparzyć we wrzącej, osolonej 
wodzie, wyjąć, osączyć. Zdjąć z wierzchu główki 
5 dużych liści. Pozostałą kapustę poszatkować. 
Arkusze ciasta francuskiego położyć na sobie 
i rozwałkować na posypanej mąką powierzch-
ni. Wyciąć prostokąt 35x30 cm. Resztę ciasta 
odlożyć. Na ciasto ułożyć liście kapusty, pozo-
stawiając wolne brzegi. Na kapustęnałożyć jed-
ną część łososia i posypać ja koperkiem, na to 
ułożyć drugą część łososia i zawinąć. Pozosta-
łym ciastem udekorować wierzch i posmarować 
żółtkiem. Rybę w cieście ułożyć na natłuszczonej 
blasze i piec około 30 minut na złoty kolor. Sza-
lotki obrac i posiekac. Polowe z nich poddusic 
na 2 lyzkach masla, wlac pozostala smietane 
(200 ml) i gotowac na wolnym ogniu przez oko-
lo 10 minut. Dodac musztarde, doprawic sola 
i pieprzem. Pozostale szalotki zeszklic na 2 lyz-
kach masla, dodac paski kapusty, kawalki dyni 
i dusic okolo 10 minut, na koniec doprawic sola 
i pieprzem. Na patelni rozgrzac maslo, pod-
smazyc na nim wczesniej ugotowane ziemniaki 
i rowniez doprawic sola, pieprzem oraz posypac 
koperkiem. Plastry lososia w ciescie podawac 
z sosem, kapusta i ziemniakami.

Z kapustą i ziemniakami
Czas przygotowania: 45 minut 
Czas chłodzenia: 30 minut 
Czas pieczenia: 30 minut

Składniki (4-6 porcje):

Przygotowanie potrawy

500 g ciasta francuskiego mrożonego
1 filet z łososia (około 1 kg, bez skory)
2 białka, 1 żółtko
500 ml śmietanki, min. 30% tłuszczu
Sól, pieprz mielony
3 łyżki soku z cytryny
1 główka kapusty
mąka
1 łyżka posiekanego kopru
3 szalotki
4 łyżki masła
2 łyżki musztardy
200 g marynowanej dyni, pokrojonej w kostkę
600 g ugotowanych ziemniaków
1 łyżka posiekanego kopru

Kulinaria
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Karp w galarecie z figami

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Potrzebna jest prostokatna forma do ciasta.
Czas przygotowania: 5 godzin

Składniki (4 porcje):
2 filety karpia
pół selera
4 pietruszki
2 marchewki
1 por
2 cebule
100g suszonych fig
2 żółte papryki
300ml bulionu warzywnego
5 łyżeczek żelatyny w proszku
sól
świeżo zmielony pieprz
2 łyżki octu
1 cytryna
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Umyj filety z karpia, oczyść i osusz. Natrzyj rybę 
solą i pieprzem. Obierz cebulę i posiekaj w pa-
ski. Zagotuj 1 litr wody w garnku i wrzuć do 
niego obrany seler, marchewki, pietruszki, pora 
i cebulę. Po kilku minutach dodaj karpia i go-
tuj wszystko na małym ogniu pod przykryciem 
przez 20 minut. W międzyczasie rozpuść żela-
tynę w zimnej wodzie. Umyj figi, odłóż 4 z nich, 
a resztę posiekaj w mniejsze kawałki i namocz 
w zimnej wodzie. Umyj papryki I pokrój w kost-
kę usuwając przy tym nasiona I szypułki. W dru-
gim garnku zagotuj bulion warzywny z papryką 
I pieprzem. Zmniejsz ogień i duś przez 15 minut. 
Następnie dodaj 3 łyżki rozpuszczonej żelatyny, 
dopraw solą i gotuj jeszcze 3 minuty. Wyłóż 
prostokątną formę folią aluminiową. Delikatnie 
wyjmij filety karpia z wywaru i pokrój je w paski 
o szerokości 2 cm. Przelej powstały wywar wa-
rzywno-rybny przez sito i dopraw octem, solą 
i pieprzem. Dodaj resztę żelatyny, figi i zago-
tuj, mieszając aż masa zgęstnieje. Przełóż gęstą 
masę paprykową do formy, rozsmarowując ją 
po ściankach. Następnie umieść na dnie war-
stwę kawałków karpia I zalej go odrobiną masy 
figowej. Nałóż kolejną warstwę ryby i ponownie 
ją zalej. Powtarzaj te czynności aż wykorzystasz 
wszystkie składniki. Zawiń całóść w folię I wstaw 
do lodówki na co najmniej 4 godziny. Przed 
podaniem wyjmij galaretkę z formy i udekoruj 
plasterkami cytryny.

