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Stein
Christian
Knutsen

Mielno: Wizja staje się faktem

SPIS TREŚCI
Słowo Od redaktora i wydawcy

a

właściwie na co
ja mogę mieć
wpływ? – słyszę
czasami od różnych osób, kiedy rozmawiając
o naszej rzeczywistości, dochodzimy do konkluzji, że tak dużo
rzeczy nam nie odpowiada i że
chciałoby się zmian. Kończy się
zazwyczaj na frustrującym podsumowaniu: to, czego chcę, nie ma
znaczenia, bo w pojedynkę nic
nie mogę zdziałać. Kapitulacja.
Na szczęście spotykam również ludzi myślących inaczej. O niektórych z nich jest mowa w tym wydaniu „Prestiżu”. Nie oczekują, że ktoś/coś zmieni świat na taki, jakiego by chcieli. Są aktywni, wyznaczają sobie cele. W różnym zakresie
i w różnej skali. Działają z wiarą w sens tego, co robią i czerpią z tego
siłę. Choćby Stein Knutsen. Skala, można by powiedzieć, olbrzymia.
Wizja przemiany Mielna w europejski kurort. Zbudowania Beach
City, czyli kompleksu wypoczynkowego spełniającego oczekiwania
zamożnych turystów, a ulokowanego na terenach wokół kanału Jamno – Bałtyk. Ale nie tylko. To także wizja rozwoju północnych dzielnic
Koszalina, bo warto wiedzieć, że poza dziesiątkami hektarów gruntów nad samym morzem, firma stworzona przez Steina Knutsena jest
właścicielem 100 ha ziemi po drugiej, koszalińskiej stronie jeziora
Jamno. Ta wizja to nie chciejstwo. Ona ma materialną formę konkretnego studium urbanistycznego. Wyłania się z niego obraz Koszalina
morskiego, rzeczywiście a nie tylko deklaratywnie turystycznego. Wychodzi na to, że cel jaki przed wojną stawiali sobie Niemcy i o jakim
my dyskutujemy od co najmniej 20 lat, zrealizuje Norweg.
Stein Knutsen świętuje właśnie zamknięcie ważnego etapu pracy.
Przez tych 12 lat gromadził parcele, organizował konsorcjum finansowe, zamawiał projekty pierwszych obiektów. Niektóre z nich już
stoją, jak budynek Tarasy czy Rezydencja Park. Teraz jednak mamy
do czynienia z kamieniem milowym. Oddawany właśnie do użytku
apartamentowiec Dune to sygnał tej wielkiej skali, w jakiej stawia
sobie wyzwania inwestor. Twardy dowód na to, że nawet najambitniejsze zamierzenia można zrealizować, jeśli przy zachowaniu racjonalnego oglądu spraw ma się plan, wolę działania i postępuje się
konsekwentnie.
Inne właściwości ludzi aktywnych to przekonanie o słuszności
obranej drogi i odwaga. Cechy te bez wątpienia ma pani Gabriela
Cwojdzińska. Jej i jej męża, pana Andrzeja, 85. urodziny odnotowujemy na naszych łamach. Trudnej dzisiaj do wyobrażenia odwagi
trzeba było, by po ogłoszeniu stanu wojennego, kiedy większość
społeczeństwa zamarła w przestrachu, działać tak, jakby opresji nie
było, udzielając azylu opozycjonistom i głośno wypowiadając poglądy, za jakie groziły represje. Ceną okazało się internowanie w maju
1982 roku i późniejsze zatrzymania przez Służbę Bezpieczeństwa.
Komu rację przyznał czas?
I ostatni przykład. Wymiar celu zupełnie osobisty. Nasz redakcyjny
kolega, fotograf Wojtek Grela, wrócił niedawno z półrocznej wyprawy. W Ameryce Południowej przejechał na rowerze 8 tys. km. Spał
zazwyczaj pod namiotem, gdzieś na pampie albo w cieniu skały.
W chłodzie albo w skwarze. Po co to zrobił? Bo chciał. Jak mówił
przed wyjazdem: droga sama w sobie może być celem.
Kapelusze z głów!
Andrzej Mielcarek
Fot. Wojciech Wójcik
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Wielki Test Języka Angielskiego
Szkoła Języków Obcych SML państwa Doroty i Mirosława
Struckich jest - jak przed rokiem - koszalińskim organizatorem Wielkiego Testu Języka Angielskiego. W sobotę, 9
czerwca br., odbędzie się druga edycja wielkiego testowania w sali Domu Tańca w Galerii Emka.

i

mpreza ma charakter ogólnopolski, a jej celem jest określenie stopnia znajomości języka angielskiego wśród
mieszkańców polskich miast. Udział w teście mogą wziąć
wszystkie osoby chętne, bez względu na wiek czy poziom
zaawansowania. Mile widziane są całe rodziny, gdyż prócz
testu dla dorosłych i młodzieży swoją wersję testu piszą też
dzieci. Udział jest bezpłatny. Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody.
Przed rokiem egzamin pisało prawie 200 koszalinian. Test
ułożony był od zadań najłatwiejszych do najtrudniejszych.
Przy każdym (dla dorosłych było ich 70) należało wybrać
jedną, poprawną odpowiedź spośród czterech podanych.
Mieszkańcy naszego miasta udowodnili, że Koszalin zna
angielski na B2! Osoba posługująca się językiem na tym
poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne
z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle
płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę
z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym
napięcia u którejkolwiek ze stron.
Więcej informacji na stronie: www.koszalin.znaangielski.pl

Radio Koszalin: kolejny
rekord słuchalności
Jak się okazuje, rosnące wyniki słuchalności Radia Koszalin
w naszym mieście to trwała tendencja.

w

edług najnowszych badań rozgłośnia znajduje się na czele
zestawienia wszystkich stacji słuchanych w Koszalinie, zarówno publicznych, jak i komercyjnych. Tym razem
Radio Koszalin pobiło swój własny rekord o 4 proc. i osiągnęło wynik 21,60
proc. (Radio Track, luty-kwiecień br.,
miasto Koszalin). To niemal dwukrotnie
wyższy rezultat od osiągniętego przez kolejną rozgłośnię –
Program Trzeci Polskiego Radia.
Piotr Ostrowski, prezes Radia Koszalin, komentuje: – To
już trzecie z kolei badanie, które wskazuje wzrost naszej słuchalności. Świadczy to o tym, że słuchacze doceniają zmiany
programowe i organizacyjne wprowadzane od 2010 roku.
To dowód, że w obiektywny sposób relacjonujemy rzeczywistość, informujemy o tym co słuchaczowi jest najbliższe, czyli
o wydarzeniach w regionie.
Radio Koszalin patronuje ogromnej liczbie wydarzeń, dziennikarze rozgłośni obecni są wszędzie tam, gdzie dzieją się rzeczy istotne. Rozgłośnia organizuje koncerty, biesiady, debaty
i imprezy masowe. Takie jak rozegrany 25 maja br. kolejny
„Bieg po zdrowie” z udziałem kilku tysięcy uczestników. am
Fot. Radek Koleśnik
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Teraz to AZS Firmus Politechnika
W klubie piłkarek ręcznych AZS Politechnika Koszalińska lawina zmian. Drużynę brązowych medalistek Mistrzostw Polski przejmuje powołana niedawno spółka akcyjna. Jej sponsorem tytularnym został Firmus, znany nie tylko w regionie
deweloper inwestujący nad Bałtykiem. W ślad za norweskim sponsorem pojawi się również trener z Norwegii - Reidar
Moistad.

w

meczach rozstrzygających o trzecim miejscu w lidze,
co jest największym dotychczasowym osiągnięciem
koszalińskich szczypiornistek, prowadził je duet trenerski
Joanna Dworaczyk – Waldemar Szafulski. Objęli oni drużynę niejako z konieczności, gdy w połowie sezonu z pracy
w Koszalinie zrezygnował trener Giennadij Kamielin. Teraz
duet odda kierowanie drużyną szkoleniowcowi z Norwegii
- Reidarowi Moistadowi. Oprócz studiów trenerskich ukończył także psychologię. Pracował w kilku klubach norweskich
i z reprezentacją juniorek swojego kraju. AZS podpisał nim
roczny kontrakt z opcją przedłużenia.
Gwarantem stabilności finansów klubu stała się na trzy lata
firma deweloperska Firmus, założona i kierowana przez SteR
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ina Christiana Knutsena. Szerszą informację na jego temat
znajdą Państwo w naszym artykule okładkowym.
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Najwyższy laur dla Jolanty Rudnik
Nie po raz pierwszy odnotowujemy w tej rubryce sukces red. Jolanty Rudnik z Radia Koszalin. Tym razem powód jest
szczególny: autorka reportażu „Czarny temat Regina” została Radiowym Reportażystą Roku, wygrywając prestiżowy konkurs Melchiory 2013!

j

olanta Rudnik, odbierając statuetkę „Melchiora” podczas
okolicznościowej gali, mówiła: – Reportażem, dokumentem
radiowym zajmuję się od 13-15 lat. To wspaniała przygoda, bo
spotkałam, znalazłam albo odkryłam niezwykłych ludzi. Czasem
są to ludzie o niejednoznacznych życiorysach, ale zawsze warto
o nich opowiadać. Do tego nie wystarczy jednak news radiowy.
By tych ludzi zrozumieć, potrzebne jest radio i reportaż radiowy.
W konkursie Reportażystów Polskich „Melchiory”, którego patronem jest wybitny reportażysta, pisarz i publicysta Melchior Wańkowicz, nagradzani są dziennikarze-reportażyści radia publicznego,
jego współpracownicy, ale także reportażyści prasowi i telewizyjni.
Celem konkursu – jak podkreślają organizatorzy – jest promowanie
indywidualności autorskich i ambitnych form twórczości radiowej
oraz uhonorowanie reportażystów innych mediów, których twórczość może być inspiracją dla dziennikarzy radiowych.

Jolanta Rudnik pracuje w Radiu Koszalin od grudnia 1978
roku. Zdobyła wiele nagród za reportaże i programy publicystyczne. Zajmuje się m.in. sprawami stosunków polsko-niemieckich, historią Pomorza oraz problemami, które związane
są z pograniczem kultur i narodów, udziałem Polski w UE,
kwestiami społecznymi. Lubi śledzić losy ludzi wplatanych
w zawirowania polskiej historii i docierać do informacji, które
skrywają archiwa.

Muzyka na żywo w Parku
Książąt Pomorskich

Wybieramy piękne panny,
przystojnych kawalerów

W przedostatni weekend czerwca przeniesiemy się w klimat wspominanych często „koncertów nad wodą”.

Podczas jedenastych urodzin Galerii Emka, 22 czerwca br.,
poznamy zwycięzców konkursów Miss i Mister Polski 2013
w regionie środkowopomorskim.

j

ak informuje Agata Dobrowolska, właścicielka Agencji
Promocyjno-Reklamowej IMAGE organizującej konkurs
w Koszalinie, podczas gali finałowej – w formule pokazu
mody – zaprezentuje się 10 panien oraz 10 kawalerów wybranych we wstępnych kwalifikacjach.
Uczestniczki konkursu wystąpią w kolekcji sportowej, strojach kąpielowych, sukniach wieczorowych oraz sukniach ślubnych. Natomiast panów
zobaczymy w kolekcji fitness, kolekcji jeans oraz
kolekcji garniturów letnich i wieczorowych. Galę
finałową poprzedzi zgrupowanie przygotowawcze w Rezydencji Baltic Star w Unieściu. Niezależnie od gali, na Facebooku zostanie przeprowadzony konkurs, w który wyłoni Miss i Mistera
Internetu Pomorza Środkowego 2013. Finalistki
i finaliści wybrani przez jury, reprezentować
będą region w konkursie ogólnopolskim.
Kamila Wasilewska
To już drugi w tym roku organizowany w Galerii Emka przez agencję IMAGE konkurs piękności. Wcześniej
odbyły się tam regionalne eliminacje konkursu Miss Polski
Nastolatek, a w jego ramach wybór Miss Nastolatek Galerii
Emka (na zdjęciu).
R
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oszaliński Oddział Północnej Izby Gospodarczej kolejny raz zaskakuje innowacyjnym – choć nawiązującym do historii – pomysłem. W niedzielę 23 czerwca 2013,
w samo południe organizuje koncert w parku miejskim, nad
stawem przy ul. Piastowskiej. Wykonawcami będą uczniowie
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie. To
główna, ale nie jedyna atrakcja tego dnia. Koncertowi będą
towarzyszyły okolicznościowe ekspozycje w parku. Jedną
z nich będzie pokaz instrumentów będących w posiadaniu
ZPSM, z których część zostanie wystawiona na sprzedaż,
a pieniądze zebrane w ten sposób umożliwią zorganizowanie kolejnych wyjazdów uzdolnionych muzycznie uczniów
ZPSM na koncerty w kraju i za granicą.
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Koszalin
– czas letnich festiwali
HARMONOGRAM IMPREZ:
10-16 czerwca 2013 r.
4. Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-teatr”
Organizator: Bałtycki Teatr Dramatyczny
www.btd.koszalin.pl

24-29 czerwca 2013 r.
32.Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych
„ Młodzi i Film”
Organizatorzy: Centrum Kultury 105,
Stowarzyszenie Filmowców Polskich,
Urząd Miejski w Koszalinie
www.mlodziifilm.pl

5 lipca – 30 sierpnia 2013 r.
47. Międzynarodowy Festiwal Organowy
Organizator: Filharmonia Koszalińska
www.filharmoniakoszalinska.pl
Zapraszamy

Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu Prestiżu
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Brązowy medal koszykarzy AZS
Koszalin ma trzecią w kraju drużynę koszykarską! To wielki sukces. Ale do końca, czyli do środy 30 maja br., kiedy AZS
Koszalin rozegrał we własnej hali rozstrzygający o zdobyciu brązowego medalu Tauron Basket Ligi mecz z Anwilem Włocławek nic nie było pewne.

p

ierwsza część meczu mogła wywołać u kibiców uczucie zawodu. Uchodzący za faworyta AZS zszedł na przerwę jako
drużyna przegrywająca. W szatni najwyraźniej trener zbudował
w zawodnikach odpowiednią motywację, bo w trzeciej kwarcie grali koncertowo i wyszli na wysokie prowadzenie, nie oddając go do
końca. Tego oczekiwała wypełniająca halę przy ulicy Śniadeckich
publiczność. Trzy tysiące kibiców głośno skandowało „Dziękujemy”.
Pięknym gestem było uhonorowanie brązowym medalem –
oprócz zawodników, trenerów i menedżerów klubu – także byłego
prezydenta Koszalina Mirosława Mikietyńskiego. Prezydent chorujący na postępujące stwardnienie boczne zanikowe, mecz oglądał

ze specjalnego wózka inwalidzkiego. Kiedy spiker wymienił jego
nazwisko, hala zgotowała mu długą owację. Było to podziękowanie za możliwość spotkania w tym nowoczesnym obiekcie, na który
Koszalin czekał długo. To właśnie Mirosław Mikietyński wspólnie
z ówczesnym rektorem Politechniki Koszalińskiej Krzysztofem Wawrynem podjął w 2004 roku decyzję o rozpoczęciu budowy.
To nie jedyny wzruszający moment. Mecz z Anwilem był ostatnim w karierze Igora Milicica. Koszykarz był dosłownie noszony na
rękach i długo oklaskiwany. A wcześniej, jako kapitan drużyny, odebrał puchar za trzecie miejsce AZS-u w tegorocznych rozgrywkach
ligi koszykarskiej.

Szlachetna Paczka 2013 już trwa
Organizatorzy akcji charytatywnej Szlachetna Paczka poszukują osób gotowych podjąć się roli liderów. - Szukamy ich w
540 miejscach w całej Polsce, w tym w Koszalinie, by dotrzeć z mądrą pomocą do wszystkich tych, którzy przegrywają
swoje życie. Prawdziwa bieda nie krzyczy, dlatego tak trudno ją znaleźć - mówi ks. Jacek Stryczek, inicjator projektu.

s

zukamy ludzi odpowiedzialnych, pragnących pomagać i realnie zmieniać swoje otoczenie, potrafiących pracować w grupie i organizować pracę innych osób – mówi ks. Stryczek. – Oferujemy szkolenia i rozwój kompetencji, szansę na sprawdzenie się
w działaniu i udział w mądrej pomocy.
Lider SZLACHETNEJ PACZKI buduje zespół wolontariuszy i koordynuje jego pracę. Wspólnie starają się oni dotrzeć z pomocą do
rodzin żyjących w niezawinionej biedzie. Pod okiem lidera wolontariusze spotykają się z rodzinami, ankietują je i włączają do projektu. Lider organizuje zaplecze logistyczne, a przede wszystkim dba
o jak najlepszej jakości pomoc rodzinom w potrzebie.
To już XIII edycja projektu, który jednoczy kilkaset tysięcy osób
każdego roku. W 2012 roku SZLACHETNA PACZKA dotarła do 13
235 rodzin w potrzebie, czyli do ponad 55 tys. osób – osób starszych, samotnych, rodzin dotkniętych chorobą lub niepełnosprawnością, samotnych rodziców i rodzin wielodzietnych.
Rekrutacja liderów SZLACHETNEJ PACZKI 2013 trwa do 20

Wyjaśnienie

czerwca br. Wystarczy wejść na stronę www.superw.pl i uzupełnić
formularz. Można również skontaktować się z koordynatorem regionalnym – panią Justyną Śmidecką ( tel. 660 492 764).

W poprzednim wydaniu „Prestiżu”, nie z winy redakcji, błędnie zostało podpisane zdjęcie pani Hanny Mrozińskiej,
uczestniczki pokazu mody Aryton w teatrze Muza. Panią Hannę Mrozińską i Czytelników przepraszamy.
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Fot. Marcin Torbiński

Jubileusz państwa Cwojdzińskich

Spontanicznym „Sto lat” rozpoczęła się uroczystość 85. urodzin Gabrieli i Andrzeja Cwojdzińskich w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz. Śpiewali ich przyjaciele i wychowankowie wypełniający do ostatniego
miejsca widownię sali koncertowej.

s

zkoła muzyczna uhonorowała w ten sposób swoją wieloletnią
nauczycielkę gry na fortepianie oraz jej męża, kompozytora
- dostarczyciela utworów dla początkujących pianistów. Ciężar organizacji wzięli na siebie nauczyciele - Ewa i Paweł Gajdzisowie. On
dobierał utwory (skomponowane wyłącznie przez jubilata) do wykonawców. Ona godzinami przeglądała domowe archiwa Gabrieli
i Andrzeja Cwojdzińskich, tak segregując fotografie i fakty z życiorysów jubilatów-rówieśników, by dać widzom jak najpełniejszy obraz
85 lat ich bogatego życia.

Połączył ich Kraków
Gabriela Cwojdzińska urodziła się w Poznaniu, w rodzinie o muzycznych tradycjach. Od 1938 roku uczyła się w tamtejszym kon-

Autor: Maja Ignasiak

serwatorium, z przerwą na lata wojny i działalność w Armii Krajowej, w którą włączyła się jako 17-letnia dziewczyna. Po wojnie brała
prywatne lekcje u Haliny Ekier (siostry Jana Ekiera) w Krakowie, co
umożliwiło jej dobry start na tamtejszą Akademię Muzyczną.
Tam poznała przyszłego męża, który przyjechał na studia z pobliskiego Chrzanowa. Zanim po studiach oboje przenieśli się na krótko do Lublina, Gabriela Cwojdzińska zdążyła pośpiewać w chórze
krakowskiej filharmonii, którym dyrygował… Andrzej Cwojdziński.
W Lublinie mąż dyrygent prowadził orkiestrę tamtejszej filharmonii, żona pianistka natomiast akompaniowała w jej programach
dla szkół. Spod ręki Andrzeja Cwojdzińskiego zaczęły wychodzić
pierwsze utwory fortepianowe do nauki dla dzieci i młodzieży. Ze
względu na walory dydaktyczne okazały się one tak cenne, że po
latach pedagodzy Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Toma-

szowie Lubelskim oddali hołd kompozytorowi, doprowadzając do
nazwania tej placówki jego imieniem.

W Koszalinie
Do Koszalina Gabriela i Andrzej Cwojdzińscy przyjechali w 1964
roku. Dawni uczniowie, wśród których nie brak obecnych nauczycieli ZPSM, pamiętają Gabrielę Cwojdzińską jako energiczną,
uśmiechniętą, wesołą nauczycielkę, dodającą uczniom otuchy
przed egzaminami. Obok pracy w szkole muzycznej znajdowała
ona czas na prowadzenie studium organistowskiego w Wyższym
Seminarium Duchownym, działalność w Klubie Inteligencji Katolickiej, a od 1980 roku w „Solidarności”.
To z inicjatywy państwa Cwojdzińskich przez dziesiątki lat Koszalin rozbrzmiewał chórami polonijnymi. Wspieranie kultury Polaków
na Wschodzie Gabriela Cwojdzińska kontynuowała później w Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”. Andrzej Cwojdziński zainicjował
Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku. Przez 33 lata był jego dyrektorem artystycznym, do dziś jest dyrektorem honorowym. Wykładał przez dziesiątki lat w tamtejszej Wyższej Szkole Pedagogicznej
(obecnie Pomorskiej Akademii Pedagogicznej).
Szczególny aplauz podczas urodzin Gabrieli i Andrzeja Cwojdzińskich wzbudziło przypomnienie ich zasług dla koszalińskiej
kultury. To w dużej mierze dzięki zaangażowaniu ich obojga szkoła muzyczna mogła zmienić siedzibę z willi przy ulicy Andersa na
obecną, w specjalnie dla jej potrzeb wybudowanym obiekcie przy
ulicy Fałata. Jubilat istotnie przyczynił się do zmiany rangi koszalińskiej orkiestry symfonicznej na filharmonię.

Cena zaangażowania
Kompozytor i dyrygent został nagle sam z czworgiem dorastających dzieci, gdy pianistka i działaczka została internowana 3 maja
1982 roku. Do tego czasu dom Gabrieli i Andrzeja Cwojdzińskich
przy ulicy Piłsudskiego stanowił azyl dla opozycjonistów oraz punkt
dystrybucji nielegalnych wydawnictw.
Krótko po wyjściu na wolność Gabriela Cwojdzińska została ponownie zatrzymana, tym razem za przemycanie ulotek i sztandaru
„Solidarności”. A pięć lat później, w pierwszych częściowo wolnych
wyborach, jako przedstawicielka województwa koszalińskiego, zasiadła w Senacie. – Pedagogia, dyrygentura, kompozycje, to wszystko wyrastało z prawości tych ludzi – wspominał w urodzinowym
przemówieniu biskup senior diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej
Tadeusz Werno. – Oni przez te wszystkie lata uprawiali filozofię życia
światłości! A ty, Gabrysiu, nie płacz...

M
A
L
K
E
R

Urodziny w szkole stały się też okazją do przypomnienia mniej
znanej części twórczości Andrzeja Cwojdzińskiego: partytur, dedykowanych szkolnemu zespołowi muzyki dawnej „Crescendo”, założonemu i prowadzonemu przez Dariusza Szczeblewskiego. Były to
głównie stylizowane suity i passacaglie, ale także kolędy – gdy było
na takowe zapotrzebowanie podczas tras koncertowych. Andrzej
Cwojdziński układał koncerty instrumentalne, poematy do poezji
księdza Henryka Romanika i wariacje inspirowane muzyką Wolfganga Amadeusza Mozarta czy Fryderyka Chopina, im dedykowane,
zawarte w zbiorach „Obrazki malowane dźwiękami” i „Spacerek po
muzycznej Europie XVII i XIX wieku”. Utwory te cyklicznie powracają
do sali koncertowej koszalińskiej szkoły muzycznej podczas Warsztatów Młodego Pianisty. Andrzej Cwojdziński lubił też dedykować
kompozycje przyjaciołom – muzykom. Te powróciły na urodzinowym koncercie w wykonaniu obdarowanych: Małgorzaty i Krzysztofa Rojków (fortepian i fagot), Bohdana Narlocha (organy), Lucyny
Górskiej (sopran). Nie zabrakło też prezentu dla żony, skomponowanego osiem lat temu z okazji jej 77-mych urodzin - co prawda nie
w jej wykonaniu, lecz młodych akordeonistów z Centrum Kultury
105, prowadzonych przez Artura Zajkowskiego, szczególnie cenionego przez kompozytora za pasję i talent do pracy z młodzieżą.

A

Muzyczne dedykacje
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Fot. Wojciech Grela

Stein
Christian
Knutsen
Mielno: Wizja staje się faktem
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Na początku był zachwyt. Z niego wyrosła wizja. Kilkanaście lat
temu Stein Christian Knutsen uznał, że Mielno jest jego miejscem
na Ziemi. I że w tym miejscu może dokonać rzeczy, na jakie inni
się nie porwali. Wyobraził sobie nad Bałtykiem i jeziorem Jamno
Beach City – serce kurortu na europejską skalę. I choć na początku traktowano go jak fantastę, dzisiaj kiedy powstały mieleńskie
Tarasy, Rezydencja Park i otwierany właśnie apartamentowiec
Dune, norweski menedżer budzi szacunek i podziw. Udowadnia,
że dzięki wyobraźni, odwadze i konsekwencji w działaniu, można
realizować nawet najambitniejsze marzenia.
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wpływem pogody. Dzięki temu przez okres zimowy możliwe było
prowadzenie robót we wnętrzu.

Owoc wyobraźni

Ile czasu i wysiłku pochłonęło przygotowanie planu budowy, wiedzą chyba tylko inwestor i architekci. Głównym projektantem budynku i autorem koncepcji jest Marek Sietnicki, wówczas wspólnik
ile o wybudowanych wcześniej Tarasach w biurze „Mellon Architekci”, obecnie właściciel autorskiej pracowi Rezydencji Park można powiedzieć, że ni „Studio Architektoniczne SIETNICKI”. Ma on na koncie wiele buchoć są pięknymi budynkami o staran- dynków zrealizowanych w pasie nadmorskim, w tym prezentowane
nej architekturze, ich skala nie zaskakuje w prestiżowym magazynie „Architektura Murator” apartamenty Vilna tle Mielna, to apartamentowiec Dune la Marinos w Świnoujściu czy uznany przez ten magazyn za jeden
jest pod każdym względem wyjątkowy.
z dziesięciu najbardziej znaczących dla polskiej architektury ostatTo po pierwsze, choć nie najważniejsze, kwestia wielkości. Po- nich 20 lat budynek TBS w Szczecinie przy ul. Kleeberga. Marek
wierzchnia zabudowy Dune wynosi bowiem 10,5 tysiąca metrów Sietnicki jest również autorem nowoczesnej siedziby Regionalnego
kwadratowych i podzielona jest na siedem poziomów (od -1 do Centrum Kultury w Kołobrzegu oraz hali firmy Hatteland w Kosza+5). Mieści 114 apartamentów i penthouse’ów, razem z przestrze- lińskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Przy projekcie Dune współnią komercyjną i 115 miejscami postojowymi w hali garażowej. Do pracowali z nim m. in. architekci: Miłosz Raczyński, Piotr Napierała,
tego przestronny taras zewnętrzny z dwoma otwartymi basenami. Marta Lisińska i Magda Szerszeń oraz koszalinianin – konstruktor
Dune jest pierwszym tej klasy obiektem nie tylko w Mielnie, ale na Edmund Tumielewicz. Projekt urządzenia zieleni jest dziełem firmy
całym polskim wybrzeżu.
Bloogarden.
O jego wyjątkowości przesądza przede wszystkim lokalizaStein Christian Knutsem, współpracuje z Markiem Sietnickim od
cja. Budynek ma bezpośredni
prawie dziesięciu lat. Efektem,
dostęp do promenady i plaży.
oprócz Dune, jest również m. in.
Z okien większości apartamenbudynek Tarasy w Mielnie, ale
tów rozciąga się widok na morze
przede wszystkim opracowai naturalną zieleń – nadmorski las.
nia koncepcyjne i planistyczne
Obiekt, choć duży, jest w otoczedla sztandarowych inwestycji
nie harmonijnie wkomponowany.
Firmusa: Beach City na Mierzei
W przyszłości, gdy obok powstaJamneńskiej i plany zabudowy
ną dwa kolejne, również będą
północnych dzielnic Koszalina
stanowiły dopełnienie przestrzenad jeziorem Jamno.
ni tego miejsca.
Jak podkreśla inwestor, lata
wspólnej pracy zaowocowały
wzajemnym zrozumieniem i wzaŻurawie nad Mielnem
jemnym inspirowaniem się do
podejmowania coraz większych
Budowa od początku wzbuwyzwań. To nieczęste w relacji
dzała zainteresowanie mieszarchitekt – klient, a bardzo ważne
kańców Mielna i osób odwiedzadla jakości końcowego efektu, że
jących kurort. Niecodziennym
inwestor szanuje i rozumie punkt
widokiem były przede wszystkim
widzenia architekta, a architekt
olbrzymie dźwigi budowlane,
zna i docenia zarówno biznepopularnie zwane żurawiami. Sysowy jak i wizjonerski sposób
gnalizowały, że za tymczasowym
myślenia inwestora. Stein Knutogrodzeniem otaczającym plac
sen mówi: – Dla stworzenia konbudowy dzieje się coś wyjątkocepcji apartamentowca Dune
wego.
ważne było przede wszystkim
Zanim jednak pojawiły się żuwykorzystanie walorów unikalnej
rawie, do wykonania były żmudlokalizacji, ale w taki sposób, by
ne i czasochłonne prace przyprojektowany budynek podkregotowawcze. Grunt znalazł się
ślał i wydobywał jej zalety i ich
w ręku inwestora w 2005 roku.
Stein Christian Knutsen, prezes Firmus Group, podczas uroczystości z
swoją obecnością nie przekrePotem był okres planowania
okazji zamknięcia stanu surowego na budowie Dune (czerwiec 2012 r.)
ślał. Założenia były różnorakie,
i projektowania. Pozwolenie na
z jednej strony budynek miał
budowę ma datę 2010. Budowa rozpoczęła się w maju 2011 roku. Przez pół roku (do listopada formą odwoływać się do dynamiki, lekkości i zmienności, czyli cech
2011 r.) trwały roboty stanu zerowego, czyli przygotowania do po- które architekci odczytywali jako charakterystyczne dla krajobrazu
sadowienia budynku. Najważniejsze, choć dla zewnętrznego ob- wydmowej lokalizacji budynku, z drugiej strony miał zapewnić jak
serwatora mało widowiskowe. Oznaczały konieczność wywiezienia największej liczbie apartamentów wrażenie bezpośredniego konmasy ziemi i zbudowania stabilnej podstawy dla przyszłej budowli. taktu z morzem i oczywiście widoku na nie.
Dla inwestora bardzo ważna była wysoka jakość kreowanej arTrzeba bowiem pamiętać, że Dune stoi de facto w obrębie przychitektury. Zarówno w kategoriach estetycznych, jak i w sensie wybrzeżnej wydmy!
Mury pięły się szybko. Dzięki temu przed rokiem, w czerwcu tworzenia przestrzeni przyjaznej dla odbiorcy i podkreślającej wa2012 roku, z udziałem gości i przyszłych lokatorów, odbyła się uro- lory miejsca. Istotna w tym kontekście była również przewidywana
czystość zawieszenia wiechy, sygnalizująca zakończenie stanu su- wysoka jakość materiałów wykończeniowych i dbałość o detal, zarowego otwartego. Trzy miesiące później osiągnięty został stan su- równo w budynku, jak i w jego otoczeniu. Chodziło o bezkolizyjne
rowy zamknięty – budynek był już oszklony i zabezpieczony przed wtopienie obiektu w naturalne otoczenie – od północy w wydmy
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Zanim rozpoczęło się przygotowywanie fundamentu, konieczne było wywiezienie 2.500 wywrotek ziemi. Apartamentowiec Dune powstał w obrębie wydmy. Dlatego dla
wzmocnienia podłoża pod płytą fundamentową, której średnia grubość to 120 cm, wykonano w gruncie około 500 betonowych kolumn przemieszczeniowych o średnicy 400 mm.

Na budowie zużyto półtora tysiąca ton stali
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i plażę, od południa – w sosnowy park.
Nietypowe i charakterystyczne kształty budynku są właśnie efektem nałożenia na siebie tych różnorodnych założeń i koncepcji. Sam
Stein Knutsen komentuje to tak: – Skośne linie budynku ułatwiły tworzenie otwarcia na widok morza. Łagodne, łukowe linie kontrastują
z ostrymi kątami, odwołując się do kształtu fal i przemieszczającego
się piasku na wydmach. Dominujące w budynku przeszklenia i liczne tarasy pozwalają na zatarcie granic pomiędzy nim a otoczeniem,
dając mieszkańcom dosłowne wrażenie pobytu nad morzem, w jakiejkolwiek części Dune akurat by nie przebywali.
Jak z tego wynika, kluczową kwestią było zapewnienie widoku
na morze z możliwie największej liczby apartamentów, jak również
z zewnętrznego tarasu rekreacyjnego. Z tego właśnie powodu taras, na którym znajdują się baseny kąpielowe, został usytuowany
kilka stopni wyżej w stosunku do tarasu restauracji na pierwszej
kondygnacji.

pieniędzy do wygodnego życia, to wszystko co zarobisz ponad to,
staje się liczbami. Gdy pieniądze zamieniają się w liczby, zmieniają
się priorytety. Twoje marzenia, wizje i wierzenia stają się ważniejsze.
Moim największym marzeniem jest stworzenie czegoś unikalnego.
Dobrego dla współczesnych, ale i przyszłych pokoleń. Czegoś, co
będzie im służyć co najmniej przez następne sto lat.

Poprzeczka zawisła wysoko
– Chcieliśmy stworzyć nowoczesny budynek o najwyższym standardzie, porównywalny z najlepszymi w Europie i świecie – mówi
Stein Knutsen. – Chodziło o stworzenie czegoś do tej pory niedostępnego na polskim wybrzeżu oraz wyznaczenie nowego standardu, nieporównywalnego z niczym innym. Czuję, że udało nam się
tego dokonać.
Aby osiągnąć pożądaną jakość, należało znaleźć odpowiedniego
wykonawcę. Generalnym był Budimex S.A. – jedna z największych
w Polsce firm budowlanych, ciesząca się uznaniem i renomą. Nadzór nad budową inwestor powierzył specjalistom z Gleeds – jednej z największych firm konsultingowych na świecie. Od lat Gleeds
nadzorują wielkie inwestycje budowlane – ostatnio m.in. budowę
gazoportu w Świnoujściu.
Finansowanie inwestycji zapewnił bank Getin Noble Bank S.A.–
jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się i ukierunkowanych na biznes banków w Polsce. – Ich profesjonalizm nie przestawał nas zaskakiwać przez cały czas trwania współpracy – podkreśla
prezes Knutsen. – Wymienieni partnerzy projektu kosztowali nas
znacznie więcej niżby kosztowali inni, ale dla nas prezentowany
przez nich profesjonalizm i jakość pracy są ważniejsze niż cena.
Chcieliśmy otrzymać i przekazać naszym klientom to co najlepsze.
Myślimy długoterminowo, każdy nowy projekt który będziemy realizować, będzie odnosił się do następnych. Chcemy utwierdzić
rynek, przyszłych klientów oraz partnerów, że Firmus jest wiarygodnym partnerem biznesowym. Moglibyśmy zarobić więcej, myśląc
krótkoterminowo, używając tańszych dostawców i partnerów, ale
mocno wierzymy, że skoncentrowanie na jakości i wiarygodności
opłaci się w długim czasie. Nie chcemy iść na kompromis, jeśli chodzi o jakość, zaufanie i wiarygodność.

Wizja i wysiłek przynoszą sukces
Wszystkie komplementy, jakimi obdarza Stein Knutsen współrealizatorów projektu Dune, można w całości odnieść do niego. I wiele jeszcze dodać. Bez wątpienia wyróżnia go niezłomna wiara w to,
co robi. Jednocześnie zdolność przełożenia wizji na realistyczne
plany i przekonywania do nich także partnerów biznesowych. Zaraża optymizmem, ale budowanym na konkretnych przesłankach.
Demonstruje poczucie odpowiedzialności w szerokim znaczeniu:
nie tylko za własne działania, ale także za środowisko, w jakim realizuje swoje zamierzenia.
Kiedy niemal dwa lata temu „Prestiż” poświęcił mu artykuł, prezes
Knutsen wyłożył swoje życiowe i biznesowe credo: – Musisz mieć jasną wizję i cel. Połączone z mnóstwem pracy, trzeźwym osądem sytuacji, dobrą organizacją czasu, zrozumieniem otoczenia i odrobiną
szczęścia. Sukces jest dobry, jeśli walczy się według jasnych i sprawiedliwych zasad. Jeśli biegniesz w maratonie i wygrasz, bo wziąłeś
taksówkę, to w głębi serca do końca życia pozostaniesz przegrany.
Ja nie potrafiłbym żyć z taką myślą. Gdy masz wystarczającą ilość

Stein Ch. Knutsen na tarasie jednego z apartamentów

Dune w liczbach:
∙ Powierzchnia zabudowy: 10 500 metrów
kwadratowych
∙ 114 apartamentów i penthouse’ów, 115 miejsc
postojowych w hali garażowej
∙ Najwyższy standard zarządzania wraz z systemem
concierge i recepcją; nieruchomość jest
dozorowana 24 godziny na dobę
∙ 23.000 metrów sześciennych ziemi (2500
wywrotek) trzeba było wykopać, żeby stabilnie
posadowić budynek
∙ W celu odwodnienia wykopu pod część
podziemną została wykonana ścianka szczelna
na głębokości od 9 do 15 metrów poniżej
poziomu terenu
∙ Dla wzmocnienia podłoża pod płytą fundamentową
o średniej grubości 120 cm wykonano w gruncie
około 500 betonowych kolumn
przemieszczeniowych o średnicy 400 mm
∙ Hala garażowa znajduje się 2,5 m pod poziomem
morza
∙ Zużyto 8.500 metrów sześciennych betonu
(21 tysięcy ton)
∙ Na budowie użyto 1500 ton stali
∙ Powierzchnia szklana budynku ma 3.800 metrów
kwadratowych
∙ W budowę zaangażowanych było sumie przeszło
80 podwykonawców, wielu lokalnych, z Koszalina
∙ Nad realizacją projektu pracowało ponad 600
osób
∙ Przeszło 200 pokoi i apartamentów w Mielnie
i Unieściu zostało wynajętych na trwającą 24
miesiące realizację budowy
∙ Wiele restauracji i sklepów w bliskim sąsiedztwie
Dune otwarte było przez cały rok a nie jak zazwyczaj
sezonowo ze względu na liczbę klientów
– wykonawców Dune
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Od maja do listopada 2011 roku trwały roboty stanu surowego. Łącznie użyto 21 tysięcy ton betonu

Prace wykończeniowe na zewnątrz budynku. Przez chwilę rusztowania ukrywały prawdziwą urodę Dune
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Kinga
Chabros
joga to jej życie
Autor: Malwina Maj

Kingę Chabros można spotkać o szóstej rano w Parku Książąt Pomorskich, gdzie wykonuje asany. Albo na sali gimnastycznej, gdzie uczy asan innych. O jodze mówi nie jak o aktywności fizycznej, pracy czy pasji. To jej życie. Miała zostać reżyserką teatralną, mieszkać
w wielkim mieście. Mieszka w Koszalinie i uczy jogi. To dziwne – mówi, ale podkreśla, że
czuje się na swoim miejscu.
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oga w życie Kingi Chabros wtargnęła dwa i pół roku temu.
Wtargnięcie to dobre słowo, bo na lekcje jogi nie trafiła
w efekcie fascynacji, ale za namową kolegi. Trochę wbrew
sobie, w kompletnej niewiedzy tematu. Joga kojarzyła jej
się z nudnym wystawaniem w dziwnych pozycjach, obcym systemem religijnym. Mieszkała wtedy w Warszawie
i, jak mówi, nie miała na nic czasu.
– Jak zaczęłam ćwiczyć jogę, paradoksalnie zaczęłam go mieć
więcej – opowiada. – Pozwalała mi się w tym warszawskim pędzie
zatrzymać i nie myśleć. Tylko słuchać oddechu i instrukcji trenera.
Aktywna fizycznie była zawsze, jednak takich rezultatów jak joga
nie dawały jej ani ćwiczenia na siłowni, ani pływanie. Rezultaty to
większa odporność na stres, umiejętność rozwiązywania problemów, dostrzeganie drobnych, ale ważnych rzeczy, inne postrzeganie świata no i tego nieokiełznanego – czasu.

Cisza nie do wytrzymania
Pierwsze zajęcia nie wróżyły dobrze. – Nie umiałam zrobić prostych skłonów, tak byłam pospinana. Ale największym problemem
było dla mnie wytrwanie w relaksacji po treningu. Dwie minuty były
nie do wytrzymania. Okazało się, że nie umiem odpoczywać. Poza
salą ciągle coś robiłam, pisałam, kończyłam kurs pilota wycieczek,
oprowadzałam gości po muzeum i wymyślałam kolejne projekty.Teraz uczę się każdego dnia wyciszać i relaksować, co nie jest proste.
W praktyce jogi Kinga przeszła kilka etapów. Zaczęła od ashtangi, bardziej dynamicznej odmiany. Taka wtedy była: nastawiona na
działanie, szybkie efekty.
– Gdybym zaczęła od klasycznej jogi, to chyba nic by z tego nie
było. Ćwiczyłam intensywnie, bez względu na okoliczności, samopoczucie. Dziś wiem, że to bez sensu. Wtedy mi to odpowiadało,
choć miałam dwie poważne kontuzje.
Z czasem zaczęła zwalniać. I w jodze, i w życiu. – To wiązało się
z obserwacjami mojego ciała. Przestałam ćwiczyć na siłę. Uznałam,
że jestem tylko człowiekiem, czasem gorzej się czuję albo nie mam
ochoty ćwiczyć w ogóle, bo jestem niewyspana, boli mnie głowa,
pogoda jest brzydka, zjadłam coś ciężkostrawnego. Słowem – mam
swoje ograniczenia. Zauważyłam, że ważna dla mnie staje się nie
rywalizacja ani cel, tylko droga i w jakim stylu nią idę – ciesząc się
z sukcesów i ucząc na porażkach, czy smucąc się i narzekając. Jak
już przestałam się skupiać na tym, żeby stanąć na głowie bez podpierania się na rękach i na udowadnianiu sobie na macie, że jestem
kimś lepszym, bo wykonuję skomplikowaną asanę – przestałam się
ze sobą ścigać.
Ten stan trwa do dziś. Okazało się, że nie musi być perfekcyjna
i we wszystkim najlepsza. Złagodniała, przestała być dla siebie terrorystką. To był szok: coś może, a nie musi.

Spokój i ulga
Nauczyła się realnego patrzenia na rzeczywistość. Oduczyła egocentryzmu, zaczęła zauważać innych i pomagać im. Największą radość sprawia jej otwarcie na ludzi, czerpanie inspiracji z kontaktu
z nimi. Gdy okazało się, że dobrze idzie jej uczenie jogi znajomych,
zapisała się na profesjonalny ministerialny kurs nauczycielski w Warszawie. Niedługo potem nastąpił punkt zwrotny, swoją dramaturgią
przypominający scenę filmową.
– To dla mnie ważna historia – zaznacza Kinga. – W drodze nauczycieli jogi jest tak, że w którymś momencie muszą wybrać: albo
całkowicie poświęcają się jodze, albo w ogóle. Nie mogą jednocześnie wykonywać dwóch zawodów. Nie uzyskają certyfikatu, jeśli nie
spytają siebie, czy to naprawdę jest dla nich najważniejsze. Ja nie
byłam na tego typu kursie, ale doświadczyłam czegoś podobnego.
Byłam tuż przed egzaminem na reżyserię do akademii teatralnej.
Spałam po dwie godziny dziennie. Ciało domawiało mi posłuszeń-

Kinga Chabros ma 29
lat. Pochodzi z Koszalina. Jest absolwentką
I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława
Dubois. Z wykształcenia magister sztuki po
Uniwersytecie Jagiellońskim (teatrologia
i dramatologia).

stwa, ale przecież byłam wtedy niezniszczalna. Dzień przed złożeniem scenariusza, o trzeciej nad ranem, siedziałam na łóżku i nagle
zapytałam siebie: no dobrze, jeszcze napiszę kilka zdań, ale jak ja
będę się czuła rano na jodze? Czy chcę się czegoś nauczyć, skorzystać z tych zajęć w pełni, czy tylko dostać certyfikat i potem być reżyserką? I zamknęłam komputer. Poczułam ogromny spokój i ulgę.

Życie w świadomości
Dla Kingi decyzja o porzuceniu wymarzonej reżyserii była pierwszą z szeregu tych świadomych, wykluczających działanie i relacje
na pół gwizdka. Taką z serca. – Po prostu pokochałam jogę – mówi.
Gdy za trzecim razem zdała egzamin instruktorski, przyjechała,
a właściwie wróciła, do rodzinnego Koszalina. Do pracy i przyjaciół.
Uczy jogi w dwóch ośrodkach, udziela też lekcji indywidualnych.
Poza zajęciami praktykuje codziennie, najchętniej w plenerze,
wczesnym rankiem, np. w parku. „Zmieniła” jogę na spokojniejszą,
co ją samą zaskakuje. Nie forsuje się już, chociaż ćwiczenia są nieodłącznym elementem jej codzienności.
– Joga to jest mój styl życia – podkreśla. – Ważne jest nawet to,
w jaki sposób wstaję z łóżka: powoli, bez pośpiechu. Nie idę na
ważną rozmowę zmęczona, raczej na spacer, żeby się wyciszyć. Nie
robię niczego byle jak, nawet obiadu.
Kinga żyje bardzo zdrowo, oszczędnie, prosto. – Joga jest dla ludzi biednych – śmieje się.
Jest wegetarianką. Ma drobną, ale silną, smuklejszą sylwetkę. Nie
choruje. To korzyści fizyczne, lista emocjonalnych, która pomaga
w codziennych sytuacjach, jest znacznie dłuższa.
Joga – jak mówi Kinga – uczy bycia tu i teraz. Tego, że niedobrze
uciekać od realnego świata, codziennych problemów: zapłaty za
czynsz, walki o godną pracę. Uczy spokoju, który pozwala podejmować lepsze decyzje. Tego, że im mniej, tym lepiej. Że nie musimy
mieć apartamentu, samochodu i najlepszych ubrań, żeby być szczęśliwymi. Uczy wdzięczności, że mamy gdzie spać, co jeść, zdrowie,
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rodzinę, przyjaciół. Uwagi na słowa, prostoty i precyzji mowy. Komunikatywności w relacjach prywatnych i zawodowych, regularności, uważności, łagodności w stosunku do siebie i innych. Joga daje
świadomość stanów emocjonalnych i umiejętności reagowania
na nie, radzenia sobie ze smutkiem, złością, strachem, zazdrością,
gniewem. Joga to czas z sobą bez poczucia osamotnienia. Ten styl
życia oducza zakładania masek. Ale przede wszystkim joga uczy
walczyć o swoje szczęście. Ono nie spada z nieba.

Czuję, że żyję
Kinga delikatnie marzy o własnym studiu jogi, z ogniskami, pysznym jedzeniem, niepowtarzalnym klimatem. Jednak nie planuje
przyszłości. Woli tą wielką niewiadomą i skupia na rzeczywistości
w całym jej wymiarze. Na pracy, przyjaźni, relacjach i uczeniu innych.
– Joga to lekkość. W relacjach, rozmowie, pracy. Pewność siebie,
umiejętność uważnego słuchania – taką definicję jogi Kinga podaje
po 2,5 roku praktyki. Wciąż jest w drodze. O tym, że w dobrym kierunku upewnia mnie i siebie, kiedy na pytanie, czy jest szczęśliwa
odpowiada bez chwili zawahania i z wielkim spokojem: – Tak. Teraz
czuję, że żyję.

Hatha joga – bazuje głównie na asanach (pozycjach
jogi), procesach oczyszczających i na kontroli oddechu (pranajama). W odróżnieniu od klasycznej jogi,
większy nacisk kładzie na praktyki fizyczne.
Ashtanga joga (tzw. power joga) – dynamiczna odmiana hatha jogi. Charakteryzuje się płynnymi przejściami
między asanami oraz energetyzującym oddechem.
Spośród odmian jogi ashtanga stanowi najbardziej
efektywny i wszechstronny fizyczny trening jogi.

Foto: Karolina Magnowska (Deber Studio)
Wizaż: Blanka Byrwa
Kontakt: kingachabros@gmail.com
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Nadmorskie uniesienia
Eberharda Mocka,
czyli Darłowo według

Marka Krajewskiego

b

Z najpopularniejszym polskim autorem kryminałów rozmawia Adam Różański

ohater Pana powieści, Eberhard Mock, był na
wakacjach w Darłowie?
- Ja jeżdżę do Darłowa na wakacje, Mock
prowadził śledztwo, choć nie tylko. W powieści
„Widma w mieście Breslau” we wrześniu 1919
roku Eberhard Mock udaje się do nadmorskiego
kurortu z kochanką. Mieszkają w Domu Zdrojowym Fridrichbad, ale
oprócz tego, że prowadzi śledztwo, przeżywa tam chwile uniesienia, które zresztą kończą się dość tragicznie, ale więcej nie zdradzę,
gdyż czytelnikom, którzy nie sięgnęli po „Widma”, nie chciałbym
psuć lektury. Zainteresowanych odsyłam więc do powieści.
- Ale dlaczego Mock wybrał się akurat do Darłowa? Czy pojawiła się ono w Pana twórczości przypadkiem?
- Nie, zupełnie świadomie. Powiem więcej, scena darłowska pisana była z wyraźną intencją - chciałem sprawić przyjemność drogiej
mi osobie. Darłowo, po Wrocławiu i Lwowie, zajmuje bowiem najważniejsze miejsce na mojej mapie sentymentalnej, pisarskiej i życiowej. Wrocław jest oczywiście moim rodzinnym, ukochanym miastem, ze Lwowa pochodzi moja mama i tam bardzo mocno sięgają
moje korzenie rodzinne. Natomiast z Darłowa pochodzi Małgosia,
moja żona. I gdy pisałem „Widma...”, chciałem jej zrobić niespodziankę. Żona jest zawsze pierwszą czytelniczką moich powieści.
Tylko Małgosia i kilku przyjaciół czytają je, zanim trafią na biurko redaktora w wydawnictwie. I chciałem, żeby podczas lektury „Widm”
była przyjemnie zaskoczona, kiedy nagle, pojawi się w książce miasto, w którym się urodziła, z którym jest mocno związana rodzinnie.
- A kiedy był Pan tam pierwszy raz?
- Trafiłem do Darłowa znacznie wcześniej niż poznałem Małgosię.
Pierwszy raz w roku 1982, gdy miałem 16 lat. I wtedy, prawdę mówiąc, z mieszanymi uczuciami opuszczałem to miasto.