Przygotowanie potrawy



Karp po szprewaldzku

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Karpia umyć, osuszyć, lekko posolić i skropić so-
kiem z cytryny. Natkę pietruszki opłukać, osuszyć 
i umieścić wewnątrz ryby. Piekarnik rozgrzać do 
180°C (góra i dół). Brytfannę wysmarować ole-
jem. Seler, marchew, korzeń pietruszki, por oczy-
ścić, umyć i pokroić w cienkie paski. Sparzyć we 
wrzącej, osolonej wodzie przez około 2 minuty, 
odcedzić i opłukać na sicie pod bieżącą zimną 
wodą. Do brytfanny wlać bulion rybny i śmieta-
nę. Doprawić solą oraz pieprzem. W sosie umie-
ścić rybę oraz warzywa, dodać masło pokrojone 
na małe kawałki. Piec w piekarniku przez 40 mi-
nut. Rybę podawać na talerzu z warzywami.

Czas przygotowania: 30 minut 
Czas pieczenia.: 45 minut

Składniki (4 porcje):

Przygotowanie potrawy

1 karp, gotowy do przygotowania (ok. 1,5 kg)
Sól, pieprz mielony
2 łyżki soku z cytryny
2 gałązki natki pietruszki
200 g selera
2 marchewki
1 korzeń pietruszki
1 por
olej do wysmarowania brytfanny
2 łyżki masła
150 ml bulionu rybnego
150 ml śmietanki

Kulinaria
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początekbudowywiosna2013

www.firmamc.pl

Firma MC
ul. Zwycięstwa 21-25, Koszalin

Serdeczne życzenia z okazji
Świąt Bożego Narodzenia wszystkiego

co najlepsze w każdym dniu
nadchodzącego Nowego Roku

składa



Jacek Rujna

Angielski dla opornych

Świat jest tak ułożony, że pojęcia: „styl”, „prestiż” tudzież „klasa 
sama w sobie” są mocno zdradzieckie. W jednym środowisku coś 
uznawane jest za sznyt, a w innym za szczyt obciachu. Spójrzmy na 
Wyspy Brytyjskie: tyle mówi się o wyspiarskim stylu, dżentelmenach 
i bentleyach, wyścigach w Ascott, że wielu z nas wydawać by się mo-
gło, iż wyżej podskoczyć już nie można. Tymczasem… 

yjamas are not regarded as ap-
propriate attire when attending 
Community Welfare Service 
at these Office! – ogłoszenia tej 
treści wywieszono na drzwiach 
i ścianach niektórych irlandz-
kich urzędów pocztowych oraz 
urzędów do spraw pomocy so-
cjalnej. Oznacza to, że petent 
w pidżamie nie będzie obsługi-
wany! Irlandzkie wybryki?! Nic 

podobnego; w markecie Tesco w stolicy Walii, Cardiff, podob-
nie dowiadujemy się, że: – Footwear must be worn at all times 
and no nightwear is permitted! – …co znowu w tłumaczeniu 
dowodzi, że w nocnych zadeptanych papciach-łapciach zaku-
pów nie zrobimy. Ale o co tu chodzi?

Tym razem nie chodzi o pieniądze. Gra idzie o wspomniany 
na początku wizerunek Wyspiarzy, którzy walczą z powszechną 
już modą bezrobotnych: a po co się przebierać do urzędu czy 
też w drodze na zakupy?! A po co wyskakiwać z pidżamy, jeśli 
zaraz do piernatów się wróci? A jakim to prawem urzędnik ma 
mi mówić, w co mam się ubierać? Dziecko pod pachę, do sa-
mochodu, załatwiamy sprawunki i wracamy do chaty, proste. 
Jak to było u The Rolling Stones? „You can’t always get what You 
want!”, czyli „nie zawsze będziesz miał, czego zechcesz!”.

Celnie rzecz całą ujęła 24-letnia Elaine Carmody, matka 
dwóch małolatów. Indagowana przez BBC we wrotach wspo-
mnianego Tesco (a wydała tam 102 funty), rzekła: – They should 
be happy because you’re going to spend all that money! – czyli: 
„I tak powinni się cieszyć, że ktoś im płaci całą swoją kasę!”. 