- Mieszanymi? Nie podobało się Panu?
- Mnie się bardzo podobało, to raczej ja się kilku przypadkowo
spotkanym darłowianom nie spodobałem.
- Jak to?
- Pojechałem z kolegami z wrocławskiego liceum na wypad do
Dąbek. Był stan wojenny, a ponieważ Dąbki leżały na terenie przygranicznym, musieliśmy pójść na pocztę w Darłowie i się w nim czasowo zameldować. Poszliśmy na piechotę do Darłowa, zameldowaliśmy się, po czym udaliśmy się do lokalu o nazwie Paloma. I w tej
restauracji stałem się obiektem ataku.
- Darłowian?
- Nie wiem, być może. Siedziało tam kilku wytatuowanych dżentelmenów w pulowerach założonych na gołe ciało. Dodajmy, że
wtedy tatuaże najczęściej były oznaką przynależności do subkultury
kryminalnej, ewentualnie robiono jest sobie w wojsku, rzadko się
zdarzało, by robiło się je z innych przyczyn. Piliśmy więc grzecznie
w tej Palomie herbatę, bo nawet jeszcze nie paliliśmy papierosów,
a jeden z tych wytatuowanych dżentelmenów wstał i zwrócił mi
uwagę, że na niego natarczywie patrzę, co zresztą było nieprawdą spojrzałem na faceta po prostu i tyle. Natomiast jego to zirytowało
i chciał mi wybić z głowy takie spojrzenia: „Co się gapisz” powiedział, dodając do tego charakterystyczny epitet. No i wraz z kolegami opuściliśmy lokal, bo zanosiło się na to, że inaczej wyjdziemy
z niego z siniakami pod oczami. I wtedy Darłowo zrobiło na mnie
kiepskie wrażenie.
- A w dorosłym życiu kiedy Pan wrócił do Darłowa?
- Chyba krótko przed ślubem. Pojechałem z Małgosią obejrzeć
jej rodzinne strony. Wtedy byłem w Darłowie po raz pierwszy jako
dojrzały mężczyzna i zachwycałem się różnymi rzeczami, na które
wcześniej nie zwróciłem uwagi. Na przykład cmentarzem. W Dar-

Fot. G. Hawalej (Znak)
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łowie jest wspaniały cmentarz z kościołem św. Gertrudy, pokryty
charakterystycznym gontem. To niezwykły zabytek, przedstawiciel
tak zwanego gotyku skandynawskiego. Obejrzałem też pierwszy
raz kościół Najświętszej Marii Panny, gdzie leży Eryk Pomorski. Od
mojej żony usłyszałem wiele opowieści o tym królu duńskim, norweskim i księciu pomorskim, który był awanturnikiem, piratem i niezwykle ciekawą postacią, którą warto literacko wykorzystać. Wtedy
zobaczyłem wspaniały Zamek Książąt Pomorskich i ciele o dwóch
głowach, które parę lat później zrobiło wielkie wrażenie na naszych
dzieciach. Zamek jest przepiękny, podobnie jak samo miasto. I już
wtedy, gdy jeszcze nie marzyłem o tym, że będę pisarzem, widziałem w nim pewne walory literackie. Największe wrażenie robiło na
mnie wczesną wiosną, gdy mgła wdzierała się między domy, było
ciemno, a z daleka słychać było obsesyjne wycie buczka, który
wskazuje żeglarzom wejście do portu. Już podczas tych pierwszych
wizyt zobaczyłem dom wczasowy, który nazywał się chyba Antena
5, w którym umieściłem akcję mojej powieści. Teraz jest tam znakomity hotel „Apollo”. Jest odremontowany, z dobudówkami w dobrym stylu architektonicznym. Właściciel hotelu bardzo dba, żeby
przywrócić mu dawny blask - jednego z najlepszych hoteli wybrzeża środkowego - jaki bił od niego jeszcze w niemieckich czasach.
- Teraz bywa Pan w Darłowie co roku?
- Od lat spędzam tam wakacje, ale dość pracowicie, bo
zwykle mój pobyt wiąże się ze
spotkaniami autorskimi. A od
dwóch lat organizujemy – eufemizm, moja żona organizuje, a ja spełniam inną funkcję,
o której zaraz powiem – festiwal
literacki w Darłowie. Dwie dotychczasowe edycje skupiały
się na jednym gatunku - powieści kryminalnej, ale w tym roku,
rozszerzamy formułę. Wśród
zaproszonych gości będzie na
przykład Janusz Leon Wiśniewski, autor niezwykle popularny
i uwielbiany przez czytelniczki.
- Wymyślił Pan z żoną festiwal, na którym spotykają się
pisarze?
- Nasza impreza nazywa się
Darłowskie Spotkania Literackie i rozpoczyna się w drugiej
połowie lipca, w tym roku 18
lipca. To po pierwsze spotkania z autorami powieści kryminałów,
które sam prowadzę - i tu jest moja główna funkcja na festiwalu.
Spotkania autorskie odbywają się na nadbrzeżu, przy porcie darłowskim i mają charakter otwarty. To bardzo interesujące, ponieważ
wczasowicze sobie spacerują wzdłuż nadbrzeża i gdy widzą, że siedzą jacyś ludzie i rozmawiają, często podchodzą i przyłączają się.
Ostatnio uwagę, zwłaszcza dam, koncentrował na sobie znakomity
aktor Andrzej Zieliński, który czytał fragmenty książek. I w tym roku
też mu będziemy wierni, bo robi to znakomicie. Poza spotkaniami
mamy do tego rozmaite prelekcje popularnonaukowe, których niedoścignionym mistrzem jest profesor Tadeusz Cegielski z Warszawy , także autor kryminału pt. „Morderstwo w Alei Róż”. Profesor
Cegielski wygłasza bardzo interesujące referaty na przykład na temat powieści kryminalnej w Anglii wiktoriańskiej, czy obrazu społeczeństwa w kryminałach. A wieczorami są projekcje filmów, które
nie zawsze pojawiają się w kinie czy telewizji. Na przykład kiedyś
rekomendowałem „Medium” Jacka Koprowicza, obraz który mną
wstrząsnął i był inspiracją, o czym opowiadałem przed seansem.
A ostatnio przypominaliśmy „Autostopowicza”, przed którym Mariusz Czubaj, nie tylko autor kryminałów, ale znakomity antropolog
kultury, opowiadał o seryjnych mordercach w popkulturze.
- A jak goście festiwalu czują się w Darłowie? Odkrywają je? Czy

samo Darłowo sprzyja fachowcom od literatury? Jest literackie?
- Sprzyja – i to pod wieloma względami. Władze miasta bardzo
wspierają spotkania literackie. Bliskim przyjacielem naszej imprezy jest burmistrz Darłowa, a nie ukrywam, że ja też przyjaźnię się
z panem Arkadiuszem Klimowiczem. Mamy więc pełne wsparcie,
które się przejawia na przykład w organizowaniu wycieczek po
Darłowie i okolicach. Ale to nie są typowo krajoznawcze wycieczki.
Mają za zadanie po pierwsze pokazanie nam interesujących miejsc,
po drugie zainspirowanie. I są niezwykle przydatne, bo te inspiracje są wielostronne, nie tylko takie, że powiedzmy wybieram sobie
miejsce, które będzie sceneria akcji książki. Nie tylko. Bywamy w też
w miejscach, które nam pomagają w doskonaleniu warsztatu. Darłowo pomaga nam więc mocno, odkrywając przed nami swoje tajemnice i miejsca, które mogą być wszechstronnie inspirujące dla
autorów kryminałów. Czerpiemy z tego całymi garściami.
- Proszę o przykład jakiegoś tajemniczego miejsca, o które się
dopytywaliście… zapewne w stylu „Panie przewodniku, a kogo tu
zabili?”
- Może nie „że zabili”, ale na przykład w latach siedemdziesiątych
w Darłowie istniała słynna banda napadająca na letników. Nazywano ją „Darłowskimi Szczękami”, od niezwykle wówczas popularnego
filmu. Bardzo się interesowaliśmy tą sprawą, chodziliśmy po parku,
gdzie były te napady na wczasowiczów i podpitych mocno
jegomości powracających do
hoteli.
- Rozumiem, że ani burmistrz ani nikt z darłowian, nie
chce by powstała tam „banda
Szczęki 2”?
- Oczywiście już od dawna
nie ma napadów, to bezpieczne miasto, ale ma własne legendy miejskie. Natomiast nikt
by zapewne nie protestował,
gdyby ktoś z nas częściowo
lub całkowicie umieścił akcję
swojej książki w Darłowie. Co
zresztą robimy, na przykład
w „Zanim znowu zabiję”, ostatniej powieści Mariusza Czubaja jest duży darłowski wątek.
Pojawia się tam hotel Apollo
i rozmowa na molo, na zabudowanym nadbrzeżu, gdzie
główni bohaterowie wypowiadają bardzo istotne kwestie dla intrygi tej książki. Nie jesteśmy więc
odporni na powaby, które nam oferuje Darłowo.
- Czy jest szansa, że w którejś z Pana powieści znów pojawi się
Darłowo?
- I to bardzo duża. Od dawna składałem takie deklaracje i może
być to śmiało potraktowane jako obietnica, że kiedyś Darłowo stanie się scenerią mojej powieści, może nawet całej. Ale jeszcze nie
teraz. Najnowsza książka , która się ukaże jesienią, jeszcze nie będzie darłowska, tylko wrocławska.
- Pierwsza, której akcja rozgrywać się będzie w całości w polskim, powojennym Wrocławiu?
- Tak, już nie będzie Lwowa, tylko wyłącznie Wrocław. W powieści
będzie moja ulubiona kompozycja klamrowa, czyli na początku rok
2012, potem 1989, następnie główny nurt akcji, który będzie toczyła się w 1946 roku, a potem znów będzie rok 1989 i 2012. To będzie
kryminał nieco filozoficzny, w którym dojdzie do starcia dwóch postaw filozoficznych, dwóch profesorów, którzy będą chcieli zdobyć
wyznawców wśród swoich uczniów. Więcej nie zdradzę… Ukaże się
najprawdopodobniej pod tytułem „Otchłań filozofów” zaczerpniętym ze słynnego zdania Fryderyka Nietzschego, który powiedział
„Kto walczy z potworami, sam staje się potworem , jeśli patrzysz
w otchłań, otchłań patrzy w ciebie”.
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Fot. Wojciech Grela

Pół roku
i osiem tysięcy
kilometrów
na rowerowym
siodełku

Przemierzenie rowerem króla salarów, czyli jeziora solnego Uyuni, to jedno z moich „must
see” i choć większość tubylców odradza z powodu ciągle wysokiej wody, dopinam swego.

Siedzę wygodnie przed białą kartką (komputerową, oczywiście) i próbuję ogarnąć
to wszystko. Obok stoi rower. W jego kołach osiem tysięcy kilometrów przejechanych
w sześć miesięcy w Ameryce Południowej. Czasami w towarzystwie, czasem samotnie.
Resztki peruwiańskiego pyłu jeszcze się chowają w zakamarkach szprych i zębatek, i trochę szkoda, że niedługo zmyje je polski deszcz.

a

może to nie szkoda? Mimo natłoku doznań
i krajobrazów, których próżno szukać na naszym
kontynencie, nie ma niczego piękniejszego, niż
polska łąka i las. Gdy szukam w pamięci południowoamerykańskiego odpowiednika rodzimej przyrody, nie znajduję analogii. Tamtejsze
krajobrazy osiągają skalę i różnorodność, którą wcześniej ciężko mi
było sobie wyobrazić, ale tylko rozstawiając namiot na naszej miedzy, czuję się jak we własnym domu.
Więc jak tu opowiedzieć o półrocznej tułaczce na kilku kartkach?
Oglądam zdjęcia zrobione z okna samolotu krążącego nad Ushuaia.
Błądzę po mapie w okolicach Carretery Austral przypominając sobie miejsce, w którym spędziłem Wigilię, Nowy Rok. Pierwsza myśl:

Autor: Wojciech Grela

kto te zdjęcia zrobił? To tak tam było? Wszystko powoli wraca. Teraz
łapię się na tym, że całą półroczną podróż postrzegam z perspektywy peruwiańskich przygód ostatniego miesiąca. Może dlatego, że
były one swoistą wyprawą w wyprawie?
Kiedy wyruszałem w towarzystwie Anglika i Polaka ze stolicy Boliwii – La Paz, wyobrażałem sobie Peru jako pocztówkę z Machu Picchu.
Strome stoki porośnięte gęstą roślinnością. Gdzieś w dole wijąca się
rzeka, i oczywiście razem z nią droga. Jednym słowem – nuda.
Tymczasem rzeczywistość okazuje się zupełnie inna. Różnorodność i intensywność ostatniego miesiąca w Ameryce Południowej
niejako zamazuje wcześniejsze wspomnienia, jakby głowa nie mogła
więcej pomieścić. Peru okazuje się cudownym krajem do zbaczania
z głównych szlaków. Wystarczy zrobić krok z utartej gringo-auto-
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Park Narodowy Torres del Paine to niezapomniana 10-dniowa wędrówka wśród granitowych skał, lodowców, i patagońskiej przepięknej przyrody.

Jęzor lodowca „Glaciar Grey” to tylko forpoczta „Campo de Hielo Sur” czyli Południowego Lądolodu Patagońskiego - największego po Antarktydzie i Grenlandii pola lodowego na świecie.
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strady wyznaczonej przez przewodniki, a wpada się w autentyczne,
i nie tknięte stopą turysty obszary, gdzie dzieciaki biegają za tobą,
a dorośli wytykają palcem. Nie jest jednak zupełnie łatwo, bo sieć
wijących się serpentynami wąskich dróżek jest gęsta, ale nie ma ich
praktycznie na żadnej mapie. Pod tym względem łatwiejsza była Patagonia, gdzie jedyny szlak prowadził cię jak po sznurku przez tysiąc
kilometrów.
Totalny przekrój klimatyczny w jakim przyszło mi się poruszać,
utrzymuje się do końca wyprawy. Pierwszomajowy wieczór spędzam
chroniąc się w małej budce, a na zewnątrz sypie śnieg. Rano góry
wokół są pięknie pobielone. Kilka godzin później zjeżdżam w dolinę

i jest przyjemne 25 stopni. Tak było w Andach Patagonii, tak jest też
w peruwiańskich Andach.
Ludzie też nie zawodzą swoją różnorodnością. Peruwiańczycy są
rozmowni i ciekawi. Ale to ogólna cecha ludzi w Ameryce Południowej. Od Ziemi Ognistej po Limę gdy jedziesz drogą, wszyscy cię pozdrawiają. Poranki na wiejskich drogach są tłoczne. Ludzie drepczą
na pola do pracy, pędzą owce, kozy i bydło na pastwiska. Mijając tą
całą menażerię często się sporo nagadam. Każdy chce się dowiedzieć, co tu robi zagubiony gringo.
Osiągnięcie celu spada na mnie niespodziewanie. Zjeżdżam z gór
do głównej drogi, po drodze zaliczając fiestę w małym pueblo. Na

Acobambilla - zagubione w Andach małe pueblo. Jestem tam pierwszym gringo od wielu lat. Oczywiście
całe miasteczko szybko wie, że przyjechałem, więc zostaję zaproszony na odbywający się właśnie ślub.
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La Paz, stolica Boliwii leży na dnie doliny. Aby ruszyć w kierunku jeziora Titicaca konieczny jest trzy odzinny podjazd w smogu i hałasie.
szerokiej asfaltowej szosie ciężarówka za ciężarówką, więc postanawiam złapać busa do najbliższej miejscowości. W końcu zatrzymuje
się duży autokar i gdy kierowca mówi, że jedzie do Limy, zmieniam
plan. Siedem godzin później wysiadam w Limie.
Tydzień później czekam na bagaż na berlińskim Teglu. Mój rower
się nie pojawia. Postanawiam na własną rękę jeszcze przez kilka dni
zwiedzać świat. Z ostatniego rowerowego etapu Berlin – Koszalin
muszę zrezygnować. 10 maja wychodzę z budynku koszalińskiego
dworca, targając na plecach sakwy rowerowe. Tu nic się nie zmieniło, zarówno na pierwszy rzut oka, jak i na drugi.
Co zostało? Ziemia Ognista, Patagonia, Carretera Austral, argen-

tyńska pampa, Atacama i salary południowej Boliwii, Altiplano i Titicaca, a wreszcie głębokie doliny wokół Cusco i na koniec góry peruwiańskiej centralnej części Andów. Wszystkie te etapy wymagały
adaptacji i odmiennego sposobu jazdy, innego planowania i rytmu
dnia. To sprawiło, że trudno było o nudę i monotonię. Każdy fragment jest osobną ogromną opowieścią – opowieścią nie do opowiedzenia. To trzeba przeżyć!
W pamięci pozostają twarze ludzi, rozmowy, piękne krajobrazy,
brudne miasta, trudy podróży, i świadomość istnienia tego bogatego miejsca, które oczyściłem dla siebie ze stereotypów. Teraz wiem
jak tam jest. Może kiedyś uda się wrócić?

Do Canchayllo zdjeżdżam prosto z wysokich gór. Wpadam w środek lokalnej fiesty... i muszę szybko uciekać, bo każdy chce się z gringo napić piwa.
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Peruwiańskie drogi są kręte i wąskie. Mały przydrożny cmentarzyk to częsty widok. Liczba kapliczek
podejrzanie odpowiada liczbie ludzi mieszczących
się do minibusa, jakich mnóstwo kursuje między
małymi, rozsianymi po górach osadami.

Tierra del Fuego w listopadzie wita mnie wiosennymi mleczami...
oraz silnym, dosłownie zwalającym z nóg wiatrem.

W północnej Argentynie, aby uciec od morderczego upału, wspinam się na Punę
de Atacama, czyli wulkaniczną pustynię położoną powyżej 3500 m n.p.m.

W pierwszej chwili, gdy wyskakuję zza zakrętu muszę się uszczypnąć.
Żółty maluch na Carreterze Austral?! To ekipa czesko-słowacko-polska
w trabantach i maluchu przemierza Amerykę Południową.

Argentyńska pampa. Droga ciągnie się prosto setkami kilometrów. Przy jednej
z przydrożnych czerwonych kapliczek Difunta Correa jest też piec, w którym argentyńska
rodzina wypieka chleb. Jest też oczywiście asado, czyli grillowana na ogniu wołowina.

Po trzech dniach przebijania się przez głębokie doliny wokół Cusco wyjeżdżam w małym pueblo Chincheros, a tam
razem z Peruwiankami siedzi Phill, znajomy Anglik, z którym wcześniej w Argentynie ukręciliśmy sporo kilometrów.
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La Paz

Wiadomo, El Grelus

Peru. Odległość w linii prostej niewielka, ale z powodu krętości dróg kręci się kilka razy więcej kilometrów
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Czym jeżdżę?

Starcie

tytanów

fot. Adam Fedorowicz

Autor: Izabela Magiera-Jarzembek

b

rytyjska nonszalancja i niemiecka perfekcja. Oba dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Nie można ich
porównywać, ale na pewno warto zaprezentować je razem. Tworzą mieszankę
wybuchową, bo to dwie absolutne indywidualności i to w najlepszym gatunku.

Koci pazur

Jaguar od zawsze zachwycał i nadal zachwyca doskonałą linią
nadwozia. Nowy XJ to połączenie intuicyjnej technologii, innowacyjnego myślenia oraz niezwykłych wrażeń z jazdy. To także auto

piękne i eleganckie. We wnętrzu mamy do czynienia z luksusem
i fantazją. Klasyczne zegary, wykończony najszlachetniejszym
drewnem kokpit i doskonałe fotele, obite skórą. Czuć tutaj historię
i kierowca instynktownie wie, że w tym aucie to on prowadzi, a nie
jest prowadzony przez elektronikę. Zniknęła klasyczna, charakterystyczna w starszym modelu wypukła tablica przyrządów z drewna
orzechowego, a zastąpiono ją płaską deską rozdzielczą. Pojawił się
szklany panoramiczny dach na całej szerokości samochodu, który
zdecydowanie wpływa na jasność oraz optycznie powiększa wnętrze XJ. Przyciemniane szkło zapewnia prywatność oraz ochronę
przed przegrzaniem kabiny samochodów. W miejscu automatycznej skrzyni biegów na konsoli środkowej XJ pojawiło się pokrętło.
Sześciostopniowa automatyczna skrzynia biegów jest sterowana
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Kuszą elegancją i siłą. Gdziekolwiek się pojawią, potrafią
dać prawdziwy show. Odwracają się za nimi wszystkie głowy, wzbudzają zachwyt i pożądanie. W tym numerze prezentujemy dwie super limuzyny: BMW serii 7 i Jaguara XJ.

ręcznie za pomocą łopatek przy kierownicy. Drugorzędne funkcje
obsługiwane są za pośrednictwem ekranu dotykowego – na wyświetlaczu pojawiają się wirtualne obrazy poszczególnych instrumentów.
W zakręty Jaguar wchodzi doskonale, a w prowadzeniu pojazdu pomaga pneumatyczne zawieszenie zaopatrzone w System
Adaptive Dynamics. Ten system analizuje prędkość, kąt wychylenia
kierownicy oraz ruchy nadwozia 500 razy na sekundę dopasowując
nastawy zawieszenia oraz przepustnicy, aby uzyskać idealną harmonię między komfortem, a precyzyjnym prowadzeniem auta. Wnętrze samochodu wypełnia fosforyzujące, niebieskie podświetlenie.
Delikatne światło, wydobywające się spod przełączników, rozjaśnia
drzwi, konsolę centralną i elektroniczny hamulec ręczny. Pośrodku

króluje zegar analogowy z podświetlaną na niebiesko tarczą. Dla
dodatkowego komfortu w zimowe poranki można wybrać opcję
podgrzewania kierownicy. Przyciski umieszczone w kierownicy służą do obsługi systemu multimediów, kontroli jazdy oraz włączenia
głosowego sterowania. Gdy jesteśmy zmęczeni podczas długiej
trasy Jaguar zafunduje nam masaż na siedzeniu kierowcy i pasażera, który pobudza i niweluje zmęczenie… Czego chcieć więcej?

Perfekcjonista
BMW od lat znane jest z tego, że wyznacza nowe trendy w motoryzacji. Kolejna generacja BMW serii 7 otworzyła zupełnie nowy
rozdział w projektowaniu, samochodowym wydajności, technologii,

34 MOTORYZACJA
– elektronicznych systemów wspomagających bezpieczeństwo. Kamery zastępujące boczne lusterka przy ciasnych manewrach to już
standard, to samo można powiedzieć o adaptacyjnym tempomacie
czy systemie informującym o przekroczeniu pasa ruchu. Co więc
robi największe wrażenie? Bez wątpienia system Night Vision na
centralnym wyświetlaczu, pokazujący obraz z kamery termowizyjnej. Pomijając zastosowania w stylu: jazda w nocy bez świateł albo
sprawdzanie, czy sąsiad dawno wrócił z pracy (ciepło z układu wydechowego widać jeszcze długo po zgaszeniu auta), to bez wątpienia jest jeden z najlepszych układów wspomagających kierowcę.
Podsumowując: nowa seria 7 po prostu oczarowuje. Bez względu
na to, czy kupimy ją dla wyglądu, wygody, osiągów, technicznych
nowinek czy bezpieczeństwa, zawsze będziemy zadowoleni. Jeżeli

BMW 740 d xDrive
Moc silnika: 258 KM
0-100 km 6.0 s.
Prędkość maksymalna: 250 km/h
Średnie zużycie paliwa: 6.0 l
Masa własna: 1985 kg
dodamy do tego brzmienie jak w najlepszych salach koncertowych
uzyskane dzięki designerskiemu systememowi Bang & Olufsen
High End Surround Sound można powiedzieć, że BMW nadaje ton
w pełnym słowa znaczeniu.

komfortu i luksusu. Nowa „siódemka” wygląda zgrabnie, elegancko,
ale i tak – jak przystało na markę – całkiem sportowo (długa maska,
krótki tył). Dopiero gdy podejdziemy bliżej, zauważymy, jak wielki
jest to samochód; przeciętnemu mężczyźnie maska sięga do pasa!
Wnętrze zaprojektowano z myślą o czterech osobach, z których

Jaguar XJ,3.0 Diesel, V6
Moc silnika: 275 KM
0-100 km/h 6.4 S.
Prędkość maksymalna: 260 km/h
Średnie zużycie paliwa: 7 l. /100 km
Masa własna: 1796 kg
każda podróżuje w królewskich warunkach. Cztery oddzielne fotele
mają bardzo szeroki zakres regulacji, a na ich obicia nie szczędzono
delikatnej skóry i miękkich poduszek. Naturalne materiały w połączeniu z nielakierowanym drewnem na desce rozdzielczej, wyraźnie
nawiązujące do starszych aut tej serii i łączą się z najwyższej klasy
techniką. Za sterowanie pracą auta odpowiada rozbudowany system elektroniczny, kontrolujący pneumatyczne zawieszenie, oprogramowanie silnika, układ wspomagania, napęd oraz skrzynię biegów. Nowością jest też tryb jazdy Comfort+ oferuje w połączeniu
z opcjonalnym zintegrowanym układem kierowniczym maksymalny
komfort jazdy dla wszystkich pasażerów: samochód porusza się bez
jakichkolwiek szarpnięć, każdy zakręt, każda zmiana pasa odbywa
się bez kołysania. Wróćmy jednak do gadżetów czy – jak kto woli
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Piach,
pot i dym...

Autor: Mariusz Kozłowski

Sezon motorowy w Koszalinie ruszył pełną mocą. W pierwszy weekend maja między Łazami a Mielnem rozegrane zostały po raz siódmy Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej
w Moto Cross Country pod nazwą „Polski Dakar”.

b

yły to kolejne zawody w tym miejscu, ale
pierwsze organizowane przez Moto Park
Koszalin. Andrzej Gaszewski sędzia zawodów, powiedział nam: – Są to jedyne
w Europie zawody, gdzie zawodnicy jadą
po plaży, zarówno motocyklami jak i quadami, co stanowi dużą atrakcję dla uczestników, a i ogromne wyzwanie dla organizatorów.
W zawodach wzięło udział 110 kierowców, co świadczy o randze
imprezy. Jedno okrążenie trasy miało długość ośmiu kilometrów,
w tym trzy kilometry po plaży nad samym brzegiem morza. Zasadą
rywalizacji jest to, że zawodnicy jadą przez półtorej godziny. Zwycięża ten, kto w tym czasie pokona najwięcej pełnych okrążeń. Najlepsi
są w stanie przejechać prawie 100 km.           
Zawody mają status bardzo trudnych, a używana nazwa „Polski

Dakar” nie jest przypadkowa. Nieustająca walka ze piaskiem, sprzętem i własnymi słabościami – tak można w skrócie opisać przebieg
rywalizacji. W wyścigu może spróbować sił każdy – amator oraz licencjonowany zawodnik. Amatorzy mogą zdobyć w trakcie zawodów certyfikat, który jest podstawą do uzyskania licencji sportowej
wydawanej przez właściwy dla miejsca zamieszkania zawodnika
zarząd okręgowy Polskiego Związku Motorowego.

W drugi weekend maja ruszył Driftingowy Puchar
Bałtyku. W tym sezonie z uwagi na ogromne zainteresowanie ze strony zawodników i publiczności
zaplanowano sześć dwudniowych rund od maja do
października. Drifting oznacza jazdę samochodem
w poślizgu kontrolowanym.
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Radia
Koszalin
portret
rodzinny

Joanna Lejtan, Krzysztof Plewa (redakcja publicystyki)

Sześćdziesięcioletnie istnienie Radia Koszalin miało kilka momentów przełomowych.
Pierwszy: z 1972 na 1973 rok, kiedy powstała sztandarowa do dziś audycja – Studio Bałtyk, z charakterystycznym dżinglem. Drugi w 1989 roku, gdy po transformacji ustrojowej
radio stało się medium wolnym od cenzury. Trzeci w 1993, kiedy rozgłośnia została przekształcona w spółkę. I w 2002 roku, gdy przeniosło się z trzech przyciasnych willi do wygodnej siedziby. 15 listopada 2013 roku Radio Koszalin obchodzi jubileusz. I sukces. Bo
w kulturze obrazkowej, mediów komercyjnych i popkultury trwa i promuje mądre słowo,
dobrą muzykę i osobowości radiowe. Po sześciu dekadach jest chyba najbliższe przypisanemu mediom publicznym słowu „misja”. Może dlatego, że po prostu stawia na ludzi?

k

Patrząc na nowoczesny, przeszklony budynek przy ul. Piłsudskiego, trudno uwierzyć, że
sześćdziesiąt lat temu rozgłośnia mieściła się
w pobliskiej willi, będąc Ekspozyturą Programową Polskiego Radia, a więc jedynie oddziałem nadającym raz dziennie trzydzieści minut
programu. Nawet wtedy, choć cenzurowana,
propagandowa i z dwoma magnetofonami na stanie, pełniła misję: była jedynym obok lokalnego dziennika medium. Znaczenie jej
rosło z roku na rok, a właściwie z godziny na godzinę, bo program
w kolejnych dekadach wydłużał się mozolnie o kolejne minuty, audycje, zasięg, filie i zespół. A obecnie stała się, według najnowszych
badań, najchętniej słuchaną stacją w Koszalinie i jedną z najchętniej
słuchanych w regionie. Nadaje całodobowo, realizując kilkanaście
inicjatyw nie tylko radiowych, z ekipą ponad czterdziestu dziennikarzy redakcji w Koszalinie, Słupsku, Pile i Szczecinku i w sumie 74
pracownikami we wszystkich działach spółki.
W tym portrecie rodzinnym lokalni obserwatorzy wypatrzyliby
mnóstwo znanych twarzy. Tak, tak – twarzy, bo historia Radia Kosza-
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lin, to także historia koszalińskiej kultury, a radiowcy to nie tylko głosy, ale też ludzie aktywni na wielu poza radiowych polach.

Wszystko gra
Dzieje redakcji muzycznej Radia Koszalin zasługują na książkę.
Na antenie gościły i goszczą wszystkie chyba gatunki muzyczne
w cyklach i autorskich programach; łącznie z felietonami jest ich
dziś niemal trzydzieści! Znakomita ich część ma status kultowy.
Radio przez kolejne dekady popularyzowało kulturę muzyczną we
wszystkich jej odmianach. Kiedyś transmitowało największe imprezy muzyczne, jak choćby Festiwal Pianistyki Polskiej i Festiwal Piosenki Żołnierskiej, umożliwiało nagrania wokalistom i zespołom.
Dziś organizuje Czwartkowe Studio Radia Koszalin ze znakomitymi
koncertami unplugged, wieczorami na ludowo, a nawet tangiem
i warsztatami hip-hopowymi!
W końcu Radio po prostu gra i to dobrze. Płytoteka Radia Koszalin liczy 18.200 pozycji ułożonych równiutko na kilkunastu regałach,
do których w wielu przypadkach trzeba się dobrać za pomocą dra-
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Jadwiga Koprowska (redakcja publicystyki, kierownik)

Jolanta Rudnik (redakcja publicystyki)

Katarzyna Kużel (redakcja publicystyki)

Adrian Adamowicz, Janusz Lendzion (redakcja muzyczna)

Dariusz Pawlikowski (redakcja programów informacyjnych)

Beata Górecka-Młyńczak (redakcja muzyczna)

Anna Popławska, Aleksandra Kupczyk (redakcja programów informacyjnych)

Andrzej Rudnik (redakcja publicystyki)
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biny. Spośród tego morza muzyki płyty do swoich audycji wybiera
ośmiu znakomitych redaktorów, których wiedza wystarczyłaby do
stworzenia encyklopedii muzycznej. Począwszy od Janusza Lendziona, Przemysława Mroczka i Adriana Adamowicza z inklinacjami
rockowymi, przez Beatę Górecką-Młyńczak rozsmakowaną w jazzie, Sylwestra Podgórskiego z jego Złotą Trzydziestką Radia i Marię
Słowik-Tworke z muzyką poważną, po Arka Wilmana, prawdziwego
specjalistę od hip-hopu. Nie sposób nie wspomnieć o Wincentym
Stachowskim, najstarszym metryką i chyba najmłodszym duchem
dziennikarzu Radia, którego nie ima się czas ani mody, za to rozpiera niespożyta energia. W Radiu Koszalin od zawsze. Pierwszy głos
kultowego w latach 70. Młodzieżowego Studia Stereo. Niestrudzony propagator szeroko rozumianej muzyki rozrywkowej. Legenda.

Publicystycznie niepoprawni
Do osobowości Radio Koszalin zawsze miało szczęście, i to nie
tyko w sferze muzyki.
Obecna redakcja publicystyki to zbiór pasjonatów, reportażystów z ogromnym dorobkiem, wielokrotnie nagradzanych, autorów
znakomitych rozmów, cykli i serii. Działem kieruje Jadwiga Koprowska, zawołana podróżniczka, prowadząca cykliczny Radiowy Klub
Obieżyświata, w którym wraz z Joanną Lejtan nie tylko opowiada
o własnych wyprawach, ale też gości mniej i bardziej znanych podróżników. Filarami redakcji, autorkami wywiadów i reportaży, zbieraczkami oryginalnych historii i ludzkich portretów są Anna Rawska,
Grażyna Preder-Pyżanowska, Danuta Czerniawska-Barcikowska,
a także Krzysztof Plewa. Za sprawą Katarzyny Kużel na antenie
goszczą tematy bliskie katolikom. Anna Winnicka przybliża kulturę
ukraińską. Sercem reportaży jest Koszalin, niemniej ważny region
z jego skomplikowanymi kontekstami społeczno-kulturowymi. Poprzez splątane historią losy swoich bohaterów niestrudzenie bada
delikatne relacje polsko-niemieckie Jolanta Rudnik, regularnie
nagradzana, świeżo upieczona laureatka prestiżowego Melchiora
2013 i tytułu Radiowego Reportażysty Roku oraz Andrzej Rudnik,
odpowiedzialny przy okazji za publicystykę polityczną.

Sylwester Podgórski (redakcja muzyczna, kierownik)

Andrzej Watemborski, Piotr Głowacki (redakcja w Słupsku)

Newsroom, czyli wulkan
Najmniej spokojny – jeśli taki w ogóle istnieje – w Radiu Koszalin
jest oczywiście dział informacyjny. Region, czyli Koszalin i okolice,
dziennikarskim okiem, uchem i mikrofonem obejmuje dziewięcioosobowy zespół pracujący w tempie sprinterskim, w którym
zadyszki nie dostają wyłącznie najlepsi. To specyficzna mieszanka złożona z nieco starszego dziennikarskiego pokolenia: Iwona
Krauze-Kilczewska, Cezary Mikita, Renata Pacholczyk, Mirosław
Pieńkowski, Ewa Polak-Dąbrowska, Dariusz Pawlikowski i Aleksandra Kupczyk, a także młode-zdolne-utalentowane: Anna Popławska
i Justyna Dyrda. Dwunastoosobowy zespół w Słupsku działa pod
wodzą Andrzeja Watemborskiego. Ze Słupska pochodzi też prezes
i redaktor naczelny Radia, Piotr Ostrowski, który karierę zawodową
rozpoczynał w TVP Szczecin, kierował oddziałami TVP w Koszalinie
i w Słupsku, redakcją Panoramy w Gdańsku, a potem jako dyrektor – TVP Gdańsk. Prezesem Radia jest od 2010 r. Z kolei Cezary
Szewczyk z Radiem Koszalin związany jest od dwudziestu lat. Jeden
z najbardziej doświadczonych koszalińskich radiowców i najbardziej rozpoznawalnych radiowych głosów. Łowca dziennikarskich
talentów. Dziś jest członkiem zarządu ds. programowych.
Radio ma też korespondentów – w Pile to Jacek Kiepel, w Szczecinku – Ryszard Bańka. Dzień po dniu budzą, towarzyszą w drodze
do i z pracy, informują, oceniają. Oprócz dostarczania słuchaczom
newsów, większość reporterów prowadzi też własne programy
i przeglądy tematyczne: polityczne, sportowe, studenckie, kulturalne, gospodarcze, rozmowy z gośćmi, fora, dyskusje.
Wszystko to spinają w całość ci transparentni, ale niezastąpieni:
realizatorzy, dźwiękowcy, technicy, dzięki którym dźwięk, słowo
i nuty płyną w eter, obecnie za pomocą technologii cyfrowej. Finansiści i marketingowcy. Administracja. Kilkadziesiąt osób.
Znają się, lubią, kłócą. Jak to w 74. osobowej rodzinie.

Iwona Tosik, główna księgowa

Maria Słowik-Tworke (redakcja muzyczna)
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Tomasz Micerski, realizator programowy

Piotr Koralewicz, realizator programowy

Dział marketingu - od lewej: Anna Topol, Michał Minkiewicz, Aneta Musyt, Hanna Jarczyńska

Grażyna Preder-Pyżanowska (redakcja publicystyki)

Renata Pacholczyk (redakcja programów informacyjnych)

Justyna Dyrda (redakcja programów informacyjnych)

Anna Rawska (redakcja publicystyki)

Biuro zarządu - od lewej: Grażyna Wójciak, Marlena Woszczatyńska,
Jakub Rembowski, Małgorzata Maluszycka
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Piotr Ostrowski, prezes zarządu, redaktor naczelny

Arek Wilman (redakcja muzyczna)

Mariusz Kozłowski, realizator programowy

Barbara Skórowska, realizator programowy

Katarzyna Kużel (redakcja publicystyki)

Cezary Szewczyk, członek zarządu ds. programowych

Remigiusz Werner, dział ochrony i spraw obronnych

Mirosław Pieńkowski (redakcja programów informacyjnych)

Ryszard Bańka (redakcja w Szczecinku)

Danuta Czerniawska-Barcikowska (redakcja publicystyki)

Anna Winnicka, współpracownik, redakcja publicystyki

Beata Górecka-Młyńczak, Przemysław
Mroczek, Sylwester Podgórski

Marek Plewa, realizator programu

Mirosław Niedek, realizator programu

Jacek Wiadkowski, realizator programu

Joanna Lejtan (redakcja publicystyki)

Halina Szczepańska, redakcja w Kołobrzegu
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Danuta Tworke, Violetta Słobodzian, Daria Miśko-Rogińska, Małgorzata Krysiak, Joanna
Draganiak, Maria Mokrzan, Roman Myśkiewicz (dział przygotowania i emisji programów)

Dział techniczny - od lewej: Bogdan Rosa, Jarosław Ryfun, Adam
Iwaszkiewicz, Waldemar Skórowski, Władysław Brateus, Marek Szajder,
Sławomir Jakubowski, Cezary Lejtan, Andrzej Walasek, Gerard Hafke

Dział organizacyjno-administracyjny - od lewej: Adam Wódczyński,
Roman Ćwiklewski, Katarzyna Grzybowska, Bogdan Pawlina

Dział finansowy - od lewej: Jadwiga Danecka, Emilia
Hordyńska, Alicja Malinowska, Irena Furmanowicz

Jacek Kiepel, Aleksandra Kupczyk, Iwona Krauze-Kilczewska

Paweł Kużel, realizator programu

Redakcja w Słupsku - od lewej góra: Marek Merecki, Marcin Kuszyński,
Agnieszka Piekarska, Grażyna Ginter, Mirosław Hopf, Edyta Lubiak,
Katarzyna Baniewicz-Kowalczyk, Andrzej Watemborski, Piotr Głowacki,
od lewej (dół): Mateusz Sienkiewicz, Grzegorz Łotysz, Mariusz Brokos

Cezary Mikita (redakcja programów informacyjnych)
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Fot. Radek Koleśnik,

Trening
z Mistrzem

Wizyta Norberta Mádaya była dla adeptów Wing Tsun Kung Fu ćwiczących w koszalińskiej szkole WTKF wielkim przeżyciem. Odwiedził ich człowiek, który udowodnił, że nie
tylko Chińczycy mogą osiągać doskonałość we wschodnich sztukach walki. Węgier posiada aktualnie najwyższy, 9. stopień mistrzowski.

n

orbert Máday dla 30 uczniów i instruktorów
Wing Tsun Kung Fu poprowadził w Koszalinie
nietypowe seminarium. Nawet początkujący
mogli ćwiczyć z nim techniki zarezerwowane
w zwyczajnym trybie nauki dla osób zdobywających stopnie mistrzowskie a nie uczniowskie.
To co wyróżnia Wing Tsun Kung Fu wśród
wschodnich stylów walki jest stosowanie prostych, szybkich ru-

Autor: Anna Sobiecka

chów wykorzystujących głównie siłę rąk i – w mniejszym stopniu
– nóg. Zdaniem Radosława Śliwki, założyciela i instruktora koszalińskiej szkoły WTKF (4 st. mistrzowski), ćwiczenie tego stylu jest
doskonałym sposobem na poprawę koordynacji ruchowej i koncentracji. – Każda sztuka walki ma swoją koncepcję, czyli technikę.
Jedna wymaga świetnej kondycji fizycznej i ruchowej, bo zawiera
w sobie na przykład salta czy wysokie kopnięcia. Inna, jak choćby
Tai Chi, oparta jest na harmonijnych, powolnych ruchach. Wing
Tsun Kung Fu to kobiecy styl walki, złożony z najbardziej użytecz-
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nych technik, które wykluczają wszelkie akrobatyczne ruchy i które
są łatwo przyswajalne.

Stopnie wtajemniczenia
Program nauczania stylu Wing Tsun Kung Fu opiera się na 12
stopniach uczniowskich i 12 stopniach mistrzowskich (zwanych
technicznymi). – Naukę rozpoczyna się od podstawowych technik,
a po opanowaniu każdej można przystąpić do egzaminu. Pozytywny wynik pozwala uzyskać uczniowi kolejny stopień – mówi Radosław Śliwka.
W Polsce istnieją dwie wyłącznie kobiece sekcje Wing Tsun Kung
Fu, w Szczecinie i Warszawie. Zdaniem Doroty Moskal, instruktorki
sekcji szczecińskiej (2 st. mistrzowski) to zdecydowanie za mało. –
Istnieje stereotyp, że sztuki walki to sprawa mężczyzn. To błędne
założenie. Wing Tsun Kung Fu jest sztuką walki stworzoną przez
kobietę i dla kobiety po to, by skutecznie mogła się obronić przed
napastnikiem. W początkowych fazach nauki panie często okazują
strach na przykład przed oddaniem ciosu. Później uwalniają energię i okazuje się, że są niezwykle waleczne – mówi instruktorka.

Początki stylu

na całym świecie. W 1989 roku prywatnym uczniem Sijo został
Norbert Máday, szef Wschodnio-Europejskiego Stowarzyszenia
Wing Tsun, posiadający aktualnie 9 stopień mistrzowski. To jedyne
profesjonalne stowarzyszenie Wing Tsun, posiadające regularny
kontakt z ostatnim uczniem wielkiego mistrza Yip Mana.

Wing Tsun w Polsce
Początki to lata 70. ub. wieku, kiedy do Europy po raz pierwszy
przyjechał Sijo Leung Ting. – Pierwszego stowarzyszenia w Polsce
niestety nie udało się utrzymać. Przetrwało ono natomiast w krajach
byłej Jugosławii, gdzie wówczas Wing Tsun Kung Fu uczył się Norbert Máday. Gdy stał się on prywatnym uczniem Sijo Leung Tinga,
postanowił reaktywować stowarzyszenie w Polsce – mówi Radosław
Śliwka. Obecnie ośrodki szkoleniowe mieszczą się w Warszawie,
Poznaniu, Krakowie, Szczecinie, Koszalinie, Wrocławiu, Olsztynie,
Giżycku, Gdańsku i Mławie. Główny, w Warszawie, prowadzony jest
przez Marka Mikulskiego (prywatnego ucznia Norberta Mádaya
oraz prezesa Polskiego Stowarzyszenia Wing Tsun), który ma 5 stopień mistrzowski. Koszalińska szkoła Wing Tsun Kung Fu istnieje od
2004 roku i jest prowadzona przez Radosława Śliwkę.

Wing Tsun to nie tylko walka

Historia Wing Tsun Kung Fu sięga 300 lat wstecz. To rzeczywiście
pierwszy styl walki wymyślony przez kobietę. Jak głosi legenda,
jego pomysłodawczynią Ng Moi, mniszka i adeptka klasztoru Shaolin. Klasztor uległ spaleniu, jednak z pożaru ocalało kilku mnichów,
a wśród nich Ng Moi. Schroniła się w świątyni Kung Fu. Tam stykała
się z innymi technikami i jednocześnie na tej podstawie opracowywała własny, „kobiecy” styl walki. Nazwa stylu wzięła się od imienia
jej uczennicy, Yim Wing Tsun. O legendzie mówi Norbert Máday: –
Yim Wing Tsun podjęła naukę u mniszki Ng Moi w momencie, gdy
musiała zmagać się z natrętnym zalotnikiem. Po roku nauki stanęła

Instruktor koszalińskiej szkoły Wing Tsun Kung Fu twierdzi, że ta
sztuka walki to nie tylko sposób na obronę przed napastnikiem.
– Dzięki tej technice ćwiczymy umysł, rozwijamy koncentrację
i szybkość naszych ruchów, a to ma znaczenie również w codziennym życiu. Poza prowadzeniem szkoły zajmuję się także własnym
biznesem. Pracuję w branży elektrotechnicznej. Prowadzę firmę,
która zajmuje się wykonaniem instalacji elektrycznych, w tym sieci
komputerowych, instalacji RTV itp. Zainteresowanie sztukami walki
pojawiło się już w dzieciństwie, w czasie, gdy legendarną postacią

z nim do walki i wygrała. Od tamtej pory napastnik nigdy jej nie
prześladował. Yim Wing Tsun wyszła za mąż i zaczęła nauczać swojego męża. Tak styl Wing Tsun Kung Fu zaczęli powoli przejmować
mężczyźni.
Forma Wing Tsun Kung Fu praktykowana była w Chinach od XVI
wieku i przekazywana z pokolenia na pokolenie, z ojca na syna,
z mistrza na ucznia. Pierwszą udokumentowaną historycznie postacią, która zaczęła nauczać szersze grono osób był wielki mistrz
Yip Man. W 1950 roku otworzył on pierwszą oficjalną szkołę Wing
Tsun, która mieściła się przy Związku Zawodowym Pracowników
Restauracji w Hongkongu. Pod okiem mistrza uczyło się kilkoro
uczniów, w tym Bruce Lee.
Ostatnim uczniem Yip Mana był Sijo Leung Ting, który jako
pierwszy uczył tego stylu poza granicami Chin. W 1972 roku założył on własną organizację International Wing Tsun Association,
a w 1976 roku po raz pierwszy odwiedził Europę. Od tego momentu Sijo regularnie odwiedza lokalne stowarzyszenia Wing Tsun

stał się Bruce Lee. Sam miałem możliwość poznawania sztuk walki
dopiero w szkole średniej. I z początku nie było to Kung Fu a Karate
Kyokushin. Wing Tsun trenuję natomiast od około 2006 roku. To
element mojego życia – mówi Radosław Śliwka. Uczniowie to najczęściej osoby młode, ale wiek nie stanowi bariery dla uprawiania
Wing Tsun Kung Fu. – W naszym gronie nie brakuje osób dojrzałych. Zawód także nie ma znaczenia. Nie ma tu ograniczeń. To kung
fu dla każdego – tłumaczy instruktor.
Zajęcia dla początkujących odbywają się dwa razy w tygodniu,
we wtorki i czwartki od godziny 19 do 20.30. Zdaniem Radosława Śliwki taki tryb zajęć to absolutne minimum potrzebne do
opanowania pierwszych technik. Dodatkowe ćwiczenia, dla grupy średniozaawansowanej, odbywają się w niedzielę, od godz.
9.00. Trening rozpoczyna się od formy, czyli zbioru podstawowych
technik. Kolejny etap to wdrażanie tych metod podczas ćwiczeń
z partnerem. Zajęcia kończą się ćwiczeniami wytrzymałościowymi
i siłowymi.
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20-lecie Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie

Pełnia sportowych
możliwości

Niewielu koszalinian wie o tym, że Zarząd Obiektów Sportowych to pierwsza spółka miejska w Polsce powołana przez samorząd do opieki nad obiektami sportowymi. W obecnym kształcie istnieje od 1 kwietnia 1993 roku. Od 20 lat dba o stan i rozwój obiektów
sportowych, aby spełniały one oczekiwania mieszkańców miasta – nie tylko tych, którzy
zawodowo uprawiają sport, ale także i tych, dla których zajęcia sportowe są rozrywką i
sposobem spędzania wolnego czasu.

Miejska pływalnia przy ul. Głowackiego/Jedności
Jej budowę sfinansował w całości Totalizator Sportowy. W 1962 roku oddano do użytku halę sportową, a w 1966 roku kryty basen. W
1981 roku do kompleksu dobudowano mały basen, tzw. brodzik i gabinety odnowy biologicznej. W latach 2008-2009 obiekt przeszedł
gruntowny remont.

Obiekty sportowe GWARDIA przy ul. Fałata
W ich skład wchodzi stadion piłkarski z trybunami na ok. 20 tys. osób, hala sportowa, boiska treningowe, szatnie i budynek administracyjny. W 1975 roku przebudowano płytę boiska, powiększono widownię, rozbudowano część administracyjną między innymi o hotel. W
ostatnich latach obiekt jest stale modernizowany. I służy nie tylko klubom sportowym i kibicom, ale także organizatorom masowych imprez
kulturalnych, rekreacyjnych oraz religijnych.
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Stadion Bałtyk, ul. Andersa 16
Stadion pamięta czasy przedwojenne - powstał w 1935 roku. Gruntownie odremontowany został w 1946, a przebudowany w 2007
roku. Trybuny mieszczą do 4 tys. osób (1500 na miejscach siedzących). Do stadionu należą: płyta główna, euroboisko, budynek klubowy,
kawiarnia i parking dla 200 aut.

Sportowa Dolina, ul. Podgrodzie
Sportowa Dolina to od pięciu lat miejsce wypoczynku, rekreacji,
zabaw i sportu. Jej oferta jest dostosowana do potrzeb zarówno
małych, jak dorosłych koszalinian. Ze wszystkich urządzeń można
korzystać za darmo i do woli od poranka do wieczora, bo część
boisk jest oświetlona. Budowa tego obiektu o pow. 10 tys. m kw.
przemieniła zdewastowany trakt spacerowy w trzy boiska do koszykówki (jedno przystosowane do siatkówki), boisko 25x50 m do piłki
nożnej, kort tenisowy ze ściankami do tenisa ziemnego, skatepark,
drogi rowerowe, siłownię na otwartym terenie. Są tam też kolorowe miejsca zabaw dla najmłodszych: piaskownice, zjeżdżalnie, tzw.
małpie gaje, czyli rozmaite urządzenia wspinaczkowe i zabawowe.
Mali miłośnicy sportów zimowych mogą poszaleć na torze saneczkowym.

Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Śniadeckich
O budowie hali zdecydowali w 2004 roku ówczesny prezydent
Koszalina Mirosław Mikietyński i rektor Politechniki Koszalińskiej
Krzysztof Wawryn. Zaletą przyjętego rozwiązania było rozłożenie
kosztów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych na obu partnerów.
Budowa hali trwała od września 2009 do lutego 2012 r. Hala dysponuje areną sportową o wymiarach 45x24 m. Rozgrywki lub widowiska może oglądać 3000 widzów na stałych miejscach, a jeśli
zajdzie taka potrzeba, dodatkowe 1000 osób znajdzie miejsca na
dostawianych krzesełkach. Arenie głównej towarzyszą sale treningowe, siłownia, sala fitness, jacuzzi, sauna, sala bilardowa, sala tenisa stołowego, pomieszczenia dla trenerów, szatnia dla widzów i zawodników, sanitariaty, sale konferencyjne, miejsca dla dziennikarzy,
studio telewizyjne i systemy monitorujące.

Pięć boisk Orlik (spośród ośmiu wybudowanych w Koszalinie)
Boiska powstały w Koszalinie w ramach rządowego programu
„Moje boisko – Orlik 2012”. Na wszystkich Zarząd Obiektów Sportowych sp. z o.o. zatrudnia doświadczonych i wykwalifikowanych
animatorów – sportowców i trenerów.

Hala Sportów Walki przy ul. Fałata
Powstała w ekspresowym tempie 15 miesięcy (zakończenie prac
nastąpiło 16 grudnia 2009 r.). Miasto wydało na jej budowę i wyposażenie ok. 7,7 mln zł. W budynku o powierzchni 1848,9 m kw.
mieści się hala podzielona ruchomą kurtyną dźwiękoszczelną. Po
rozsunięciu kurtyny wnętrze ma wymiary pozwalające na organizację zawodów rangi europejskiej.

Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Jedności 4, 75-401 Koszalin, tel./fax. sekretariat (0-94) 342-57-94
e-mail: biuro@zos.koszalin.pl, www.zos.koszalin.pl, www.basen.koszalin.pl
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Fundacja
Hearts WorldWide

Kuba i jego wsparcie – Marcin Latkowski, menedżer restauracji Viva Italia

Uczestnicy drugiego turnusu rehabilitacyjno-edukacyjnego zorganizowanego przez
Fundację Hearts WorldWide rozjechali się do domów. Przez dwa tygodnie 35 terapeutów, lekarzy, wolontariuszy intensywnie pracowało z 18 podopiecznymi. Pracowali również z ich rodzicami i opiekunami – po to, by efekt terapeutyczny podtrzymać i by dać
im narzędzia do samodzielnego efektywnego usprawniania dzieci dotkniętych różnego typu porażeniami.

n

Codzienna rehabilitacja to wielki wysiłek.
Podczas turnusu zajęcia trwały od godziny 9
do 14 i od 16 do 18. W mieleńskim ośrodku
Syrena podopiecznymi zajmował się sztab
fachowców. Jednak trwałe efekty przynosi
usprawnianie systematyczne, a więc także
w domach. Ten trud spoczywa na rodzicach
albo opiekunach chorych. Najczęściej są oni
pełni dobrej woli, ale nie zawsze dysponują odpowiednią wiedzą. –
Naszym ważnym celem jest przekonanie rodziców, że skutecznych
metod rehabilitacyjnych mogą się nauczyć, że nie jest to wiedza
tajemna – mówi Joanna Łysiak, prezes Fundacji Hearts WorldWide i jej sprężyna napędowa w jednej osobie. – Uzmysławiamy im

Autor: Andrzej Mielcarek

również, że ich zaangażowanie ma szczególną moc, bo zawiera
w sobie miłość i determinację, o które trudno na co dzień u zawodowych rehabilitantów. Dla rodziców przewidzieliśmy również
możliwość konsultacji i warsztatów z psychosomatyki oraz pracy
z emocjami.
Pacjenci przyjechali z różnych stron Polski. W większości to dzieci, których niepełnosprawność wyniknęła z mózgowego porażenia
dziecięcego, cytomegalii, niedotlenienia okołoporodowego, przebytej śpiączka i wad sprzężonych. Bez pomocy innych osób nie są
w stanie funkcjonować. Ich rehabilitacja służy temu, by nie dopuścić do pogłębiania się stanu chorobowego i by rozwijać u nich
możliwość choćby częściowego usamodzielniania się w codziennej rzeczywistości.
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Przed turnusem odbyły się konsultacje lekarskie. Tym razem
prowadzili je: Małgorzata Koman (lekarz rodzinny i pediatra z Koszalina), Andrzej Żytkowski (doktor nauk medycznych, neurolog
i rehabilitant z Łodzi), Garima Khazanchi (Hinduska, specjalistka
medycyny ajurwedyjskiej) i dr Shirmebaatar (lekarz z Mongolii,
specjalista medycyny tybetańskiej). Obecność lekarzy ze Wschodu
budzi czasami zaskoczenie u obserwatorów. – Oboje zalecają terapie zgodne z zasadami medycyny wschodniej, traktującej człowieka jako jedną całość. Leczą w oparciu o dietetykę, ziołolecznictwo,
akupunkturę, masaże – objaśnia Joanna Łysiak. Nad całokształtem
terapii, tak jak w przypadku pierwszego turnusu, czuwał rehabilitant Mateusz Malinowski. – Dziecko ze względu na złożoną niepełnosprawność powinno uczestniczyć w takich warsztatach. Praca
w ramach programu naszej fundacji stymuluje genetycznie zakodowane dane rozwoju i w sposób naturalny wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, zmniejsza i eliminuje negatywny wpływ
stresu fizycznego i psychicznego – mówi Joanna Łysiak. – Program
ukierunkowany jest na usprawnienie funkcji sensomotorycznych
i poznawczych.
Niektóre dzieci same stawiają sobie wyzwania. Tak jak mały
Kuba, który wyznał, że chciałby być kiedyś kucharzem. Jego marzenie spełniło się po części dzięki Ilonie Sokołowskiej i Marcinowi
Latkowskiemu z koszalińskiej restauracji Viva Italia. Pewnego dnia,
kiedy już ucichła praca w kuchni ośrodka Syrena, Kuba i jego „asystentka” Natalka, zostali zaproszeni do zrobienia pizzy i usmażenia
naleśników. Kuba był w siódmym niebie. Z powodu niedowładu
dłoni nie mógł nimi wyrabiać ciasta na pizzę. Znalazł inny sposób:
użył przedramion i łokci. – Trudno opisać uczucie, gdy widzi się takie zaangażowanie niepełnosprawnego dziecka i szczęście, jakim
emanuje. To zapada głęboko w pamięci – skomentowała później
Ilona Sokołowska.