Dublińska ulica mimo wszystko przyzwyczajona jest do pi-
dżamowców, choć: – Regres i upadek obyczajów – grzmią jedni. 
– Siedziała ta cała Europa na drzewach, kiedy u nas powstawała 
Księga z Kells – mówią inni. Walka urzędników i menadżerów 
marketów z pidżamowcami na Wyspach w najlepsze trwa! Ech, 
żebyście w Polsce tylko takie problemy mieli, co nie?! 

Teraz oddalimy się od przyziemnych, pidżamowych spraw 

i z rozmachem zajmiemy się problematyką kosmiczną, co naj-
mniej jak NASA. Nikt nam nie zabroni zastanowić się, dlaczego 
wyginęły dinozaury? Różne są teorie i obecnie – jak mi się wydaje 
– najpoważniej traktowana jest teoria impaktu. Mówiąc krótko; 
z kosmosu przyleciał bardzo duży kamień i wyrżnął w Ziemię, 
a dinozaury nie miały swojego Bruce’a Willisa i nie wysłały go 
odpowiednio wcześniej z bombą atomową naprzeciw.

Teoria miała bardzo wielu przeciwników, ale raptem okazało 
się, że w stronę Jowisza leci sobie kometa nazwana Shoemaker-
Levy. Naukowcy się ucieszyli jak dzieci, że dzięki teleskopowi 
Hubble’a bombardowanie planety będzie można sobie z fotela 
obejrzeć i porównać ze śladami impaktów na Ziemi.

„Jowisz wchłonie ten gruz (kometa składała się z łańcucha 
21 kawałków) i nawet nie dostanie czkawki” – napisał jeden 
z ekspertów.

Rzeczywiście, bombardowanie Jowisza zaczęło się 16 lipca 
1994 roku i trwało kilka dni. Jeden z kawałków oznaczony jako 
„Nucleus G” wyrżnął z siłą 6 milionów megaton, co kilkudzie-
sięciokrotnie przewyższa moc wszystkich ludzkich zabawek po-
zamykanych w silosach atomowych. „Nucleus G miał rozmiary 
niewielkiej góry lecz ślad po jego uderzeniu w powierzchnię 
Jowisza miał rozmiary całej Ziemi” – zapisał Bill Bryson.

W ten sposób ostatecznie (ale część ekspertów mówi, że: 
„wcale-bo nie!”) uznaje się, że wszystkie nasze diplodoki po-
legły wskutek bezrozumnego, probabilistycznego, ale jednak 
ataku terrorystycznego. Zakładam bowiem, że terror może być 
bezrozumny, a jak ktoś zechce przekonywać, że nie może być, 
to niech sobie odpuści.

Zastanawiam się, co też musiałoby wyrżnąć w tzw. polską ro-
dzinę, żeby zauważyła, że zarabia czterokrotnie mniej niż np. 
analogiczna rodzina irlandzka; a za paliwo, jedzenie, ubrania 
i parę innych rzeczy płaci tak samo? Z drugiej strony przecież: 
kto powiedział, że dinozaury żywiły jakiekolwiek obawy zwią-
zane z meteorytami śmigającymi im nad głową? Miały co żreć, 
wypróżniały się gdzie popadnie i mogły się rozmnażać. No i też 
zwyczajnie nie mogły i nie chciały przeciwstawić się porządko-
wi. Warto o tym pomyśleć, naprawdę!

o dinozaurach

i pidżamowcach
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Kronika Prestiżu

Papierowe kolaże
Grety Grabowskiej

ernisaż wystawy Grety Grabowskiej był nie tylko wy-
darzeniem artystycznym, ale i towarzyskim. Tłum go-
ści w galerii Jadwigi Kabacińskiej-Słowik składał hołdy 

artystce i podziwiał jej prace. A jest co, bo w wykorzystywaniu 
papieru do tworzenia charakterystycznych obrazów pani Greta 
jest mistrzynią. Ale przede wszystkim jest bezpretensjonalną, 
ciepłą osobą. I z pewnością także to sprawiło, że tak wiele osób 
wybrało się 30 listopada br. do galerii przy ul. Dworcowej. Nam 
jest szczególnie miło, bo pani Greta Grabowska – jako architekt 
wnętrz – wraca do współpracy z „Prestiżem” i prezentacji cieka-
wych domów oraz mieszkań koszalinian.                                  am