Fundacja wdzięczna jest za pomoc w organizacji
turnusu właścicielom i menedżerom firm: Viva Italia
(Koszalin), Kompozycje Ozdobne (Karwice), Polstar i
Pomysłowa Fabryka (Koszalin), Hotel Hi-Fi (Nowy Tomyśl), AutoKarcz (Warszawa), Społem (Sławno)

Kuba, Natalka, Marcin Latkowski i Ilona Sokołowska

Pizza i naleśniki się udały
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z wiatrem i pod wiatr
Pisze dla Prestiżu Mateusz Kusznierewicz

Jachty żaglowe i motorowe są dla wielu obiektem westchnień i pożądania. Od
naszego indywidualnego temperamentu zależy, czy interesujemy się szybkimi
motorówkami, czy jachtami żaglowymi lub tzw. jednostkami wypornościowymi.
Możliwości korzystania z uroków szeroko rozumianego jachtingu jest wiele. Na
łamach magazynu Prestiż będę miał okazję opowiedzieć, wytłumaczyć, a także
zaprezentować wiele rodzajów jachtów żaglowych i motorowych oraz ciekawych sposobów na uprawianie jachtingu w Polsce, w Europie i na świecie.

Partnerami cyklu są: Dobre jachty i Premium Yachting
www.dobrejachty.pl

www.premiumyachting.pl

ż
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eglarstwo według definicji to niegdyś odmiana transportu, dziś dyscyplina sportów wodnych, oraz rodzaj
turystyki i rekreacji, a także forma szkoleń – zarówno
dla późniejszych marynarzy, oficerów i kapitanów jednostek, to także tzw. szkoła charakterów dla młodzieży.
Od siebie dodam, że to nie tylko sport, to także bardzo
ciekawy i atrakcyjny sposób na spędzanie wolnego
czasu. Dla mnie stał się wielką pasją i sposobem na
życie. Jestem z nim związany od 30 lat.

Już jako dziewięciolatek pływałem sam na małym
Optimiście. Przez minione 20 lat byłem członkiem kadry narodowej i olimpijskiej, wziąłem udział w pięciu Igrzyskach, żeglowałem na wszystkich kontynentach. Moje życie wypełniło żeglarstwo i wiem, że w tej profesji czuję się najlepiej. Zebrane doświadczenia,
wiedza i umiejętności związane z jachtingiem na pewno będą moim atutem w bieżącej
i przyszłej działalności.
Postanowiłem, że część swojego wolnego czasu poświęcę na promocję sportu,
a przede wszystkim żeglarstwa. Nie ograniczę się tylko do jednostek napędzanych
wiatrem. Wiem dobrze jak wielu jest amatorów jachtów motorowych. Uważam, że są
ciekawą formą poruszania się po wodzie, sam często z nich korzystam i na pewno opiszę
obszernie ten temat na łamach magazynu Prestiż.
Istotną sprawą są również uprawnienia żeglarskie i motorowodne. Miesiąc temu
Pani Minister Joanna Mucha podpisała nowe rozporządzenie o uprawianiu turystyki
wodnej. Od tego roku obowiązują trzy patenty żeglarskie: Żeglarz Jachtowy, Jachtowy

Sternik Morski i Kapitan Jachtowy oraz trzy patenty motorowodne: Sternik Motorowodny, Motorowodny Sternik Morski oraz Kapitan Motorowodny. Ponieważ temat
jest istotny i ciekawy do opisania, na pewno poświecę mu sporo miejsca w kolejnych
miesiącach.
Wybór akwenów do uprawiania jachtingu jest wyjątkowo duży. Dwie trzecie powierzchni naszej planety zajmują morza, rzeki, jeziora i oceany. Kiedy u nas nastaje
jesień lub zima, na mapie żeglarskich destynacji pojawiają się inne ciekawe miejsca na
drugiej półkuli. Turystyka żeglarska jest bardzo rozwinięta, co ku memu zadowoleniu
spowodowało, że ceny są bardzo racjonalne i przystępne. Od kilku lat promuję modę na
żeglowanie po Bałtyku. Czynię starania, żeby stworzyć modę na żeglowanie po Zatoce
Gdańskiej, Zalewie Szczecińskim, wzdłuż polskiego wybrzeża. Namawiam do wypraw
na Bornholm, do Kaliningradu, czy dalej na Gotlandię i w urokliwe Szkiery. Zadanie to
trudne, bo jak tu przekonać, że na akwenach południowego Bałtyku mamy odpowiednią pogodę, mariny czy też gastronomię lepszą i bardziej atrakcyjną w porównaniu do
Morza Śródziemnego, Adriatyku, czy u wybrzeży Grecji lub Turcji?
Z mojej perspektywy i obserwacji wynika, że wśród polskich żeglarzy i miłośników
rejsów morskich jest wiele osób, które nigdy nie miały okazji żeglować po Bałtyku.

Z klucza wybierają południowe destynacje czarterując jachty w najbardziej popularnych
marinach Chorwacji, Grecji czy Włoch. Jest w tym oczywiście wiele sensu i racji. Trudno
mi byłoby polemizować w dyskusji, czy flądra jest smaczniejsza od krewetek, czy temperatura wody w Bałtyku do porannej kąpieli w morzu jest wystarczająco ciepła, czy
atmosfera i serwis w polskich marinach odpowiada naszym oczekiwaniom. Porównując
Bałtyk do Adriatyku znajdziemy na pewno więcej argumentów za południem Europy.
Stwierdzam jednak, że to co na nas czeka na Bałtyku jest bardzo ciekawą alternatywą do
przeżycia wspaniałej przygody pod żaglami.
Mamy coraz więcej nowoczesnych marin spełniających oczekiwania najbardziej wymagających żeglarzy. Dofinansowane ze środków unijnych powstają mniejsze i większe
przystanie na szlaku zachodniopomorskiego i pomorskiego wybrzeża. Ich rozmieszczenie pozwoli nam z łatwością i w komforcie przemieszczać się w rejsie, który zaplanujemy
w podobny sposób jak na zachodzie czy południu Europy.
Mamy też coraz większy wybór jachtów morskich. Do czarteru oferowane są nadal
stare, wysłużone jednostki z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych będące w większości przypadków w posiadaniu klubów żeglarskich, ale mamy coraz więcej ofert do
wynajmu jachtów nowych, świetnie wyposażonych, niejednokrotnie lepszych i bardziej
nowoczesnych niż te oferowane w Grecji czy w Chorwacji. Każdego roku pojawia się
w Polsce około dwudziestu nowych jachtów morskich. Wiem to z własnego doświadczenia ponieważ od pięciu lat prowadzę działalność w tym obszarze i obserwuję sprzedaż
u nas i u naszej konkurencji.
Cieszę się, że obserwujemy wzrost sprzedaży i że wielu naszych klientów decyduje
się przeznaczyć swoje jachty do czarteru. Wielu z nich podejmuje decyzję o zakupie no-

wego jachtu z myślą o rozpoczęciu działalności czarterowej, co w dużej mierze przełoży
się na odświeżenie floty na Bałtyku. Nie pozostaje nic innego, jak tylko z tego korzystać,
tym bardziej, że ceny są bardzo konkurencyjne.
Wspomniałem o możliwości zakupu jachtu żaglowego lub motorowego. Jednostek
do wyboru jest niemało, a możliwości finansowania zakupu jachtu też coraz więcej.
Posiadając dużą wiedzę i doświadczenie w tym obszarze przedstawię w kolejnych
miesiącach gotowe rozwiązania związane z posiadaniem jachtu, a także możliwością
jego komercyjnego wykorzystywania. Przedstawię jednostki przygotowane do pracy we
flotach czarterowych wraz z ofertą finansowania. Wytłumaczę jak zarejestrować jacht,
nadać numery MMSI i Call Sign, dobierać najlepszą ofertę ubezpieczenia itd.
Dla miłośników dalekich egzotycznych wypraw przygotuję opisy propozycji, które są
nie tylko sprawdzone, ale i atrakcyjne cenowo. Dla tych, którzy stronią od wody nie będę
miał wiele do zaoferowania. Natomiast dla wszystkich, dla których spędzanie wolnego
czasu nad wodą i na wodzie jest miłym skojarzeniem, będę co miesiąc miał ciekawe
propozycje, opowieści i anegtoty. Zrobię to wszystko z dużą przyjemnością i satysfakcją
ponieważ mam z tej pracy wiele radości. Chcę podzielić się swoją pasję z czytenikami
magazynu Prestiż.
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Darłowo:

Fot. Radek Koleśnik ,

początek sezonu w nowej marinie

Podniesienie bandery i odegranie hymnu państwowego to najważniejsze i najbardziej
podniosłe momenty każdego otwarcia sezonu żeglarskiego. W tym roku w wyjątkowo
uroczystej oprawie święto zorganizowano w Darłowie, w nowo wybudowanej marinie,
która może pomieścić 70 jachtów.

n

a centralne otwarcie sezonu żeglarskiego
zjechali żeglarze z całej Polski, którzy z bliska
podziwiali nowy zakątek darłowskiego portu
i miejsca, gdzie każdy żeglarz ma teraz nie
tylko godne warunki postoju, ale także bezproblemowy dostęp do zaplecza sanitarnego
z prysznicami i pralnią.
– Z roku na rok rośnie liczba jachtów krajowych i zagranicznych odwiedzających darłowski port. Zwiększa się
także liczba jachtów i łodzi żaglowych oraz motorowych zarejestrowanych w naszym mieście. To dla nich wybudowaliśmy tę marinę –
podkreślał Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa. Koszt inwestycji to 1,25 mln zł, z czego pół miliona miasto pozyskało z funduszy
unijnych.

Autor: Adam Różański

Uroczystość rozpoczął koncert szant wykonany przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Morskich, a przy nabrzeżu honorowym
w pełnej gali cumował s/y Wojewoda Koszaliński – flagowy jacht
Klubu Tramp, który tego dnia świętował jubileusz 65-lecia istnienia.
Członkowie klubu, skupiającego około 200 żeglarzy, przekonywali, że popularność żeglarstwa rośnie z każdym rokiem. To właśnie
dlatego klub z powodzeniem organizuje rejsy turystyczne, ale też
szkoli młodzież, prowadzi Młodzieżowy Klub Regatowy i szkołę
żeglarską dla najmłodszych. – To doskonały pomysł na aktywność
i jednocześnie sposób na poznawanie świata – mówił Jarosław Jaśkiewicz, wicekomandor klubu
Uroczystość otwarcia morskiego sezonu żeglarskiego 2013
uświetnił występ Chorwackiej Orkiestry Dętej oraz pokaz płetwonurków i ratowników ze Szczecinka.
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Biel
kontra
biel

Autor tekstu: Anna Sobiecka
Koncept i fotografie: Wojciech Gruszczyński
Projekty: Ołena Rozver

Ołena Rozver nie lubi ograniczeń, dlatego zdecydowała się na studiowanie wzornictwa. W projektach stawia na innowacyjność. Przyszłość zawodową wiąże z modą
i designem, bo jak sama mówi, to jej pasja.
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rzedstawia się jako „góralka z Ukrainy”,
pochodzi bowiem z ukraińskiej Kołomyi.
W Polsce zamieszkała w 2001 roku, kiedy
z mamą przeprowadziła się do Słupska.
Ukończyła Liceum Ogólnokształcące im.
Tarasa Szewczenki w Białym Borze, gdzie
nauczyła się języka polskiego oraz wyznaczyła sobie cel, do którego w życiu chce dążyć. Właśnie kończy studia licencjackie na
Wzornictwie na Politechnice Koszalińskiej. Początkowo, przez
trzy lata, studiowała Architekturę Wnętrz, również na PK, jednak
na drugim roku postanowiła rozpocząć także studia designerskie. Podkreśla, że nie lubi ograniczeń: – Architektura ma sztywne granice, a w designie można wszystko. To jest to, co mnie
pasjonuje i w czym mogę wykorzystać swój potencjał. Gdy rozpoczynałam tu studia, myślałam, że w ich trakcie przeniosę się
do Trójmiasta, jednak postanowiłam zostać i nie żałuję. Świetna
ekipa i świetni ludzie.
W 2011 roku miała okazję wziąć udział w Off Fashion – Międzynarodowym Konkursie dla Projektantów i Entuzjastów Mody,
który odbywa się dwa razy w roku, w maju i listopadzie. – W jury
tego przedsięwzięcia często zasiada duet projektantów Paprocki
& Brzozowski. Chciałam zobaczyć jak to wszystko wygląda, przyjrzeć się temu od środka. Nie widziałam szans na powodzenie, ale
dzięki motywacji bliskich postanowiłam spróbować. Swoje projekty wysłałam na godzinę przed końcem rekrutacji. Po tygodniu
dostałam telefon z informacją, że zostałam zakwalifikowana do
dalszych etapów. Krok po kroku doszłam aż do półfinałów, gdzie
znalazłam się w gronie 150 projektantów. Ogromnie się z tego
cieszyłam. To przedsięwzięcie utwierdziło mnie w przekonaniu,
że droga jaką podążam jest właściwa – mówi Ołena. Jako jedyna
studentka pierwszego roku miała również okazję pojechać do
Mediolanu na Międzynarodowe Targi Mebli.
W tym numerze „Prestiżu” prezentujemy sesję zdjęciową autorstwa Wojciecha Gruszczyńskiego, która jest częścią pracy dyplomowej Ołeny: „Przenikanie form i faktur w kolekcji ubiorów
damskich”. Ołena nazywa taki rodzaj sztuki Form-a(r)tem. Praca
dyplomowa prezentuje przenikanie form i faktur, a najbardziej
interesującym elementem jest kolor. – Gdy mówimy o kontraście kolorów, zawsze nasuwa się standardowa opozycja, czyli
czerń z bielą. Moim pomysłem było ukazanie kontrastu tylko na
podstawie jednego koloru, bieli i jej odcieni. Nie jest to łatwe,
mamy do czynienia nie tylko z jednym kolorem, ale i różnymi
fakturami, a biel na bieli tak naprawdę nie jest biała. To pewna
„wariacja na temat”, bowiem te rzeczy nie są do noszenia na co
dzień.
Pomysł na licencjat nie był jej dobrowolnym wyborem. Ołena wybierała temat spośród kilku innych przedstawionych przez
promotora. Praca składa się głównie ze zdjęć, w mniejszej części
z teorii. – Podczas obrony moje projekty będą widoczne na manekinach oraz na rozstawionych planszach z fotografiami. Na początku przedstawię i omówię koncepcję pracy, zgłębię problem
i zaproponuję jego rozwiązanie. Argumenty popierać będę jednocześnie swoimi materiałami. Po skończeniu prezentacji odpowiem na pytania promotora i recenzenta, czyli tak, jak w standardowej obronie dyplomu licencjata. Dysponuję również dwoma
krótkimi filmami, które w szczegółach opisują charakter sesji.
Po ukończeniu studiów w Koszalinie Ołena planuje kolejny
krok: studia w School of Form w Poznaniu, ale rozważa także
Akademię Sztuk Pięknych i Wyższą Szkołę Sztuki i Projektowania
w Łodzi. Jak twierdzi, istotne w życiu powinno być to, by rozwijać
swoją pasję i robić to, co się kocha. – Kształcenie ma sens wtedy, gdy jest związane z pasją. Nawet gdybym miała zrobić sobie
rok przerwy, nie przeszkadzałoby mi to, bo robię to, co kocham
i chcę podążać właśnie tym kierunkiem.
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Zdjęcia/koncept: Wojciech Gruszczyński
Projekty: Ołena Rozver
Makijaż: Edyta Kołakowska
Fryzury: Anna Skrętkowicz
Asysta: Piotr Raczewski
Modelki: Martyna, Angelika, Sylwia, Pola
Miejsce: Instytut Dobrych Praktyk Biznesowych
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strefa
wyobraźni
Przebój kuchennej architektury
Autor: Marta Pisera

Urzekają elegancją, prostotą, symetrią, gładką powierzchnią i brakiem detali. Wprowadzają optyczny ład do wnętrza. Ich nowoczesny i uniwersalny design pozwala odebrać
kuchni jej tradycyjny wygląd, czyniąc z niej oryginalny, praktyczny i elegancki salon…
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owa o bezuchwytowych meblach kuchennych. Dlaczego właśnie one podbijają serca klientów kołobrzeskiego Studia
Mebli Kuchennych SEASIDE STUDIO?
Co sprawia, że klienci z całej Polski tak
chętnie powierzają aranżację tych wnętrz
właśnie tutejszemu zespołowi?

Biuro w kuchni

Studio mebli kuchennych SEASIDE STUDIO mieści się przy ul.
Sienkiewicza 19 w Kołobrzegu. Klienci przekraczając próg tego
miejsca od razu wkraczają tu
w domową i gościnną strefę.
Aromatyczna kawa postawiona
przed klientem na kuchennym
szklanym blacie, w ładnej filiżance – poza tym, że pachnie i
smakuje – inspiruje do szukania
z projektantem ciekawych aranżacji. Dobrze poczuje się tu zarówno klient – laik w dziedzinie
projektowania wnętrz, jak i doświadczony projektant. Omawiane koncepcje od ręki przenoszone są na monitor komputera,
dopracowywane, przeliczane…
– Pracujemy wyłącznie z niemieckimi producentami mebli
kuchennych – Ireneusz Dądelewski, właściciel SEASIDE
STUDIO opowiada o specyfice
studia, które założył, którym kieruje i w którym jest projektantem. – Są chwaleni przez naszych
klientów za estetykę i jakość
wykonania kuchni. Mam wielką
przyjemność korzystania z rewelacyjnych rozwiązań w łączeniu modułów mebli. Mogę bawić się ich
wielkością i kształtem. Jestem pod wrażeniem dbałości Niemców
o najmniejsze detale.

Przyszłość: mała i funkcjonalna

– Meble bezuchwytowe gubią typowy charakter kuchni, pozwalają łagodnie łączyć to miejsce z częścią przeznaczoną do odpoczynku czy pracy – podkreśla właściciel SEASIDE STUDIO. – Nadają
wnętrzu nowoczesny charakter. I, co bardzo ważne, ich neutralna,
stonowana stylistyka jest ponadczasowa. Nie prowokuje pytań, jak
długo będzie modna. Niemcy z założenia projektują kuchnie, które
mają służyć co najmniej 15 lat pod względem jakości wykonania
i wyglądu…

Forma
Prostota, oparta na stonowanej kolorystyce, prostych formach,
braku zaokrągleń, gzymsów, jakiejkolwiek sztukaterii w meblach
kuchennych, wreszcie – brak zewnętrznych gałek klientom SEASIDE STUDIO przypada do gustu. Uchwyty w tych meblach zostały
zastąpione listwą uchwytową
wpuszczoną za frontem lub specjalnie wyprofilowanymi frontami umożliwiającym łatwe wyciągnięcie szuflad czy uchylanie
drzwiczek.

Dąb jak złoto
Jakie są dziś trendy w kolorystyce nowoczesnych kuchni
bezuchwytowych?
Klientom
podobają się te oparte na odcieniach bieli, brązu, szarości
i czerni. Materiały? Tylko bardzo zamożni sięgają dziś po
drewno. – Na przykład takie jak
czarny dąb, który czeka w wodzie na klienta aż 30 lat zanim
będzie gotowy do tego, by stać
się bardzo pięknym i wytrzymałym materiałem na blat kuchenny – mówi Ireneusz Dądelewski.
I dodaje: – Bardzo dobrej jakości imitacje drewna trudno dziś
rozpoznać. Materiały, z których
współpracujący z nami producenci robią meble kuchenne, mają
świetne parametry wytrzymałościowe. Gwarantują, zależnie od potrzeb, ciekawy kolor lub fakturę.

Jedyne takie studio

– Dziś wielu ludzi mieszka na małych powierzchniach. I taki jest
trend przyszłości. Szukamy możliwości łączenia funkcji kuchni, salonu i sypialni. To powoduje naturalną chęć „chowania” kuchni i eksponowania dziennego, gościnnego charakteru małego pomieszczenia. Nasze meble i aranżacje rewelacyjnie się do tego nadają.
Myślę na przykład o sprytnym okapie ukrytym w suficie, czy schowanym w blacie mebla – mówi pan Ireneusz.
Przegląda aranżacje, w których w bardzo lekkiej optycznie kuchni
nie widać ani lodówki, ani innych sprzętów AGD. Zwracają natomiast
uwagę biel, czystość i funkcjonalne, architektonicznie przemyślane
wnętrza. Brak uchwytów, gałek na drzwiczkach, czy szufladach sprawia, że meble na kuchenne nie wyglądają. Stanowią neutralną, nowoczesną i praktyczną kompozycję.

Co stanowi o niepowtarzalności tego studia? Na pewno pasja
i przyjazne nastawienie krzątających się po nim osób – specjalistów
od projektowania i sprzedaży. – Mam sporą wiedzę i wieloletnią
praktykę w projektowaniu kuchni, doskonałe doświadczenia we
współpracy z niemieckimi producentami. Są dla mnie i moich klientów gwarancją jakości i nowoczesności – mówi właściciel. – Jesteśmy jedynym studiem w Polsce aktywnie sprzedającym meble kuchenne i rozwiązania firmy ROTPUNKT. Dajemy możliwość zakupu
mebli wraz z wysokiej jakości sprzętem kuchennym.
Zespół kołobrzeskiego studia mebli kuchennych SEASIDE STUDIO współpracuje z koszalińską STREFĄ ARCHITEKTA przy ul. Moniuszki 2, do której wszystkich Czytelników szukających inspiracji
do ciekawych aranżacji wnętrz także serdecznie zaprasza.

www.seasidestudio.pl
Kołobrzeg
Koszalin

SEASIDE STUDIO
STREFA ARCHITEKTA

ul. Sienkiewicza 19
ul. Moniuszki 2

tel. 517 279 235
tel. 601 447 807
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PRESTIŻOWE WNĘTRZE

WSZYSTKIE
ODCIENIE BIELI

Pani Beata zanurzona w pracy

Przedstawiamy Państwu dom znanej koszalińskiej ceramiczki Beaty Orlikowskiej. Jest położony na uboczu, z dala od miejskiego zgiełku, w Nowych Bielicach. To miejsce jej pracy, ale również mieszkanie artystki.

s

Autor: Greta Grabowska

ercem tego domu jest pracownia. Oddzielona
od świata szklaną ścianą, otwiera się na zewnętrze, podjazd. To świetne, strategicznie usytuowane miejsce, z którego zawsze widać kto do domu
wraca, a kto go opuszcza.

Światło - przenikanie się przestrzeni

Pracownia dzieli widok z salonem. Również w tym pomieszczeniu jest dużo światła. W jego promieniach mieszkańcy domu witają
dzień śniadaniem, jedzą obiad, piją popołudniową kawę. Dopiero
wieczorem światło rozjaśnia drugą stronę budynku. Stół ubrany w
jasne tkaniny, stoi w centrum przestrzeni dziennej. Nieco na uboczu, w bliskości kominka, stoją kanapa i fotele. Wkomponowana w
narożnik bryła kominka stanowi podstawę łukowato wygiętej ściany, która przecząc prawom fizyki, unosi się nad posadzką i oddala
od ścian. Jej górna krawędź zdaje się ulegać ciężarowi paleniska i
pochyla się ku nam. Ciepło płomieni wijących się w jego wnętrzu
kadruje błękitna rama z ceramicznych paneli. Ich układ, wznoszący
się nad prawą krawędzią, jest w opozycji do symetrii ściany. Efek-

tem pozornie niemożliwego połączenia żywiołu ognia i wody jest
subtelna plastycznie gra barw wszystkich elementów.

Telewizor ukryty za ceramicznym parawanem
Boczną ścianę salonu akcentuje telewizor. Czarna płaszczyzna
ekranu może niekorzystnie zdominować wnętrze, ale zawsze, gdy
nie jesteśmy już zainteresowani filmami czy wiadomościami, możemy ukryć go za ceramiczną „kotarą”. Pani Beata wykonała tę „tkaninę” z setek porcelanowych, cienkich kwadracików splecionych
drucianym wątkiem. Powstałą w ten sposób „miękką” formę możemy bez trudu przesunąć. Po chwili telewizor znika za rozmigotaną
szkliwem, ażurową ścianą.

Centrum domu jest pracownia
Życie w domu w tej części Europy zawsze skupiało się wokół
ognia, paleniska. Centrum domu Pani Beaty jest pracownia i piec,
ale ceramiczny. Wielki stalowy kolos zajmuje sporą część pomieszczenia . To on generuje moc tego miejsca. Jak wielki stalowy sejf za
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Jadalnia zalana słońcem, ceramika zawsze i wszędzie
Kompozycja „śniadankowa
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pancernymi drzwiami kryje skarby. Dekoracyjne detale, cenne precjoza, filigranowe, ceramiczne drobiazgi można podejrzeć przez
skromny wizjer. Dostępu do wnętrza pieca bronią ciężkie wrota i
dwa masywne koła zamachowe poruszające zamki.

Twórczy bałagan niezbędny do pracy
Wokół w pracowni na stołach, półkach, parapetach – wszędzie
piętrzą się prace ceramiczne. Tutaj rodzą się pomysły, powstają
szkice, prototypy, nowe formy. Jak za dotknięciem skrzydła motyla
pani Beata pokrywa je delikatną warstwą szkliwa, poleruje je, skleja,
oprawia w ramy. Pozorny nieład w pracowni jest efektem ubocznym
pracy twórczej. Przejściu z fazy projektowej do realizacji towarzyszy
często pośpiech i swoiste „zapomnienie w pracy”. Jest taka chwila, kiedy wszystko „poza” przestaje istnieć. Ważny jest ten ulotny
moment, tuż przed osiągnięciem celu. Ład przestrzeni jest sprawą
drugoplanową.

Dom jak tło dla ekspozycji
Z początku nie rozumiałam tego domu. Jednolita beżowo-brązowa tonacja ścian, posadzek i mebli, brak wyraźnych akcentów
i pomysłu na wnętrza. Ale po raz kolejny odwiedzając pracownię
zrozumiałam, że to ona jest w tym domu najważniejsza. Pracom ceramicznym podporządkowane są wszystkie elementy wnętrz, tworząc dla nich swoiste tło, scenę dla ekspozycji obrazów, wazonów,
barwnych plakiet czy statuetek. Na neutralnym tle dostrzegamy
niuanse odcieni ceramiki. Matowe biskwity, szaro niebieskie i zielone szkliwa i półprzezroczyste czy ażurowe detale.
Nie bez przyjemności odnajdujemy całą gamę barw – wszystkie
odcienie bieli.