w

Bożena Smoleńska, Grażyna Przybylak

Norbert Ginda, Andrzej Słowik

Joanna Boroń, Magdalena Kozłowska

Grażyna Bezowska

Ewa Miśkiewicz-Żebrowska

Marcin i Monika Bogurscy

Prof. Kazimierz Szymański z żoną 

Jadwiga Kabacińska-Słowik, 
Greta Grabowska 

Longina Kudelska, Krystyna Kościńska

Monika Gąska, Małgorzata Kołowska, 
Borys Kisielewski, Marek Kołowski

Dana Jurszewicz i Urszula Raulin

Wacław Idziak, Adam Reiske

Agnieszka Sieńkowska, Bogdan Plomin

Mec. Paulina Juszkiewicz-Urbańska z tatą Zbigniewem Juszkiewiczem 

Marek Czechowski z partnerką, Alina i Władysław Godylowie

Jadwiga Kabacińska-Słowik, Ewa Słowik

Monika Gąska, Małgorzata Kołowska, Borys Kisielewski, Marek Kołowski

Ewa Słowik, Agnieszka Sieńkowska, Dzidka Kolk-Topczewska 

Longina Kudelska, Dorota Bukowiec, Dariusz Pawlikowski
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Kronika Prestiżu

Restauracja na urodziny Muzy

Dyr. Ewa Kroll w rozmowie z Piotrem 
Jedlińskim, prezydentem Koszalina

Przemysław Krzyżanowski z żoną

Prof. Tomasz Krzyżyński, wiceprezs PZPR 
Henryk Szczepański i dr Artur Wezgraj

Stein Christian Knutsem (prezes Firmus 
Group), Dr Artur Wezgraj, Cezary Kulesza

Mec. Roman Czernikiwicz

Prezes PKOl w Koszalinie

eatr Variete Muza ma już trzy lata. Urodziny uczcił 
świetnym występem satyryka Krzysztofa Piaseckiego, 
otwarciem restauracji i małej sceny muzycznej. Zgro-

madzeni 13 listopada br. w Muzie goście mieli okazję posmako-
wać dań, które zaserwował zespół restauracji pod kierunkiem 
młodego kuchmistrza Grzegorza Woźniaka. Hitem były pieczo-
ne kasztany.
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a zaproszenie KU AZS Politechniki Koszalińskiej oraz 
Firmus Group, sponsora drużyny piłkarek ręcznych 
AZS-u, na mecze III rundy Challenge Cup (10-11 li-

stopada br. ) do Koszalina przyjechali Andrzej Kraśnicki (szef 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jednocześnie prezes Pol-
skiego Związki Piłki Ręcznej), jego zastępca w ZPRP - Henryk 
Szczepański oraz prezes honorowy ZPRP - prof. Janusz Czer-
wiński. Między jednym a drugim meczem goście spacerowali 
po Mielnie i zwiedzili budowę apartamentowca DUNE (zdjęcia 
zbiorowe). W przerwie pierwszego meczu zaś była chwila na 
rozmowę o potencjale koszalińskiej hali widowisko-sportowej, 
w której powstaniu Andrzej Kraśnicki miał swój udział. Jako 
ówczesny szef Polskiej Konfederacji Sportu uczestniczył w wy-
pracowaniu formuły organizacyjno-finansowej budowy obiektu 
przy ul. Śniadeckich.                                                                        ck

n

Krystyna Kościńska

Piotr Jedliński (prezydent 
Koszalina), Jarosław Barów 
i Jarosław Loos (właściciele Muzy) Piotr   i Anna Jedlińscy

Cezary i Jolanta Szewczykowie

Mirosław Gut (autor aranżacji wnętrz Muzy), Alicja Wendekier (dyrektor 
Muzy), Grzegorz Wieczorek (szef kuchni), Jarosław Barów

Małgorzata Chodkowska (po lewej, 
Żaneta Tarnowska i Edyta Podsiadły

Tomasz Czuczak (sekretarz miasta) z żoną

Monika Kuzio-Czapka, Jacek Czubak Śpiewa Paweł Barów

Beata Barów, Renata Dullek

Agata Markowska, Waldemar Sierański, Krzysztof Piasecki

Jarosław Loos, Jarosław Barów - moment oficjalnego otwarcia restauracji
Krzysztof Piasecki, gwiazda wieczoru