I jeszcze - a’la Klimt

Gdzie drwa.... tam wióry lecą - codzienność pracowni

Artystka przy pracy
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Kominek i przesuwna ściana z setek ceramicznych kwadratów

Podglądanie pracowni, kruche ceramiczne
formy kontrastują z miękkością jedwabiu
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Złamanie zęba?
Natychmiast na fotel!
Rozmowa z dr Marcinem Bogurskim, koszalińskim lekarzem stomatologiem

p

anie doktorze, łamie się ząb. Czy to oznacza, że na
dobre go straciliśmy?
– To zależy, na jakim poziomie się łamie, u kogo
i czy chodzi o ząb żywy. Istnieje pewna skala oceny
złamania. Czy doszło do niego w obrębie tylko szkliwa i zębiny, czy też miazgi zęba. W niektórych przypadkach udaje się
złamanie przykleić i można z takim zębem żyć wiele lat.
– Czyli można do naprawy użyć fragmentu tego samego zęba?
– Tak, w niektórych sytuacjach jest to możliwe. Natomiast bardzo
często, jeśli złamaniu towarzyszy obnażenie miazgi, a takie przypadki są najtrudniejsze, trzeba dokonać leczenia kanałowego. Powodzenie zależy od wieku pacjenta. U młodych próbujemy zostawić
jeszcze ząb żywy, natomiast u osoby dorosłej zazwyczaj kończy się
to leczeniem kanałowym.
– Najpierw leczenie kanałowe a potem odtworzenie?
– U najmłodszych nie można tego odtworzyć koroną, bo zabronione jest ich montowanie u dzieci do czasu, kiedy nie osiągną wieku
dojrzałego, czyli mniej więcej 21 lat. W związku z tym dzieciom odbudowujemy ząb czasowo. Potem robimy coś ostatecznego, jak osiągną wiek dojrzalszy. Jeżeli łamie się ząb u osoby dorosłej i jest to ząb
żywy, to na ogół rokowanie jest dobre pod warunkiem, że nie jest to
złamanie poddziąsłowe. Jednak nawet jeżeli jest to złamanie głębokie, poddziąsłowe – np. na skutek uderzenia ciężkimi przedmiotami,
czy wypadków komunikacyjnych – to wówczas należy się zastanowić
nad ekstruzją, czyli przez jakiś czas kontrolowanym wyciąganiem go
metodami ortodontycznymi. Wtedy złamanie poddziąsłowe robi się
naddziąsłowe i można wykonać leczenie protetyczne standardowe,
czyli wkład i koronę. Jeśli ekstruzja nie ma sensu, bo korzeń jest zbyt
krótki, albo rokowanie jest niepewne (co wymaga indywidualnej
oceny za każdym razem – radiologicznej i tomografii komputerowej
a także badania klinicznego) to wówczas podejmujemy decyzję czy
lepsze nie będzie leczenie implantologiczne. Bierzemy wówczas
pod uwagę implantację natychmiastową, co dzisiaj jest w standardzie. Usuwamy ząb i wprowadzamy w to miejsce implant.
– Dlaczego ważna jest natychmiastowość?
– Dlatego, że wtedy nie tracimy tkanek miękkich i bazy kostnej,
czyli zostaje naturalna przestrzeń, która jest wypełniona implantem.
Efekt końcowy, także estetyczny, jest wtedy najlepszy. Reasumując:

Autor: Adam Różański

dr Marcin Bogurski
złamanie zęba w zależności od tego, czy to jest to tylko ukruszenie,
czy pęknięcie, złamanie, złamanie głębokie poddziąsłowe, złamanie
razem ze zniszczeniem struktury korzenia, można na różne sposoby
leczyć. Można leczyć zachowawczo, czyli odbudową zwykłą z kompozytu (przy drobnych ukruszeniach), można odbudowywać protetycznie wkładem i koroną, albo leczyć implantologicznie. Ocenia to
lekarz. Ważne, szczególnie przy urazach u dzieci, by trafić do gabinetu stomatologicznego natychmiast.
– Często z lęku pacjenci to odkładają.
– Przy urazach, które następują z obnażeniem miazgi, chodzi o to,
żeby nie doszło do zakażenia miazgi. W ślinie są bakterie, to środowisko przepełnione bakteriami. Jeśli natychmiast trafia się do dentysty, pojawia się szansa na to, że ząb przetrwa. Miałem parę przypadków, kiedy przykleiłem taki ząb, najczęściej dzieciom, i kilka lat
funkcjonował on bez zarzutu.
– Czasami złamanie wynika z urazu, uderzenia, czasami ktoś
ugryzie coś twardego. Czy podatność na złamania różni u różnych
osób? Czy ząb to materiał zawsze jednakowo twardy?
– Ząb sam z siebie szanse na pęknięcie ma niewielkie, dlatego
że mamy wrażliwy układ zawieszenia zęba. Nasz mózg potrafi bardzo dokładnie oceniać, czy w ustach mamy coś twardego czy coś
miękkiego i reagować w mini sekundach, czyli otwierać i rozszerzać
szczęki. Jeżeli jemy coś takiego jak M&M’s, który w środku jest z czekoladą i nasze zęby wiedzą, że to jest twarde i należy użyć nieco
siły, to w pewnym momencie przegryzamy to i w ułamku sekundy
wiemy, że w środku jest „miękko”, że jest tam czekolada. Nasz mózg
od razu dostaje informację, że nas oszukano i rozwiera szczęki, żeby
nie ułamać zęba uderzeniem o inny. Niestety, zęby pękają. Najczęściej martwe, dlatego że one już nie potrafią przenieść tego bodźca
do mózgu i uderzają z tą samą siłą. Są to często złamania zębów
przedtrzonowych, trzonowych leczonych wcześniej kanałowo i odbudowywanych. Jeśli trafi nam się wówczas coś twardego między
zębami, to ktoś wygra. Albo to co jest twarde, albo ząb. Ząb czasami
przegrywa. Wówczas dochodzi do złamań niewdzięcznych, bo są
to złamania poddziąsłowe i skośne, czyli takie, które rzadko rokują dobrze. W takich przypadkach też podejmujemy indywidualną
decyzję. Jeżeli jest to złamanie głębokie poddziąsłowe w obrębie
korzenia to taki ząb jest do usunięcia.

Michał Snoch

GABINET
STOMATOLOGICZNY

wwww.bogurski.pl
Gabinet stomatologiczny

ul. Boczna 11, Koszalin, marcin@bogurski.pl, tel: +48602458597, +48943464555
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Stopy wymagają
delikatności

Każda z naszych stóp stanowi zaledwie 1 procent powierzchni ciała, ale jest skomplikowaną maszynerią licznych kości, mięśni i więzadeł. Poza tym ma wyjątkowo trudną pracę
– musi przez cały dzień utrzymywać nasze ciało w pionie i pewnie prowadzić przez życie.
Latem dajemy jej odetchnąć w sandałach i klapkach. Musimy jednak pamiętać, że lato
także pewne zagrożenia dla stóp. Jak więc o nie dbać?

p

ytanie wydaje się absurdalne. Każdy przecież potrafi to robić. Jednak z licznych badań wynika, że ponad połowa z nas robi to nie do końca prawidłowo.
Dlatego pamiętaj:
∙ do mycia należy uważnie dobierać temperaturę
wody; często zdarza się, że myjemy nogi w wodzie zbyt ciepłej,
powodując mikrouszkodzenia naskórka (stopy są bowiem mniej
wrażliwe na gorąco),
∙ należy dokładnie myć przestrzenie między palcami, a po umyciu starannie je wycierać do sucha; zaniedbania w tej kwestii są niezwykle częste i mogą doprowadzić do rozwoju grzybicy,
∙ raz w tygodniu wymocz stopy w ciepłej wodzie z olejkiem, zrób
im peeling, masaż, zadbaj o paznokcie,

Autor: Marta Mozol-Jursza miesięcznik „Świat Zdrowia”

∙ paznokcie zawsze obcinaj prosto a nie na półokrągło. Możesz
lekko zaokrąglić boki pilniczkiem. Zapobiega to wrastaniu, które
jest bardzo bolesne i kłopotliwe,
∙ korzystając z basenów, sauny i pryszniców publicznych (także
np. w hotelu) zawsze zakładaj klapki.

Odpowiednie obuwie
Co najmniej 2/3 problemów ze stopami jest wynikiem noszenia
nieodpowiedniego obuwia. Przodują tu kobiety, które bardzo często kierują się wyglądem butów, wygodę traktując drugoplanowo.
Płacą za to odciskami, rogowaceniem skóry, nadmierną potliwością
a czasem nawet deformacją stóp!
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A przecież łatwo tego uniknąć. Wystarczy pamiętać, aby obuwie było wygodne, przewiewne, dobrze dopasowane do rozmiaru, kształtu stopy, wysokości jej podbicia oraz sposobu zginania.
Wbrew pozorom można kupić naprawdę śliczne obuwie, które
spełnia te wszystkie kryteria. Często jednak w dość wysokiej cenie.

Sucha i zgrubiała skóra stóp

Skóra stóp jest niezwykle bogata w gruczoły potowe i zupełnie
pozbawiona gruczołów łojowych. Nic więc dziwnego, że łatwo staje
się szorstka i zgrubiała. Jeśli nie chcesz do tego dopuścić, musisz
być konsekwentny. Konieczne jest codzienne natłuszczenie np. oliwą z oliwek. Idealnie byłoby smarować stopy oliwą dwa razy dziennie – po każdym myciu. Możesz także zastosować specjalne kremy
do stóp, których na rynku pojawia się coraz więcej.
Jeśli chodzi o stosowanie pumeksów i tarek, zdania są podzielone. Jedni uważają, że to najlepszy sposób pozbycia się zrogowaciałego naskórka, inni, że taka praktyka potęguje problem. Jednak,
w większość przypadków regularne nawilżanie sprawia, że tarka czy
pumeks stają się zupełnie zbędne. Jeśli jednak należysz do osób,
które regularnie ich używają, pamiętaj o właściwym przechowywaniu i dezynfekcji (np. poprzez wygotowywanie). Podobnie należy
obchodzić się z innymi sprzętami do pielęgnacji stóp (cążkami do
paznokci, separatorami itp.).

Grzybica, czyli niechciane życie
pod paznokciem
Bardzo powszechne jest przekonanie, że grzybica bierze swój
początek w zaniedbaniach higienicznych. Nie jest to prawda. Zachorować mogą nawet prawdziwe czyściochy. Schorzenie zresztą
jest bardzo demokratyczne – szacuje się, że cierpi na nie nawet do
30 procent naszego społeczeństwa.
Chorobą sprzyjającą występowaniu grzybicy jest cukrzyca. Jest
to jedna z licznych przyczyn, dla których diabetycy powinni zwracać
na swoje stopy szczególną uwagę. Trzeba pamiętać, że grzybica
jest chorobą zakaźną. Można się nią zarazić niemal wszędzie, gdzie
nasze gołe stopy mają kontakt z podłożem, którego wcześniej dotykali inni. Zakaźne są także wspólne ręczniki i przybory higieniczne.
Odpowiednia pielęgnacja stóp ma doskonałe działanie prewencyjne. Przed chorobą chronią także specjalne pudry, kremy i talki zawierające substancje zarodnikobójcze.
Grzybica zwykle najpierw rozwija się w przestrzeni między czwartym a piątym palcem, gdzie daje się zauważyć zaczerwienienie
i świąd. Potem skóra maceruje i się odwarstwia, a choroba rozprzestrzenia na coraz to nowe partie stopy. Im wcześniej rozpoczniemy
leczenie, tym jest ono krótsze, skuteczniejsze i mniej uciążliwe.
Grzybicę paznokci poprzedza najczęściej właśnie grzybica stóp.
Gdy swędzi nas skóra między palcami, naskórek jest zaczerwieniony i łuszczy się, mamy najprawdopodobniej do czynienia z zakażeniem grzybiczym. Następnie zaczynamy obserwować zmiany na
paznokciach stóp i – prędzej czy później – dłoni. Zwlekanie z wizytą
u dermatologa może skończyć się nawet całkowitym zniszczeniem
płytki paznokciowej! W skrajnych przypadkach nieleczona grzybica może przenieść się na inne organy albo doprowadzić do pojawienia się alergii. Pamiętajmy również, że zaniedbując chorobę
narażamy na zarażenie domowników i inne osoby, z którymi mamy
codzienny kontakt.

Kto jest najbardziej narażony?
Do zakażenia dochodzi najczęściej u osób, które przeszły niedawno kurację antybiotykową oraz u diabetyków. Jednym z objawów cukrzycy jest zwiększona zawartość cukru w m.in. pocie chorego oraz zaburzenia ukrwienia kończyn, co sprzyja zakażeniom
grzybami. Cukrzycy powinni szczególnie uważać na grzybicę, gdyż

Nail Pen jest wyrobem medycznym stosowanym w leczeniu i zapobieganiu grzybicy paznokci.
Może być stosowany do paznokci rąk i stóp. Umożliwia szybką
rewitalizację i ochronę zniszczonych paznokci. Dzięki opatentowanemu składnikowi aktywnemu (Olive Leaf ActiveTM), zostaje
zachowana naturalna flora paznokci. Nail Pen wytwarza barierę mechaniczną, w której grzyby
nie są w stanie przetrwać ani rozmnażać się. Po tygodniu stosowania wygląd paznokci powinien się wyraźnie poprawić. Nail Pen może być stosowany również przez: osoby chore na cukrzyce, dzieci w wieku
powyżej 4 lat, kobiety w ciąży i karmiące piersią.
Zawartość opakowania: Nail Pen płyn 4 ml z 3 wymiennymi końcówkami sztyftu, 5 pilniczków do paznokci, instrukcja użycia.
jej zaniedbanie doprowadzi do powstania poważniejszych schorzeń. Zakażenie wywołuje u nich większe zmiany skórne niż u osób
zdrowych, częściej także dochodzi do powikłań.
Uważać na grzybicę powinny także osoby uprawiające regularnie
(zwłaszcza latem) sport, osoby zmagające się z innymi obniżającymi
odporność organizmu schorzeniami, z zaburzeniami układu krążenia, układu hormonalnego, otyli oraz chorzy przyjmujący preparaty
sterydowe.
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Położona ok. 60 km na południe od stolicy Niemiec Tropikalna
Wyspa jest miejscem, w którym można spędzić czas w tropikalnym
klimacie, w otoczeniu egzotycznych roślin, odpocząć na plaży czy
też wykąpać się w „oceanie” z podgrzaną do ok. 30 stopni wodą.
Jedną z atrakcji wyspy jest wioska składająca się z zabudowań
charakterystycznych dla wysp Bali, Borneo czy Tajlandii.

Cena: 125 zł/os.
01.06.2013 wyjazd z Koszalina
www.odys-wczasy.pl, odys@odys-wczasy.pl
Biuro Turystyczne ODYS Koszalin
ul. Wyszyńskiego 5/2, tel. 94 346 53 31
ul. Dworcowa 4, tel. 94 342 26 52
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Potencja(ł) mężczyzny
Temat wstydliwy, tabu. Potencja to słowo, o którym mówi się dużo, choć jeszcze więcej
milczy. Doktor Ewa Kempisty - Zdebik, lekarz medycyny męskiej, przybliża tę trudną kwestię w krótkiej rozmowie z przymrużeniem oka.

Dr Ewa Kempisty Zdebik
skość wysuszonym proszkiem z penisa tego zwierzęcia. Arabowie wierzyli w magiczne działanie gałki muszkatołowej, imbiru lub
kawy. Persowie do dziś mieszają daktyle i orzechy z białym serem
i jajkiem i zaklinają się, że ta mikstura działa piorunująco na wzwód
prącia. Włosi, żyjący wiecznie w kompleksie Casanovy wierzą, że
jedząc małże, krewetki, ostrygi, czy kawior, zapewnią genitaliom
wieczną witalność.
– A jak wygląda przyszłość męskiej medycyny? Wydaje się, że
to wciąż prężnie rozwijająca się dziedzina, na którą chyba zresztą
zawsze będzie zapotrzebowanie.
– Chciałabym zacytować słynne powiedzenie, które przypisywano Druzio Varella, brazylijskiemu onkologowi i pretendentowi do
Nagrody Nobla z zakresu medycyny, że w dzisiejszym świecie inwestuje się pięć razy więcej na leki zwiększające męską potencję
i silikony dla kobiet, aniżeli na leczenie choroby Alzheimera. W rezultacie za parę lat będziemy mieć staruszki z dużym biustem i staruszków z twardym penisem, ale nikt z nich nie będzie pamiętał do
czego to służy. I chyba właśnie to stwierdzenie uznane zostało jako
wyzwanie priorytetom w medycynie.

Fot. Krzysztof Nowosielski
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ani doktor, my kobiety czasem śmiejemy się, że
psychika mężczyzn, jak i „mechanizmy ich działania” są nieskomplikowane, jednak w praktyce nie
jest to już tak proste i oczywiste…
– Kiedyś Ornelia Mutti, znana włoska aktorka porównała mężczyznę do Ferrari. Paliwo to testosteron, za kierownicę służy mu
penis, skrzynia biegów to potencja z pedałem na gaz oraz hamulcem i wreszcie skomplikowany układ elektroniczny, który jak mózg
mężczyzny musi zostać od czasu do czasu komputerowo ustawiony
przez  partnerkę. Ale bez testosteronu jako paliwa i penisa jako kierownicy, Ferrari stoi w garażu i nie jedzie dalej.
– Co jest przyczyną tego, że nagle brakuje tego „paliwa”, a „kierownica” nie pozwala na swobodna jazdę?
– Brak potencji jest bardzo złożonym procesem. Powstaje na skutek stresu, ale i w wyniku zniszczonych poprzez palenie nikotyny,
cukrzycę lub miażdżycę naczyń. Niekiedy jest też wynikiem anomalii w budowie ciał jamistych i naczyń penisa oraz zmian anatomicznych lub neurologicznych. Może być też ubocznym efektem operacji prostaty i pęcherza moczowego.
– Z pomocą przychodzi więc niebieska pigułka.
– Viagra, jest obok aspiryny najbardziej znanym lekiem i pokusiłabym się o stwierdzenie, że nie ma miejsca na świecie gdzie byłaby
nieznana. Umożliwia osiągnięcie trwałego wzwodu umożliwiającego satysfakcjonujące odbycie stosunku płciowego. Działanie leku
zaczyna się po 30 minutach do godziny i utrzymuje do 5-6 godzin,
ale wymaga stymulacji. Nic samo się nie zrobi. W Viagrze pokładane są wielkie nadzieje. Co więcej, jako obiekt dowcipów, a nawet
sztuki stała się kultowa. Ta niebieska kapsułka zmieniła świat, złączyła ale i rozdzieliła wiele małżeństw.
– W aptekach znaleźć możemy sporo suplementów diety wspomagających potencję. Nie wspomnę już o internecie, który ugina
się wręcz od ofert i obietnic erekcji-cud. Ich stosowanie jednak
nierzadko może przynieść więcej kłopotów niż przyjemności.
– Odradzałabym panom kupno tych preparatów bez konsultacji
z lekarzem. Niewłaściwe kombinowanie tabletek wzmacniających
potencję z innymi lekami może stanowić zagrożenie życia pacjenta.
Szczególnie uważać muszą panowie, u których stwierdza się zaburzenia rytmu serca, duże niedociśnienie, jak i ciężkie choroby serca
oraz osoby po świeżych zawałach serca. Lek podany przez lekarza
we właściwych dawkach nie stanowi za to żadnego niebezpieczeństwa, zaś nieliczne objawy uboczne występują bardzo rzadko.
– Panowie jednak niechętnie zgłaszają się po pomoc do specjalisty. Wstydzą się mówić o swoich kłopotach i nie dzielą się nimi
nawet ze swoją partnerką. A wszystko to prowadzi przecież do
frustracji, nasilenia się problemu i tak koło się zamyka.
– Mężczyzna bez potencji czuje się niepełnowartościowy, zagubiony i nieśmiały. Ucieka od życia towarzyskiego, zamyka się w sobie, a właściwie w innym pokoju. Łóżku zostaje przywrócone jego
pierwotne zastosowanie. Efektem odejścia od życia seksualnego
u mężczyzny jest rozwój depresji. Potencja była, jest i będzie symbolem męskości, jak zarost na twarzy czy też głębia głosu. Już od
dawnych czasów szukano przeróżnych środków na wzmocnienie
prącia, którym przypisywano wręcz magiczne działanie.
– Historia zna wiele takich przykładów „wspomagania”…
– To prawda. Azjaci zabijali tygrysy, aby móc wzmocnić mę-

Autor: Agata Rudnik
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Łagodzenie
skutków alergii

Późna wiosna i początek lata to czas intensywnego pylenia różnego rodzaju roślin i koszmar osób uczulonych na ich pyłki. Rozmawiamy o tym z mgr farmacji Barbarą Domżał.

p

ani magister, czym jest alergia?
- Alergia, inaczej uczulenie, to nadmierna reakcja
organizmu na różne substancje pochodzące z otoczenia. Alergia nie jest jednorodną chorobą, lecz
grupą chorób o różnej lokalizacji (drogi oddechowe,
przewód pokarmowy, skóra), różnych objawach, a nierzadko również o różnych przyczynach. To, co je łączy, to ten sam mechanizm
ich powstawania, czyli zaburzenia w funkcjonowaniu układu odpornościowego. Ocenia się, że alergia jest schorzeniem obejmującym
około 30 proc. populacji i, co gorsza, liczba chorych podwaja się co
10 lat.
- Dlaczego nazywa się ją chorobą cywilizacyjną?
- Alergia to cena, jaką płacimy za rozwój cywilizacyjny. Jej rozwojowi sprzyjają czynniki środowiska. Choroby cywilizacyjne to schorzenia związane z ujemnymi skutkami wysoko rozwiniętej cywilizacji.
A zatem z sytuacjami stresowymi na jakie jesteśmy coraz częściej
narażeni, napięciem nerwowym, małą aktywnością fizyczną, skażeniem środowiska czy nieracjonalnym odżywianiu. Do chorób cywilizacyjnych zaliczamy m.in. nadciśnienie tętnicze, chorobę wieńcową,
zaburzenia psychiczne i choroby alergiczne.
- Czyli choroby alergiczne występują częściej w krajach wysoko
rozwiniętych?
- Zgadza się. Wpływ na rozwój alergii ma również standard życia
– im wyższy, tym większe ryzyko choroby. Dlatego największy przyrost alergików obserwuje się w Europie i USA, zaś znacznie mniejszy
w Azji czy Afryce. W Polsce chorobami alergicznymi dotkniętych jest
ok. 15 mln osób w różnym wieku i liczba ta ciągle wzrasta.
- Czy alergia jest dziedziczna?
- Niestety tak. Jeżeli jedno z rodziców cierpi na alergię, to ryzyko
,że ich dziecko również zachoruje wzrasta do 50 procent.
- Pyłki mogą wywoływać wyjątkowo dokuczliwe w objawach,
sezonowe zapalenie spojówek.
- Ochronę naszym oczom zapewniają: odpowiednia budowa,
aparat ochronny, odruch mrugania oraz łzy. Jednak bardzo dużo komórek biorących udział w reakcji alergicznej umiejscowionych jest
właśnie w spojówce i na powiekach, dlatego alergiczne zapalenie
dotyczy głównie spojówek. Osoba uczulona na pyłki traw, chwastów

Autor: Sybilla Walczyk miesięcznik „Świat Zdrowia”

kwiatów lub drzew będzie doświadczać przykrych dolegliwości
w okresie ich pylenia. Sezonowe zapalenie spojówek występuje samodzielnie lub z inną alergią, a objawy są bardzo przykre. Łzawienie,
świąd oczu, obrzęk spojówek, uczucie „piasku pod powiekami” to
podstawowe objawy tego stanu. Pocieranie oczu daje natychmiastową, lecz krótkotrwałą ulgę, gdyż świąd powraca ze zdwojoną siłą.
W rezultacie dochodzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych spojówek, oczy stają się czerwone i podrażnione.
- Innym przykrym skutkiem pylenia roślin może być katar sienny.
- Częstość występowania alergicznego nieżytu nosa wzrosła dramatycznie od lat 70. XX w. Alergenem w przypadku kataru siennego
są pyłki kwiatowe. Sezon pylenia zaczyna się wczesną wiosną (winne są pyłki drzew), trwa przez lato (a szczytowy okres pylenia traw
przypada na czerwiec i lipiec) i kończy się dopiero jesienią (wówczas
uczulają zarodniki grzybów). Katar sienny imituje w dużym stopniu
objawy kataru i przeziębienia. Jest kilka różnic, dzięki którym można
jednak odróżnić te choroby. Katar sienny charakteryzuje się swędzeniem nosa, częstymi i intensywnymi napadami kichania, które trudno powstrzymać. Z nosa przez wiele dni wydziela się wodnisty śluz,
zaś w przebiegu zapalenia wirusowego wydzielina po 2-3 dniach
staje się gęsta i zmienia kolor. Zwykle katarowi siennemu towarzyszy alergiczne zapalenie spojówek. Objawy występują z przerwami
(podczas ekspozycji na pyłki) i na ogół zaostrzają się rano i wieczorem, kiedy pylenie roślin jest najsilniejsze.
- Kiedy jeszcze mogą nasilać się objawy?
- Podczas niekorzystnych warunków pogodowych, gdy jest wysoka temperatura powietrza i duża wilgotność. Dodajmy, że znaczna
część osób ma trudności z odróżnieniem dolegliwości towarzyszących katarowi siennemu i przeziębieniu, dlatego gdy występują niepokojące objawy, warto zgłosić się do lekarza w celu dokładnego
zdiagnozowania.
- Z objawami alergii można walczyć, stosując dostępne w aptece
preparaty. Co one zawierają?
- Leczenie alergii jest procesem bardzo złożonym i skierowane
jest głównie na łagodzenie objawów chorobowych. W leczeniu
alergii stosuje się tzw. leki przeciwhistaminowe. Nie tylko usuwają
one doraźne objawy choroby, ale również hamują jej rozwój i zapo-

Allegra, 120 mg, tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 120 mg feksofenadyny chlorowodorku co odpowiada 112 mg feksofenadyny. Leczenie objawowe sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.
Zalecana dawka feksofenadyny chlorowodorku dla dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i starszych wynosi 120 mg
raz na dobę, przed posiłkiem. Feksofenadyna jest farmakologicznie czynnym metabolitem terfenadyny. Nie
badano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania feksofenadyny chlorowodorku
w dawce 120 mg u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Badania przeprowadzone w grupach zwiększonego ryzyka (osoby w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby) wykazały, że nie jest konieczne dostosowanie dawkowania feksofenadyny chlorowodorku w tych grupach pacjentów. Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
OTC – produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Brüningstrasse 50, D- 65926
Frankfurt nad Menem, Niemcy. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane
przez Ministra Zdrowia nr: 4195. Informacji w Polsce udziela: Sanofi-Aventis Sp.
z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel. (22) 2800000.

INFORMACJA
O LOKALIZACJI
APTEK
APTEKA CENTRALNA
- PÓŁNOC
ul. Kutrzeby 14
czynna codziennie 8:00-22:00

APTEKA CENTRALNA
ul. Zwycięstwa 154
czynna codziennie 8:00-21:00,
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biegają jej następstwom. Klasyczne leki przeciwhistaminowe tzw.
I generacji - klemastyna, fenazolina, chlorfeneramina - używane są
coraz rzadziej, bo choć mają silne właściwości przeciwalergiczne, to
jednocześnie powodują wiele objawów niepożądanych.
- Jakie to objawy?
- Senność, zaburzenia koncentracji, zaparcia, uczucie suchości
w ustach. Dlatego na szczególną uwagę zasługują leki nowszej
generacji, które minimalizują efekty niepożądane j: senność, spowolnienie myślenia oraz poruszania się. Do leków tych należy cetyryzyna, loratydyna i feksofenadyna występujące w postaci tabletek,
syropu czy kropli. Leki te są na tyle bezpieczne, że niektóre z nich
można kupić w aptece bez recepty. Właściwości przeciwalergiczne
wykazują także niektóre substancje roślinne (flawonoidy), np. kwercetyna podawana w połączeniu z solami wapnia, czy rutyna z kwasem askorbinowym (witamina C). Jedną z grup leków stosowanych
w leczeniu alergii są kortykosteroidy (sterydy).
- Czym się one różnią?
- W przeciwieństwie do przeciwhistaminowych nie hamują reakcji alergicznej, ale „rozprawiają się” z jej następstwami – głównie ze
stanem zapalnym. Leki te stosuje się doustnie, np. w astmie lub miejscowo, np. na śluzówkę nosa w leczeniu kataru siennego, a także
wziewnie (w astmie). Stosowane na skórę – np. w leczeniu pokrzywki
– maści zawierające hydrokortyzon działają przeciwobrzękowo i silnie przeciwzapalnie, znosząc uczucie dokuczliwego świądu.
- Jedną z metod leczenia alergii jest odczulanie.
- Zasadą tej terapii jest systematyczne podawanie stopniowo
większych dawek antygenu. Skuteczność szczepionek została potwierdzona klinicznie w przypadku alergicznego nieżytu nosa i spojówek, astmy, atopowego zapalenia skóry, a także alergii na jad
owadów.
- W jaki jeszcze sposób możemy łagodzić skutki alergii?
- Aby łagodzić skutki alergii, należy najpierw zdać sobie sprawę,
co powoduje uczulenie (a zatem przeprowadzić testy skórne). Potem należy, w miarę możliwości, ograniczyć kontakt z alergenami.
Unikanie pyłków jest prawie niemożliwe, lecz jeśli pacjent będzie
przestrzegał kilku zasad, wówczas może zminimalizować ten kontakt.
Po pierwsze, należy śledzić komunikaty dla alergików i w okresie wysokiego pylenia starać się pozostawać w pomieszczeniach zamkniętych. Unikać spacerów w miejscach, w których występuje wysokie
stężenie pyłków (tereny zielone, parki, ogrody), a także w centrach
miast, ponieważ osoby cierpiące na katar sienny są wrażliwe także
i na inne środki drażniące, takie jak spaliny czy dym papierosowy.
Po drugie, po powrocie ze spaceru należy zmieniać odzież, umyć
twarz i włosy. Ulgę mogą przynieść chłodne kompresy na oczy i roztwory soli fizjologicznej, wody morskiej czy zwykłej wody z kranu do
oczyszczania nosa z pyłków. W przypadku alergii na roztocza kurzu
domowego należy używać specjalnych materacy, pościeli i poduszek, a zrezygnować z kap, ciężkich zasłon czy dywanów. Używać
odkurzaczy wyposażonych w filtry HEPA. Książki bywają również dużym siedliskiem kurzu, więc powinny być przechowywane w zamykanych regałach. I ostatnia sprawa: należy regularnie zażywać leki.

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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Szybki sos pomidorowy
Składniki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

300 ml przecieru pomidorowego
kilka łyżek oleju
cebula
kilka ząbków czosnku
cukier
majeranek i bazylia
sól i pieprz

Przygotowanie: cebulę i czosnek obierz,
posiekaj i podsmaż na oleju; dy się zeszklą, dodaj przecier i przyprawy. Smaż, aż
sos zgęstnieje. Podawaj z makaronem. Do
sosu możesz dodać mielonego mięsa.

Sos śmietanowy
Składniki
1.
2.
3.
4.

150 ml śmietany 30-proc.
50 g sera z niebieską pleśnią
50 g żółtego sera
gałka muszkatołowa

Przygotowanie: podgrzej w garnku śmietanę, a kiedy będzie gorąca, dodaj do niej
kruszony ser pleśniowy i starty na tarce
o grubych oczkach żółty ser. Gotowym
sosem polej makaron ugotowany al dente. Do tego sosu pasują też smażona pierś
kurczaka, warzywa (np. brokuły, bakłażany)
lub grzyby (np. pieczarki). Dopraw gałką
muszkatołową.
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Sos ziołowy
Składniki
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4 ząbki czosnku
papryczka chilli
kilka listków pietruszki
kilka listków bazylii
ser typu parmezan do posypania
oliwa

Przygotowanie: czosnek obierz i drobno
posiekaj. Podsmaż na oliwie, aż lekko się
zrumieni. Możesz dodać kawałek oczyszczonej z pestek i posiekanej papryczki chilli. Dodaj pietruszkę i bazylię, a zaraz potem
ugotowany al dente makaron. Gotowe.
Przed podaniem posyp tartym serem.

Sos carbonara
Składniki
10 dag chudego boczku lub szynki
1 spora cebula
1 jajko
1 mały kubeczek śmietany 18% (200 g)
10 dkg ostrego żółtego sera
po pęczku: szczypiorku,
natki pietruszki, koperku
7. oliwa
8. sól, pieprz
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przygotowanie: umyć, osuszyć i posiekać
zioła. Pokroić w drobną kostkę cebulę
i boczek. Boczek podsmażyć na odrobinie
oliwy, a następnie dodać cebulę i smażyć
aż do zeszklenia. W miseczce wymieszać
śmietanę z jajkiem, posolić, popieprzyć,
dodać posiekane zioła i starty na drobnej
tarce żółty ser. Ugotowany makaron odcedzić i włożyć do garnka, w którym się
gotował. Dodać cebulę z boczkiem i mieszaninę ziołowo-serowo-śmietanową. Mieszając, przez chwilę trzymać wszystko na
małym ogniu by rozpuścił się ser.
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PRESTIŻOWE książki

WARTO PISAĆ I WYDAWAĆ POEZJĘ
Kiedy w połowie ubiegłego roku „Prestiż” obejmował patronatem serię wydawniczą „Akcent”, nie spodziewaliśmy się, że w ciągu pół roku na koncie serii będzie sześć tytułów,
a kolejne czekać będą na druk. Z Różą Czerniawską-Karcz, poetką, prezes szczecińskiego
oddziału Związku Literatów Polskich, rozmawia Rafał Podraza.

Fot. Wodyimiery Pitek

s

kąd pomysł na serię wydawniczą: „Akcent”?
Pomysł wziął się z przypadku. Pozyskaliśmy
niewielkie fundusze z Urzędu Miasta na projekt
literacki, który okazał się nie do zrealizowania.
Należało więc szybko wymyślić coś zastępczego. A ponieważ w szczecińskim oddziale Związku Literatów Polskich, jak w każdym innym środowisku literackim, cierpi się na niedosyt wydawniczy dzieł swoich
autorów, to taka inicjatywa była olśnieniem.
Czy jest jakiś klucz w doborze autorów?
Tak. Zarząd oddziału zdecydował, że w serii będą wydawani poeci jak i prozaicy, zarówno spośród członków rzeczywistych jak i
kandydatów do ZLP. Oczywiście najważniejszym kryterium jest wartość artystyczna proponowanego tomu. W pierwszej edycji ukazały
się dwa tomy autorów z dorobkiem literackim: poetki Barbary T.
Dominiczak „Poezją most buduję” oraz twój - „Bilans. 1987-2012”.
Trzy pozostałe tomiki to debiuty poetyckie kandydatów: Magdaleny Sowińskiej „Krzyk Światła”, Zbigniewa Jahnza „Klamra Czasu” i
Janusza Kowalkowskiego, Zdążyć przed ciszą.
Jesteś poetką. Czy wśród adeptów poezji, których tomiki ukazały się w serii „Akcent”, są jakieś „ diamenty”, które po oszlifowaniu
mogą stać się brylantami?
Trudne pytanie, bo czy poszukiwacz diamentów widzi w swoim
znalezionym okruszku przyszły oszlifowany brylant? Na pewno nie,

się te wysiłki, czas pokaże.
Często, to, co okrzyknięto
brylantem, okazuje się zwykłym szkiełkiem… Pamiętajmy też o modach, także
na poezję. To one w dużej
mierze decydują o gustach
czy upodobaniach, zarówno słowa jak i biżuterii.
A modom pomagają ich
kreatorzy, więc może seria
wydawnicza „akcent”... też
wykreuje autora?
Zapytam przewrotnie:
- Po co w dobie komercjaRóża Czerniawska-Karcz
lizacji wydawać poezję?
Przecież tego, jak powie wielu, nikt nie czyta!
Wbrew statystykom i propagandzie antyksiążkowej czy antyczytelniczej, na rynku jest coraz więcej książek. Może poezji jest nieco
mniej niż reportaży, wspomnień, poradników celebrytów, powieści
sensacyjnych czy fantastyki, ale jest. Moim zdaniem po poezję sięga
nie mniej czytających niż po prozę. Świadczą o tym konkursy recytatorskie, poetyckie, wieczory literackie, salony poezji, wypełnione
do ostatniego miejsca..., portale w Internecie, nawet jeszcze gdzie-

szlifowanie nie należy do niego. Seria „Akcent”. Umożliwia, tak debiutantom jak i mniej znanym autorom słowa, dotarcie do czytelnika. Ma wyakcentować wszystko to, co jest cennym w twórczości
piszącego. Uważam, że w każdym, dotychczas wydanym tomie
wierszy, kryją się artystyczne indywidualności. Akcenty poetyckie
rozkładają się bardzo różnie, zarówno w treściach jak i formie. I tak
być powinno. Każdy, zarówno debiutant jak i literat już z doświadczeniem, poszukuje swojego stylu, środków wyrazu, innego „szlifu”,
żeby nadal posługiwać się jubilerską terminologią, by wydobyć
dotąd nieznane, walory swojej wyobraźni. A ilu karatowe okażą

niegdzie kąciki wierszy w dziennikach. Nieustannie przywołujemy
w mediach nazwiska uznanych poetów. Odkrywamy ich na nowo
i... poszukujemy nowych nazwisk. Ufam, że słowo ma w sobie moc!
Więc warto pisać i wydawać poezję.
Na dzisiaj w serii wydawniczej „akcent” mamy pięć tomików.
Kiedy kolejne?
Jeszcze w tym półroczu ukażą się tomiki: Katarzyny Chabowskiej
„Rozbłyski posenne”, Zdzisławy Gierszal „Pomiędzy”, Piotra Pawłowskiego „Po co komu poezja?” i mój – „Skrawki Czasu”.
Dziękuję za rozmowę.

rafał
podraza

Dziennikarz, autor książek: Magdalena, córka Kossaka (PIW, 2007), Wojciech Kossak (ATUT, 2012), Córka Kossaka (IW Latarnik, 2012). Jego pierwsza książka wywołała renesans na twórczość Magdaleny Samozwaniec. Na kanwie sukcesu opracował i wydał niepublikowane książki pisarki: Z pamiętnika niemłodej już mężatki
(W.A.B., 2009) i Moja siostra poetka (PIW, 2010). Opracował także dziennik wojenny Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Wojnę szatan spłodził (AGORA, 2012).
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Julita Bator
„Poradnik dobrego smaku”

Nowości i hity
Wydawnictwa Znak

Jeśli sądzisz, że serek jest „puszysty” z natury. Jeśli uważasz, że ketchup naprawdę
składa się z pomidorów. Jeśli wciąż kupujesz owoce w supermarketach. Jeśli Twoja
rodzina zbyt często choruje. To jest książka
dla ciebie! Julita Bator wykluczyła chemię
z codziennej diety swojej rodziny. Wtedy wszystko się zmieniło. Dzieci przestały
chorować, a dorośli przypomnieli sobie,
jak smakuje prawdziwe jedzenie. Autorka
opisuje swoje doświadczenia, wyjaśnia tajemnicze skróty widniejące na etykietach artykułów spożywczych
i podaje proste przepisy na zdrowe i tanie jedzenie bez chemii.

Ks. Grzegorz Strzelczyk
w rozmowie z Szymonem Hołownią
„Niebo dla średnio zaawansowanych”
Jak będzie w niebie? Najlepiej poinformowani uchylają rąbka tajemnicy! Co
zrobić, gdy zobaczysz światełko w tunelu?
Dlaczego warto uzbierać sobie czyśćcowych odpustów na zapas? Czy niebo będzie jak wieczny orgazm, w piekle będzie
ciekawsze towarzystwo? To tylko niektóre
z pytań, które być może chciałeś zadać
swojemu katechecie, ale się bałeś. Teraz
jednego z najbardziej błyskotliwych polskich teologów, ks. Grzegorza Strzelczyka,
w dogmatyczny kozi róg próbuje zapędzić Szymon Hołownia. Efektem starcia tych dwóch godnych siebie rozmówców jest niezwykła
książka. Tylko dzięki niej dowiesz się, czy w niebie będą małżeństwa (skoro ślubuje się tylko do śmierci), czy dalej będą dokuczać
nam komary i dlaczego jedna z głównych prawd wiary jest głęboko
nieprawdziwa. Lekko, dowcipnie i intrygująco o sprawach bardzo
poważnych.

Emily Brontë
„Wichrowe wzgórza” Przekład: Tomasz Bieroń
Mroczne wrzosowiska Yorkshire są świadkiem miłości Cathy i Heathcliffa. Jednak
uczucie, które wybucha między nimi, przynosi im tylko ból i cierpienie. Namiętność
przegrywa z rozsądkiem – Catherine wychodzi za innego. Oszalały z bólu i upokorzenia
Heathcliff nie zamierza się poddać, a chęć
zemsty staje się sensem jego życia. Namiętność, zdrada i groza – Emily Brontë była
pierwszą kobietą, która ośmieliła się pisać
w taki sposób. Wielokrotnie ekranizowana
powieść wciąż porusza czytelników i wzbudza emocje. „Wichrowe
wzgórza” – obok „Przeminęło z wiatrem” i „Anny Kareniny” – uznawane są za jedną z największych historii miłosnych wszech czasów.

Richard Lourie
„Autobiografia Stalina”
Przekład: Jadwiga Piątkowska
Stalin umiera. Dusi się na oczach wszystkich. Nagle półprzytomny otwiera oczy
i ujawnia miejsce, gdzie w starej skrzyni
ukryta jest jego autobiografia. Okrutna prawda w końcu może wyjść na jaw.
Wstrząsająca powieść Louriego w mistrzowski sposób łączy prawdę z fikcją.
Pisarz wnika w umysł psychopatycznego
mordercy, w którym żądza władzy łączy się
z przebiegłością i demonicznym okrucieństwem. Zagląda za kulisy wielkiej historii
i szuka odpowiedzi na pytanie: jak rodzi się zbrodniarz? Dyktator,
złodziej, niedoszły pop, car wszechświata i szatan. Józef Stalin miał
wiele twarzy. Richard Lourie stworzył przerażającą opowieść, od
której nie sposób się oderwać. Czesław Miłosz powiedział o niej:
„Świetnie napisane! Przeczytałem jednym tchem, choć potem nawiedzały mnie koszmary”.
R

E
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Ryszard Kapuściński
„Autoportret reportera”
Książka składa się z wypowiedzi pisarza poświęconych takim tematom, jak
podróżowanie czy metoda tworzenia,
a także zadaniom stojącym przed dziennikarzami. Kapuściński jeszcze za życia
zaakceptował układ „Autoportretu”.
Wyłania się z tej opowieści podróżnik,
artysta, przenikliwy komentator światowych wydarzeń. „Przy pisaniu Imperium –
mówi Kapuściński – wykorzystałem jakieś
dziesięć procent materiału. I pozostaję
taki pełen niewypisanych historii...”
L

A

M
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Prestiżowe imprezy
czyli subiektywny przegląd festiwali
AUTOR: Andrzej Mielcarek

4. Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-teatr”
Termin: 12 – 16 czerwca Koszalin
Miejsce: Bałtycki Teatr Dramatyczny,
Centrala Artystyczna (klub festiwalowy)
Program: konkurs, w którym zmierzą
się cztery ciekawe spektakle młodych
reżyserów: „Betlejem polskie”, reż. Wojciech Faruga (Teatr Dramatyczny im. J.
Szaniawskiego z Wałbrzycha), „Przełamując fale”, reż. Maciej Podstawny (Teatr
im. W. Bogusławskiego w Kaliszu), „Tape”, reż. Aneta Groszyńska
(Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi) i „Paw Królowej”, reż. Paweł
Świątek (Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej w Krakowie).
Ponadto spektakle towarzyszące: „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety” w reż. Pawła Palcata i „Kobieta z przeszłości” w reż. Eweliny
Marciniak (oba BTD) i w czasie gali finałowej „Danuta W.” w reż. Janusza Zaorskiego – monodram w wykonaniu Krystyny Jandy (Teatr
Polonia z Warszawy). Nagrody przyzna jury: Anna Augustynowicz,
Łukasz Drewniak i Zdzisław Derebecki. Po spektaklach: m-gadugadu-teatr, czyli rozmowy niekontrolowane z twórcami.
Imprezy towarzyszące: koncerty, widowiska, warsztaty, występy koszalińskich artystów
Bilety: karnet na festiwal kosztuje 200 zł i obejmuje 4 spektakle festiwalowe, 2 spektakle poza konkursem i galę finałową. Bilety na
spektakle: 30 – 50 zł. „Danuta W.”: 100 zł – 120 zł.
www.btd.koszalin.pl

10. Europejski Festiwal Filmowy
Integracja Ty i Ja
Termin: 3 – 7 września Koszalin
Miejsce: Koszalińska Biblioteka Publiczna, Galeria Scena
Program: jubileuszowa edycja festiwalu
odbędzie się pod hasłem „Film – sztuka
otwarta”. Taki tytuł będzie miała także
konferencja naukowa organizowana z Instytutem Nauk Społecznych Politechniki
Koszalińskiej poświęcona zagadnieniu
filmoterapii. O nagrody filmowe – Motyle – powalczą twórcy z całego świata – w trzech konkursowych kategoriach: fabuła, dokument
i film amatorski. W jury zasiądą: Andrzej Fidyk, Joanna Frydrych,
Wojciech Malajkat, Philippe Lornac.
Ponadto: żywe lekcje wychowawcze w szkołach z udziałem polskich
paraolimpijczyków, drift niepokonanych z integracyjnym wyścigiem
hand bike’owców, warsztaty animacji filmowej.
Festiwalowi towarzyszą Małe Festiwale Ty i Ja w ponad 20 miejscowościach w Polsce i za granicą (Parlament Europejski w Brukseli
i Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie) oraz pokazy filmów konkursowych w 20 kinach studyjnych w całej Polsce.
Imprezy towarzyszące: koncerty, wystawy, happeningi, widowiska,
spektakle, spotkania z aktorami.
Bilety: bezpłatny
www.integracjatyija.pl

32. Koszaliński Festiwal Debiutów
Filmowych „Młodzi i Film”
Termin: 24 – 29 czerwca Koszalin
Miejsce: Centrum Kultury 105, Teatr Variete Muza (klub festiwalowy)
Program: dwa konkursy debiutów pełno- i krótkometrażowych (kategorie: fabuła, dokument, animacja), które oceni
jury – odpowiednio – pod przewodnictwem Juliusza Machulskiego i Sławomira
Fabickiego. W ramach przeglądów specjalnych: debiuty i filmy mistrzów, najlepsze debiuty zagraniczne
oraz specjalny pokaz „Iluminacji” z udziałem reżysera Krzysztofa
Zanussiego (pierwszy laureat Wielkiego Jantara w 1973 roku). Po
seansach – dyskusje z debiutantami „Szczerość za szczerość”. Ponadto: panele dyskusyjne, prezentacje programów dla młodych
filmowców, spotkania branżowe i debata poświęcona problemowi
piractwa internetowego.
Imprezy towarzyszące: wystawy, stand-up, spotkania z aktorami.
Koncerty – Julia Marcell, Jamal, Mitch&Mitch, Jessie Evans.
Bilety: bezpłatny
www.młodziifilm.pl

II. Bałtyk Festiwal Media i Sztuka
Termin: 11 – 14 lipca Darłowo
Miejsce: Terminal Sztuki, scena przy latarni morskiej
Program: spotkania z cenionymi dziennikarzami prasowymi, radiowymi i telewizyjnymi, panele dyskusyjne, pokazy
filmów, wystawy, spektakle teatralne,
spotkania autorskie, a także rozstrzygnięcie Konkursu o Bursztynowy Mikrofon,
w którym biorą udział młodzi muzycy z całej Polski. Wśród gości
festiwalowych m.in. Władysław Kozakiewicz, Włodzimierz Lubański,
Maria Czubaszek, Wojciech Pszoniak, Krzysztof Kowalewski, Anna
Seniuk, Jerzy Gruza, Jerzy Owsiak, Zbigniew Hołdys, prof. Jerzy
Bralczyk. Lista gości nie jest jeszcze zamknięta. Gwiazdy muzyczne:
De Mono oraz Nocna Zmiana Bluesa.
www.baltykfestiwal.pl

II Kołobrzeski Festiwal Filmowy
„Sensacyjne Lato Filmów”
Termin: 8 – 11 sierpnia Darłowo
Miejsce: Regionalne Centrum Kultury
i Plaża Centralna w Kołobrzegu
Program: nowe polskie i europejskie filmy sensacyjne stanowiące przykład kina
gatunkowego, które trafia do szerokiej
publiczności, a przy tym o dużej wartości
artystycznej; kultowe polskie komedie
sensacyjne i seriale telewizyjne. W sumie
blisko trzydzieści seansów. Wydarzenia specjalne: premiera filmu
Tila Schweigera „Anioł stróż”, wręczenie Kołobrzeskiej Nagrody Filmowej „Latarnik” (reżyser) i nagrody dla Ikony Polskiego Kina (aktor), promocja książki Grażyny Szapołowskiej oraz Nocny Maraton
Filmowy, który poprowadzi Tomasz Raczek.
Imprezy towarzyszące: pokazy charakteryzacji filmowej, konkurs
strzelecki, spotkania z twórcami.
Bilety: bezpłatny
www.sensacyjnelato.pl
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Aluminiowa
Polska
Polska się wściekła od jakiegoś czasu i chce mi w pokazywać
Europę. A jednocześnie Rodacy w Londynie, Lizbonie każdego
dnia pokazują mi Polskę chodząc na przykład po ulicach z otwartymi puszkami piwa...

ról Francji Ludwik Filip pewnego
dnia uznał, że srebrna zastawa
stołowa to dziadostwo i obciach,
wyrzucił ją i w to miejsce zamówił zastawę aluminiową. Bo choć
aluminium jest trzecim najpowszechniej występującym na Ziemi
pierwiastkiem, to na początku XIX
wieku ludzie byli tego nieświadomi
i uznawali, że to rzadki i drogocenny metal. Nawet amerykański Kongres w tamtym czasie rozważał
pokrycie aluminiową blachą jakiegoś monumentu w Waszyngtonie, by szyku zadać i światu pokazać co to, prawda, za bogactwo
i pomyślność u nas...
Patrzę sobie na Polskę i Polaków i dreszcz mnie przechodzi, bo
widzę, że z roku na rok topnieją rodowe srebra, a w ich miejsce wciska się nam aluminiowe talerze. Mało tego - wciskający przekonują,
że to jest wersja „na bogato”, po europejsku i każą się z tego cieszyć. Nie jest to sytuacja budująca, a jak ktoś się będzie stawiał, że
przesadzam w mojej ocenie, to niech najpierw się przyzna jak mocno obciążony jest ratami do spłacenia i ile jeszcze lat mu to zajmie.
Mieszkam za granicą, w województwie irlandzkim, jak to do
niedawna jeszcze się mówiło i stan ten niesie ze sobą szczególną
optykę. Na dodatek jestem chory na Polskę, bez Polski nic mi nie
smakuje, Polska jest dla mnie wyjątkowa, aż do granic swoistej patologii. Dlatego też emocje związane z wizytą w Polsce są w moim
przypadku zawsze silniejsze niż te, które towarzyszą mi podczas pobytu w Lubece, Lizbonie czy Londynie.
W Lizbonie, Londynie czy Lubece jestem tak czy siak obcy,
a w Polsce teoretycznie jestem „swój”. Tyle, że ja zażywam Polski raz
na jakiś czas – zupełnie tak samo, jak jedynie raz na jakiś czas ludzie
mieszkający w Polsce zażywają Lizbony, Lubeki czy Londynu. Skutki
takiej perspektywy są wielorakie.
Wy do Lubeki, Lizbony czy Londynu jedziecie po Europę. Ja z Europy do Polski jadę po Polskę. A tymczasem Polska się wściekła od
jakiegoś czasu i chce mi pokazywać Europę. Jednocześnie Rodacy
w Londynie, Lizbonie i tak dalej każdego dnia pokazują mi Polskę
chodząc na przykład po ulicach z otwartymi puszkami piwa i wy-
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krzykując „kurwa, kurwa”. To jakiś absurd! Europę w stanie czystym,
krystalicznym, bez codziennego doskakiwania do poprzeczki to ja
mam codziennie, niekiedy bokiem to wychodzi.
Jadę do Polski po to, co Polska ma najlepszego, ale nie zamykam oczu na jej negatywy. I uwierzcie mi – silenie się na europejskość nie jest Polski ani silną, ani najlepszą stroną. Wcale nie jest jej
stroną, szczerze mówiąc. Europa w Polsce to chińska, aluminiowa
podróbka: ani zachowania na ulicach i obyczaje w urzędach, ani
pomysły lęgnące się przy Wiejskiej, ani nawet knajpy francuskie,
puby irlandzkie czy pralinki belgijskie nie mają tu z Europą wiele
wspólnego.
Niczego wspólnego nie mają rozgrywki piłkarskie, publicystyka
prasowa, relacja telewizyjna. Ani film polski, ani piosenkarze i piosenkarki, ani zwykła coca-cola (w Polsce na naklejce napisano: „napój o smaku coca-coli”, sprawdźcie sobie) czy marlboro produkowane na rynek polski. To doskakiwanie do „polskiej wizji Europy”
widoczne na każdym kroku jest żenujące, wzmagające niski protekcjonalizm i w sumie – żałosne dla obu stron. Uwierzcie mi. Nie
warto.
Ostatnio Polska wpadła w szał związany z tym, że Robert Lewandowski strzelił kilka goli na raz. Owszem, zdolny chłopak, niech
mu się wiedzie, niech się realizuje, ale przecież jak mocno trzeba
być oderwanym od życia i patologicznie spragnionym sukcesu, by
świętować wyczyny „polskiej Borussi Dortmund”? Niech mi ktoś łaskawie wytłumaczy, czy w Bułgarii w ogóle wiedzą, że jakiś Tonev
strzela bramki dla Lecha Poznań? Nie wiedzą, bo nie mają aż takich
kompleksów. Borussia to niemiecka drużyna, w której niemiecką
piłkę gra m.in. trzech wykupionych Polaków. Bardzo dobrze - powtórzę - niech grają, niech zarabiają, ale na litość Boską - zachowajmy umiar i trochę godności. Nie ma możliwości i potrzeby podłączać do tego faktu: dumy narodowej.
Jeśli dzisiaj jest gdzieś Polska, to jest właśnie w rodzinie, jeśli ktoś
w ogóle taką posiada. Jest w języku, jest w poczuciu plemiennego udziału i w tradycji. Polska zresztą ma tylko jedną drogę: Polskę. Reszta to bezdroża. Porządnie Europy w Polsce (ani w żadnym
zresztą innym państwie) zrobić się nie da. Może więc warto zacząć
- jak już - porządnie robić Polskę?! Może zacząć od tego, żeby odrzucić aluminiowe sztućce?