Kronika Prestiżu

przedawana w Europie od 1997 roku honda CR-V do-
czekała się licznego grona zdeklarowanych zwolenni-
ków, także polskich. Nic więc dziwnego, że na prezenta-

cji „czwórki” w salonie Hondy w Starych Bielicach (10 listopada 
br.) było tłoczno, a auto budziło żywe zainteresowanie gości. Pre-
zentację poprowadził Adam Kornacki, dziennikarz motoryzacyj-
ny prowadzący w stacji TVN Turbo program „Zakup kontrolo-
wany”.  Gospodarze podjęli gości poczęstunkiem, a eleganckiej 
oprawy spotkania dopełaniał mini koncert skrzypcowy.         (pr)

s

Gospodarze spotkania Agnieszka 
Mojsiuk i jej ojciec - Kazimierz Mojsiuk

Prezentację prowadził Adam 
Kornacji z TVN Turbo

Adam Kornacki, Agnieszka Mojsiuk

Hanna Mojsiuk

Edward Grzegorz Funke-Przewodniczący 
Rady Kultury, z córką i wnuczką

Ryszard Tarnowski,Przemysław 
Krzyżanowski z małżonką Zbigniew Janasik, Artur Krawczyk

Wojciech Szwej (artysta 
fotografik),  Władysław 
Dembowski (artysta 
malarz z Nowego Jorku)

Ryszard Tarnowski,Paweł Strojek,Ryszard Ulicki

Izabela Madajczyk (Bałtycka 
Galeria Sztuki CK 105) Jadwiga Kabacińska-Słowik

Fala – wystawa
interdyscyplinarna w CK 105

ramach projektu Fala do 14 grudnia br. w Bałtyckiej 
Galerii Sztuki w Centrum Kultury 105 można oglądać 
wystawę  prac artystów koszalińskich, którzy zaprosili 

do wystawienia się również swoich przyjaciół z Polski i z zagra-
nicy.  Są więc goście m.in. z Niemiec i Stanów Zjednoczonych,  
z Trójmiasta, Poznania, Torunia, Elbląga i Szczecina. Pierwsza 
tego typu wystawy miała miejsce trzy lata temu i jak widać po-
mysł jest kontynuowany z coraz większym rozmachem. Werni-
saż wystawy odbył się 7 listopada.                                              (ck)

w
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Czwarta generacja hondy 
CR-V w salonie firmy Mojsiuk



Biuro Podróży ITAKA,
ul. Domina 7/9 (Pasaż Milenium I p.)

INNE    

AderoStudio – Projektowanie
Wnętrz, ul. Spokojna 79 
Al-Eko, Świeszyno 39a
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
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
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
Permedia, ul. Partyzantów 17
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

RESTAURACJE    
     
Buongiorno, ul. Zwycięstwa 32
Centrala Artystyczna,
ul. Heleny Modrzejewskiej 31
Club 2CV Restauracja,
ul. Piastowska 1
Fenicja CH Merkury,ul. Zwycięstwa 46
Gospoda Jamieńska, Młyńska 37
Kuchnia Arabska Szejk,
ul. Bohaterów Warszawy 2a 
Maredo, ul. Zwycięstwa 45 
Sake Restauracja Japońska,
ul. Zwycięstwa 26 a
Sushi77 CH Atrium Koszalin,
ul. Paderewskiego 1
Viva Italia, ul. Skłodowskiej – Curie 1 -3
Va banque, ul. 1-go Maja 12/1 
  
BARY, PUBY, KAWIARNIE  
    
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 5/2 
Świat Lodów, ul. Zwycięstwa 43
Świat Lodów, Galeria Emka 
   
SALONY FRYZJERSKO-
KOSMETYCZNE, FITNESS  
    
Aquarius Beauty, ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
DomiNika Fitnesstudio,
ul. Franciszkańska 104 b
ETNA Salon Fryzjerski,
ul. Franciszkańska 105
K.A.F. Forma, ul. Franciszkańska 24 
Fryzjerstwo Ewelina FarynaCH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Galeria Urody „Jasminum”, ul. Fałata 11F 
Gabinet Odnowy Biologicznej Rubin,
ul. Piłsudskiego 45
Nefretete – Studio Urody CH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40 
Pure Fitness, CH Atrium
Pure Fitness, Kosmos
Salon Fryzjerski Dorota, ul. B. Krzywoustego 4 
Studio Alexander, ul. Kaszubska 12/6
Studio Urody Mega, ul. Popiełuszki 3
Studio Urody BrandGaleria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Studio Urody Joanna Biesek,
ul. Bolesława Krzywoustego 18/1
Bezpieczne Odchudzanie Rolletic,
ul. Matejki 23
SYNERGIA Biernacka i Przygórski S.J.,
ul. Modrzejewskiej 13 

GABINETY LEKARSKIE  
    
Beta Tarnowski Centrum Medyczne,
ul. Traugutta 31 Koszalin
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
Sanatus Gabinety Specjalistyczne,
ul. Żwirowa 10

HOTELE    

City Apartments, ul. Sułkowskiego 11
(Arka Medical SPA), Kołobrzeg  
City Apartments, ul. Młyńska 49
City Apartments, ul. Bogusława II 47
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
Koral Live, ul. Kościuszki 12, Kołobrzeg
Lidia , ul. Dorszowa 3, Darłowo
Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
Pro-Vita, ul. Kościuszki 17, Kołobrzeg
Royal Park Hotel & Spa,
ul. Przemysłowa 5, Mielno
Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice
Villa Taris, ul. Koszalińska 70-72, Kołobrzeg
Willa Alexander Spa&Wellness,
ul. BoWiD 7, Mielno
    
SKLEPY    
  
Aryton Merkury ul. Zwycięstwa 46
Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4
Dobre Wina, ul. Zwycięstwa 121 
F.H.J.T. Rzewuscy Sp.J. Salon Damski,
ul. Zwycięstwa 21-25
F.H.J.T. Rzewuscy Sp.J. Salon Męski,
ul. Zwycięstwa 21-25
Gracjana, CH As
Lisa Ferrera Salon Sukien Ślubnych,
ul. Bolesława Krzywoustego 4a
Salon Męskiej Mody Ślubnej
Sklep Myśliwski Hubertus,
ul. Kaszubska 10 b
Modes Jabłońscy, ul. 1-go Maja 4
Tropex - Salon Meblowy, ul. Szczecińska 5
Yacob, ul. Zwycięstwa 115
Yacob, CH Merkury, ul. Zwycięstwa 46
    
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
Invest Nieruchomości,
ul. Wyszyńskiego 3 /3

Jasiński Nieruchomości,
ul. Piłsudskiego 28
Kiljan – Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 40 /48
Kontrakt - Pośrednictwo Handlu
Nieruchomościami,
ul. Wojska Polskiego 6 /2
Koszalińska Agencja
Nieruchomości Szczerbińscy,
ul. Bogusława II 3
Nieruchomości, ul. Połtawska 7 /1
Koszalińska Izba Przemysłowo
Handlowa, Plac Wolności 2-3
NORD Nieruchomości
Agnieszka Niechajczyk,
ul. Zwycięstwa 155
Urbanowicz S.C. Centrum
Nieruchomości, ul. Andersa 2
Wysokińscy Biuro Nieruchomości,
ul. 1 Maja 8
 
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  
   
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
Exim Autoryzowany Dealer
samochodów KIA,
ul. VI Dywizji Piechoty 28, Kołobrzeg
Toyota Wojciech Jankowski,
ul. Okrężna 4

BIURA PODRÓŻY   
  
ABC Świat Podróży CH Atrium,
ul.Paderewskiego 1
ABC Świat Podróży Galeria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Biuro Turystyczne TURYSTA Sławomira
Małgorzata Ignatowicz,
ul. Andersa 2
Biuro Turystyczne ‘ODYS’,
ul. Wyszyńskiego 5/2
Biuro Turystyczne ‘ODYS’,
ul. Dworcowa 4

Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
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Środkowego

Bilety na Galę do nabycia w siedzibie Głosu Koszalińskiego 

przy ul. A.Mickiewicza 24. cena zaproszenia: 580 zł za parę
informacje tel.: 94 347 35 16

Wielka
Gala
Sportu 
12 stycznia 2013 r.

Podczas Gali nastąpi uroczyste 

ogłoszenie wyników XX Plebiscytu 

Głosu Koszalińskiego 

- Sportowy Sukces Roku

Zmagania zawodników 

można śledzić w specjalnym serwisie 

www.gk24.pl/sportowiec



Kołobrzeg, ul. Słowińców 9/37
tel. 94 35 212 51

Zgodnie z prawem

APTEKA
ma obowiązek informowania o

TAŃSZYCH
odpowiednikach

LEKÓW
o takim samym działaniu terapeutycznym

Koszalin,
ul. Rynek Staromiejski 1

UWAGA!!! NOWA LOKALIZACJA