Polonista po Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziennikarz, redaktor.
Pracował m.in. w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej, kierował uruchomieniem redakcji
Telewizji Kablowej Koszalin MAX. Od lat na emigracji - z wyboru, nie konieczności.
Mieszka w Irlandii. Regularnie publikuje w prasie polonijnej i krajowej.
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Gratulacje i nagrody

Bohaterowie gali Koszalińskie Denary – Gospodarcza Nagroda roku 2012

Dwunasta edycja konkursu Koszaliński Denar – Nagroda Gospodarcza Roku za nami. Uroczystej gali w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym towarzyszyło otwarcie II Festiwalu Tanga
Argentyńskiego.

k

onkurs denarowy organizuje Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, najstarsze takie zrzeszenie biznesowe w Polsce. Długą tradycję koszalińskiej izby
podkreślił Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby
Gospodarczej, gość gali, która odbyła się 10 maja br.
Jednocześnie uhonorował specjalnym podziękowaniem panią Joannę Pokładowską, szefową biura KIP-H. Złota Odznaka KIG, jaką
otrzymała dyrektor Pokładowska, to rzadko przyznawane wyróżnienie – osobom szczególnie zaangażowanym w krzewienie idei
przedsiębiorczości.
W każdej z konkursowych kategorii kapituła, której przewodniczył prezydent Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Romuald
Sobieralski, przyznała po dwa wyróżnienia i nagrodę główną – Złotego Denara. Były też nagrody pozaregulaminowe, przyznawane
przez partnerów KIP-H oraz sponsora głównego konkursu, czyli
Noble Bank.

Przedsiębiorstwa mikro
Złotego Denara odebrała w tej kategorii Kancelaria Podatkowa
Progres pani Ewy Gnacińskiej. Firma weszła w jedenasty rok działalności. Zajmuje się obsługą księgową przedsiębiorstw i doradztwem w tym zakresie.
Wyróżnienia przypadły znanej w Koszalinie Szkole Języków Obcych SML prowadzonej przez panią Dorotę Witczyńską-Strucką i jej
męża Mirosława oraz Finare Group, zajmującej doradztwem finansowym i Ubezpieczeniowym.
Romuald Sobieralski, szef KIP-H, swoją nagrodę specjalną, Białego Denara, przeznaczoną dla wyróżniających się debiutantów
na rynku, wręczył pani Agnieszce Niechajczyk, właścicielce agencji
nieruchomości House Martin Nieruchomości. Uzasadnieniem był
brawurowo przeprowadzony w ostatnim czasie proces zmiany marki (rebranding) firmy. Nam szczególnie miło z tego powodu, gdyż
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pojawienie się na rynku House Martin Nieruchomości było głównym tematem poprzedniego wydania miesięcznika „Prestiż. Magazyn Koszaliński”. Dostrzegliśmy więc coś, co nie tylko my uznajemy
za obiecujący debiut rynkowy.

Przedsiębiorstwa małe
Laureatem Złotego Denara została ARKA spółka jawna z siedzibą
w Sianowie, o której można powiedzieć, że jest hurtownikiem dla
hurtowni z branży instalacyjnej. Prowadzi przedstawicielstwo handlowe szeregu hiszpańskich i włoskich producentów akcesoriów
sanitarnych, a od ubiegłego roku sprzedaje także produkty pod
własną marką DURO.
Wyróżnienia przypadły firmom: Bokaro Szeligowscy (obrót płytkami ceramicznymi i wyposażeniem łazienek) oraz Wytwórni Lodów
i Mrożonej Żywności „Jaś”. Warto tu zauważyć, ze „Jaś” poddał swoje
produkty swoistemu testowi konsumenckiemu podczas gali, ponieważ poczęstował gości swoimi mrożonymi słodyczami. Smakowały.

Przedsiębiorstwa średnie
Mało kto wie, że w podkoszalińskim Białogardzie działa jedna
z najważniejszych firm w polskiej branży oświetleniowej – spółka
Imperial. To ona została laureatem Złotego Denara w kategorii
przedsiębiorstw średniej wielkości.
Wyróżnienia w tej kategorii również były dwa. Przyznano je Bałtyckiemu Bankowi Spółdzielczemu z Darłowa oraz Miejskiej Energetyce Cieplnej z Koszalina.

Przedsiębiorstwa duże
Laureatem Złotego Denara została Espersen Polska, firma z duńskim kapitałem działająca w branży przetwórstwa ryb. To w tej chwili
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Złoty Denar – Koszalińska Nagroda Gospodarcza za rok 2012: Ewa
Gnacińska, właścicielka Kancelarii Podatkowej Progres

Wyróżnienie specjalne, Biały Denar, przyznawane przez prezydenta KIP-H
przypadło w udziale pani Agnieszce Niechajczyk, właścicielce agencji House
Martin Nieruchomości (po prawej, odbiera gratulacje od pani Ewy Gnacińskiej)

Złoty Denar w kategorii firm dużych: pan Lucjan Sowiński (prokurent spółki
Espersen). Firma otrzymała także nagrodę fundacji Nauka dla Środowiska.

Laureaci wyróżnienia w kategorii firm mikro: Dorota Wilczyńska-Strucka
i Mirosław Strucki (Szkoła Języków Obcych SML)

Wyróżnienie w kategorii mikroprzedsiębiorstw zdobyła firma Finare; nagrodę
z rąk Romualda Sobieralskiego odbierają Cezary Wojtowicz i Radosław Fąferek.

Barbara Bawiec-Kusz i Jacek Kusz (Perfect Consulting), laureaci nagrody
specjalnej Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości
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największy pracodawca w Koszalinie, zatrudniający tysiąc osób. Firma angażuje się w działania społeczne – ma np. fundację wspierającą zdolną młodzież. Wysoko oceniana jest również ze względu na
stosowane wysokie standardy ochrony środowiska. Właśnie z tego
względu otrzymała podczas denarowej gali jeszcze jedną nagrodę
– od Fundacji Nauka dla Środowiska.
W kategorii dużych form wyróżnione zostały także: szczecinecki Kronospan (produkcja płyt pilśniowych i innych stosowanych
w meblarstwie) oraz koszaliński NordGlass (produkcja szyb samochodowych ).
Do kompletu nagrodzonych trzeba jeszcze doliczyć państwa
Barbarę Bawiec-Kusz i jej męża Jacka Kusza, którzy odebrali Nagrodę Specjalną Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości.
Ich firma Perfect Consulting działa w branży turystycznej, a w samym Koszalinie znana jest z tego, ze prowadzi żłobki i przedszkola.
Z pewnością na wybór akurat tego laureata wpływ miała aktywność
społeczna pani Barbary, zaangażowanej w szereg inicjatyw na rzecz
społeczności lokalnej.

Gala denarowa była okazją do gratulacji dla szefów firm obchodzących
jubileusze istnienia. Od lewej: Henryk Furmańczyk (Tepro SA), Zdzisław
Ściesiński (Powiernik), Elżbieta Jasińska (Permedia).

Wyróżnienie w kategorii przedsiębiorstw małych z rąk Romualda
Sobieralskiego (obok prezydent Piotr Jedliński) odbiera Jan
Januszewski (Wytwórnia Lodów i Mrożonej Żywności „Jaś”)

Wyróżnienie w kategorii przedsiębiorstw małych odebrał dyrektor Norbert Koselski
(Bokaro Szeligowscy sp. j), któremu na scenie towarzyszyły córki Alicja i Zuzanna

Kategoria firmy średniej wielkości, wyróżnienie. Ryszard Mroziński,
prezes zarządu Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie przyjmuje
gratulacje od Stanisława Gawłowskiego, wiceministra środowiska

Firmy duże. Wyróżnienie dla szczecineckiego Kronospanu odbiera pani Dorota Szpojda

Złoty Denar w kategorii firm małych: Andrzej Pawłowski (Arka sp. j. z siedzibą
w Sianowie), towarzyszy mu pani Ewa Bareja, główna księgowa firmy

Zdobywcy wyróżnień dla firm średnich, Grażyna Bielawska-Cieśla
i Ryszard Mroziński, składają gratulacje Donatowi Królowi (Imperial
sp. z o.o. Białogard), laureatowi Złotego Denara w tej kategorii

Firmy średniej wielkości. Wyróżnienie z rąk Stanisława
Gawłowskiego, wiceministra środowiska, odbiera
prezes Grażyna Bielawska-Cieśla (MEC Koszalin)

Nowość w Prestiżu!
Prestiżowy wizytownik.
Już od 250 zł / miesięcznie
Kierownik Działu Sprzedaży
Agnieszka Staszewska
staszewska@eprestiz.pl
tel. 883 900 791

Budujemy
nowoczesny
rynek instalacyjny
Firma ARKA Sp.J. została założona w 1999 roku, prowadząc od początku swojej
działalności przedstawicielstwo hiszpańskich renomowanych producentów
branży sanitarnej takich jak Arco, Jimten, Sobime, Disflex, Tucai, Blansol oraz
włoskiego Effebi. W 2012 roku f irma wprowadziła na rynek produkty pod własną
marką DURO.
Jako lider w sprzedaży produktów o wysokiej jakości budujemy nowoczesny
rynek instalacyjny. Tworzymy odpowiedzialną i cieszącą się zaufaniem f irmę.
Każdego klienta traktujemy indywidualnie i staramy się maksymalnie dopasować
do jego potrzeb, dostarczając produkt spełniający surowe europejskie normy.
Największym kapitałem f irmy są jej pracownicy. Posiadamy zmotywowaną
i wyspecjalizowaną kadrę, stale podnoszącą swoje kwalifikacje i mającą świadomość
współtworzenia f irmy.
Naszą wizją jest dynamiczny i profesjonalny organizm, stale dopasowujący się do
potrzeb rynku.

www.arka-instalacje.pl

86 BIZNES

Koszaliński Oddział Północnej Izby Gospodarczej

Nie można uciec z cienia wielkiej ekonomii

Podczas niedawnej konferencji pt. „Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa” zorganizowanej przez Północną Izbę Gospodarczą we współpracy z ING Bankiem Śląskim gościł
prof. Witold Orłowski, ekonomista, członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP. Tematami konferencyjnych prezentacji i rozmów były zarówno kwestie makroekonomiczne,
jak i sposoby radzenia sobie z trudnościami przez małe i średnie firmy, których wpływ
makroekonomii nie omija.

j

ak zaznaczył gość konferencji, w ekonomii nie ma możliwości podania konkretnych wskaźników, dzięki którym precyzyjnie dałoby się określić zagrożenia, jakie mogą wystąpić
na tle gospodarczym. Można natomiast zadać sobie pytanie, co tak naprawdę dzieje się w gospodarce i jakiego
typu zjawisk należy się spodziewać w przyszłości. – Jeśli potrafimy
przewidzieć pewne działania lub czyhające zagrożenie i potrafimy
się na nie przygotować, wówczas ryzyko staje się znacznie mniejsze
– przekonywał prof. Witold Orłowski.
Zdaniem ekonomisty globalny kryzys wziął się z nieumiejętności
przewidywania zagrożenia na poziomie światowych firm, przedsiębiorstw i marek. Ale kryzys nie dotyka wyłącznie wielkich firm, bo
wszelkie procesy zachodzące w makroekonomii przekładają się na
problemy w sektorze mikroekonomii, czyli także małych i średnich
przedsiębiorstw. Analizując dylematy globalnej gospodarki nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak taka sytuacja może wpłynąć na funkcjonowanie nawet najmniejszej firmy w Polsce. – Jako ludzie często
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zastanawiamy się, jakie ma dla nas znaczenie opowiadanie o tym,
co dzieje się w gospodarce Stanów Zjednoczonych czy Japonii,
skoro nasze firmy nie mają bezpośredniego związku z tamtymi rynkami. Odpowiedź jest prosta. W obecnej dobie nasz rynek i nasza
gospodarka wbrew pozorom są ściśle powiązane z gospodarką całego świata, choćby związek ten nie był widoczny na pierwszy rzut
oka. Tak więc, jeśli któregoś dnia usłyszymy w mediach doniesienia
o trzęsieniu ziemi w Japonii, to bądźmy pewni, że na 100 procent
skutki tej katastrofy prędzej czy później będą odczuwalne w naszej
firmie. Ale z drugiej strony dzięki temu, że żyjemy w otwartym i połączonym świecie, możemy się rozwijać i korzystać z jego zasobów
– twierdzi prof. Witold Orłowski.

Problemem są długi
Od pięciu lat świat tkwi w kryzysie finansowym. Jak widać, kryzys nie musi polegać na jakimś dramatycznym załamaniu w krótkim
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czasie. Może mieć charakter procesu. Zdaniem profesora Orłowskiego obecnie mamy do czynienia z taką sytuacją, a najważniejszym wymiarem trudności w skali globu jest kryzys zaufania. W tym
sensie kryzys funkcjonuje stale. – Indeks giełdy nowojorskiej jest
w tej chwili wyższy niż był w roku 2007, a mimo to, gdy zapytamy
jakiegokolwiek Amerykanina, czy dostrzega kryzys, usłyszymy odpowiedź twierdzącą. Polska gospodarka szczęśliwie od początku
nie miała ani jednego kwartału spadku PKB poniżej zera. Mieliśmy
okres spowolnienia, potem przyspieszenia i aktualnie nasza gospodarka znów spowolniła, ale w całym rozrachunku cały czas jesteśmy
na plusie – mówił profesor Orłowski.
Problemy wynikające na przykład z bankructw banków, czy trudności gospodarczych państw takich jak Cypr, wynikają z kryzysu
zadłużeniowego całego świata zachodniego. – W Polsce, można
powiedzieć, odbija się to jedynie rykoszetem, ponieważ nie ulega
wątpliwości, że jesteśmy związani z gospodarką świata zachodniego. Ale skąd się to wzięło? Z wariactwa, z głębokiej wiary, że
właściwie wszystko dzisiaj można wziąć na kredyt. Dawniej istniało
chociażby przekonanie, że na mieszkanie człowiek musi oszczędzać
wiele lat. Dzisiaj właściwie każdego stać na kupno własnej nieruchomości. Młody człowiek idzie do banku, dostaje kredyt, spłaca
go 30 lat i ten kredyt mu się należy, należy się również tym, którzy
dawniej po bankowej analizie nie byliby w stanie spłacić takiego
kredytu. To szaleńczy optymizm. Bo kiedy się bierze kredyt? Ne
pewno nie wtedy, kiedy jest on tani. Ale wtedy kiedy jesteśmy pewni, że go spłacimy, że jakoś sobie poradzimy z tym zobowiązaniem.
Tak więc okres takiego szaleńczego optymizmu trwał przez jakieś
20 lat, od początku lat 90. W świecie zachodnim zupełnie zniknęły racjonalne ograniczenia – twierdzi profesor. Tak jak pojedynczy
obywatele, stale zadłużały się państwa i gdy zorientowano się, że
przepadły gdzieś ogromne pieniądze, a dług pozostał, rządy zaczęły wykupować swoje długi, wskutek czego – paradoksalnie – dalej
się zadłużały. Zdaniem Witolda Orłowskiego, kryzys będzie trwał
do czasu aż właśnie państwa nie znajdą sposobu na zmniejszenie
garbu zadłużeniowego.
Jego zdaniem, ozdrowieńczo może podziałać tylko pierwsza strategia: cięć i oszczędności. Ale tutaj spotyka się ekonomia z polityką.
Takie decyzje są trudne, niepopularne, dlatego wciąż – zwłaszcza
w Europie – poszukuje się jakiegoś innego cudownego sposobu
zaradzenia kryzysowi i przez to odsuwa w czasie początek rzeczywistej naprawy finansów.

Nie ma rozwiązań bezbolesnych
Czego w związku z tym się spodziewać? Profesor Orłowski jest
przekonany, że kryzys będzie trwał jeszcze wiele lat. – Nie powinniśmy liczyć na siedmioprocentowy wzrost gospodarczy, jak kiedyś.
Będzie dobrze jeśli znowu osiągniemy pułap 3-4 procent. Po pierwsze przez tych ostatnich pięć lat nie zbliżyliśmy się wcale do zaakceptowania sposobu zmniejszenia długu. A metody jego zmniejszenia są dwie. Po pierwsze drastyczne oszczędności po stronie
dłużników, aby sukcesywnie spłacali długi; to w rezultacie sprowadza się do spowolnienia wzrostu gospodarczego. Po drugie: możliwe jest „dodrukowywanie” określonej sumy pieniędzy przez banki,
w porozumieniu z rządem danego państwa. Rząd spłaca wówczas
swoje zobowiązanie tak naprawdę pustymi pieniędzmi, a to z kolei przekłada się na wzrost inflacji. Polska ma to szczęście, że nie
znajduje się w strefie euro, bo gdyby tak było, musielibyśmy dołożyć się do spłaty długów innych państw – twierdzi prof. Orłowski.
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Z perspektywy mikro
Konferencja miała za zadanie również podpowiedzieć uczestnikom
konkretne działania wspomagające bieżące zarządzanie finansami
przedsiębiorstwa. Służyły temu wystąpienia dwóch menedżerów –
praktyków. Robert Bodendorf, dyrektor generalny firmy Mikroserwis
(jednocześnie prezes koszalińskiego oddziału PIG), opowiedział o
tym, jak optymalnie zarządzać finansami przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych Z kolei Franciszek Bratko, dyrektor finansowy
koszalińskiego MPS International, podzielił się doświadczeniami
z zarządzania finansami w dużej firmie produkcyjnej.
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Wspólna odpowiedzialność za bezrobocie
Przyczyną bezrobocia jest nie tylko sytuacja gospodarcza, ale również zły system
przygotowywania zawodowego młodzieży. Ofiarami natomiast są zarówno bezrobotni, jak i przedsiębiorcy!

Jak to możliwe, że z jednej strony tysiące bezrobotnych nie mogą znaleźć pracy, a z drugiej przedsiębiorcy mają ogromne problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników? Czy winę za to ponoszą rodzice i rodzina, szkoły i nauczyciele, system nauczania,
rząd i parlament, samorząd, przedsiębiorcy, czy sami bezrobotni? Odpowiedź na to pytanie jest brutalna, ale prawdziwa, ponieważ odpowiedzialność za obecny stan rzeczy
ponoszą wszyscy wymienieni.

r

odzice lub rodzina – bo nie uczą szacunku do pracy
i do przedsiębiorcy, bo zachęcają do postawy roszczeniowej wobec pracodawcy, bo nie nadają kierunku rozwoju, polegającego na zdobyciu konkretnego zawodu
i praktycznej wiedzy, celem znalezienia odpowiedniej,
satysfakcjonującej i efektywnej pracy.
Szkoły i nauczyciele – bo są nastawieni na nauczanie przedmiotów, a nie na efektywność zawodową absolwenta w przyszłej
pracy.

Autor: Anna Sobiecka

System nauczania – bo nastawiony jest jedynie na zdobywanie
dużej ilości wiedzy, a powinien przygotowywać głównie do wykonywania określonego zawodu.
Rząd i parlament – bo nie reagują na tę sytuację, nie zmieniają
systemu nauczania, a na dodatek wprowadzają niepraktyczne przepisy.
Samorząd – bo nie ma pomysłu na badanie rzeczywistego zapotrzebowania przedsiębiorców regionalnych na konkretną kadrę
pracowniczą.
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przy wykorzystaniu potencjału, jaki ma Północna Izba Gospodarcza, zrzeszająca 1500 firm w regionie oraz która w swojej bazie ma
również tysiące firm niezrzeszonych. To podpowiedź szczególnie
dla samorządów i przedstawicieli szkół, zarówno zawodowych, jak
i wyższych.
Trudniejszą znacznie kwestią jest „kondycja finansowa” przedsiębiorstw funkcjonujących w naszym regionie, szczególnie biorąc
pod uwagę sytuację kryzysową w gospodarce. Jednakże istnieją
dwie główne metody sukcesywnej poprawy tej sytuacji:
1. Wybieranie koszalińskich marek, czyli krzewienie regionalnego patriotyzmu gospodarczego, którego celem jest m.in. pozostawianie pieniądza w regionalnym obrocie.
2. Wspieranie firm, które sprzedają swoje produkty i usług poza
naszym regionem, czyli przyczynianie się do pozyskiwania pieniędzy z zewnątrz.

Przedsiębiorcy – bo nie dają wyraźnych sygnałów samorządom,
że sytuacja wymaga zdecydowanych zmian w przygotowaniu zawodowym absolwentów, ale również ze względu na swoją powściągliwość w zatrudnianiu kolejnych pracowników.
Bezrobotni – bo niewiele robią, aby podnosić kwalifikacje, specjalizować się w konkretnej dziedzinie, znajdować pomysły na przekonywanie potencjalnych pracodawców do ich zatrudnienia, a także nie chcą rozumieć, że w pracy liczy się efektywność, a nie sam
czas przebywania na terenie zakładu pracy.
W przemyśleniach powyższych specjalnie został pominięty bardzo istotny aspekt związany z barierami wynikającymi z Prawa pracy
oraz z finansowych obciążań „okołopłacowych”. Są to tematy najmniej zależne od nas (samorządowców, przedsiębiorców, mieszkańców regionu), aczkolwiek bardzo utrudniające decyzje związane
z zatrudnianiem kolejnych pracowników.
Z punktu widzenia przedsiębiorców, problem tkwi przede wszystkim w ekonomice zatrudniania, ale również w kompetencjach kandydatów do pracy. Jeśli mówimy o ekonomice zatrudniania, to musimy wziąć pod uwagę dwie kwestie:
1. Przedsiębiorstwo jest w stanie zatrudnić dodatkowego pracownika jedynie wtedy, gdy będzie ono w dobrej kondycji finansowej.
2. Kandydat do pracy ma szansę na zdobycie miejsca pracy, gdy
przekona pracodawcę, że zatrudnienie go przyniesie pracodawcy
określone korzyści. Pamiętać należy przy tym, że najsilniejszymi korzyściami są mierzalne efekty ekonomiczne.
O rozmijaniu się kompetencji absolwentów (szkół, uczelni oraz
kursów) z oczekiwaniami pracodawców zaczyna się mówić – na całe
szczęście – coraz więcej i głośniej! Problem polega na tym, iż instytucje, organizacje i osoby decydujące o poziomie przygotowania
zawodowego absolwentów nie badają faktycznych potrzeb przedsiębiorców funkcjonujących w regionie. Badanie tych potrzeb jest
zagadnieniem niezmiernie trudnym, ale możliwym – szczególnie
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Mówimy tu nie tylko o ekonomii, ale również o społecznej odpowiedzialności za region. Nad postawą rodziców i rodziny – względem poszukujących pracy – musimy wszyscy pracować, na zasadzie
„ewangelizacji” i uświadamiania, iż przedsiębiorca jest filarem gospodarki i należy się jemu stosowny szacunek. Dzięki temu zarówno
przedsiębiorcy będą mieli większą motywację do rozwoju firm i zatrudniania kolejnych pracowników, jak i pracownicy będą z większym optymizmem wykonywać swoją pracę. Zapewne każdy zgodzi
się ze mną, że to jest słuszne i logiczne.
Nad powyższymi zagadnieniami pracuje obecnie „Komisja Zatrudnienia” funkcjonująca przy Północnej Izbie Gospodarczej. Celem jej działalności jest nie tylko poszukiwanie przyczyn bezrobocia,
ale przede wszystkim pomysłów na wzrost poziomu zatrudnienia.
Z przedsiębiorczym pozdrowieniem
Robert Bodendorf
prezes Koszalińskiego Oddziału Północnej Izby Gospodarczej.
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Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 8.30 do 20.00
pod numerami telefonów: +48 22 460 29 90 i +48 602 456 652
info@brillantpartner.com
w w w. b r i l l a n t p a r t n e r. c o m
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Stabilny bank z elastyczną ofertą
Rozmowa z panią Magdaleną Borzyszkowską, dyrektor 1 Placówki Bankowej Nordea Bank Polska SA w Koszalinie

Nordea Bank to jeden z najbezpieczniejszych banków w Europie Środkowej, ze stabilnym od lat rozwojem i solidną pozycją finansową największej skandynawskiej grupy finansowej. Jej aktywa są trzykrotnie wyższe od łącznych aktywów wszystkich banków komercyjnych w Polsce.

p

ani Dyrektor, jak Pani uważa, w jaki sposób kryzys gospodarczy wpływa na sektor bankowy w Polsce?
– Globalne osłabienie gospodarcze ma ogromny wpływ na obecną kondycję sektora finansowego.
W konsekwencji banki muszą się dostosowywać do nowych, bardziej rygorystycznych wymogów instytucji nadzorujących
sektor. Większe wymogi w zakresie kapitału, płynności i bezpieczeństwa powodują wzrost kosztów, a inwestorzy oczekują przecież
konkurencyjnych stóp zwrotu. Banki muszą więc optymalizować
aktywa, koszty i marże, aby je zapewnić. Krótko mówiąc – zmieniają
swoją strategię działania.
– Czy Nordea Bank Polska również zmienił swoją strategię?
– Kryzys wpłynął na zmianę najważniejszych obszarów strategicznych wielu działających w Polsce banków, w tym i Nordea Bank
Polska. Nowa strategia jest właśnie odpowiedzią na zmieniające
się otoczenie rynkowe i koncentruje się ona na zapewnieniu klientowi profesjonalnego doradztwa w przyjętym modelu bankowości
relacyjnej. Mamy wizję silnego, uniwersalnego banku, opartego
właśnie na długofalowych relacjach. Chcemy wspierać naszych
obecnych i przyszłych klientów w analizie ich sytuacji finansowej
i wyborze optymalnych rozwiązań oraz produktów bankowych. Dla

naszych klientów będziemy ulepszać formułę prowadzenia biznesu w oparciu o zmodyfikowaną sieć detaliczną, mam tutaj również
na myśli stałe zwiększanie kompetencji naszych pracowników oraz
rozwój bankowości elektronicznej i mobilnej. Chcemy być rozpoznawani jako wiodący bank doradczy w Polsce, bank pierwszego
wyboru – niezawodny partner, który rozumie i zaspokaja potrzeby
klientów, tworząc z nimi doskonałe relacje.
– Do tej pory postrzegani byliście głównie przez pryzmat kredytu hipotecznego.
– To prawda, sporą rzeszę klientów zjednaliśmy sobie szczególnie
atrakcyjnymi kredytami hipotecznymi w walutach obcych. Staliśmy
się liderem tego segmentu rynku. Nadzór finansowy skutecznie
przykręcił jednak kurek z kredytami walutowymi wszystkim bankom. To nie znaczy jednak, że nie posiadamy kredytu hipotecznego
w swojej ofercie. Bank Nordea zajął ostatnio pierwsze oraz drugie
miejsce w rankingach kredytów hipotecznych “Gazety Wyborczej”.
Wyróżniono niską ratę oraz korzystne warunki kredytowania: oprocentowanie, w tym marżę. Nordea stale oferuje jednen z najtańszych kredytów hipotecznych. Dodatkowym atutem jest to, iż maksymalny okres kredytowania może wynosić aż do 45 lat, co pozwala
na dopasowanie wysokości raty do preferencji klienta. Jako jeden
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Kierowany przez panią Magdalenę Borzyszkowską
koszaliński oddział Nordea Banku jest aktywny w
sferze społecznej. Zainicjował konkurs zatytułowany „Czego chcą koszalinianie?”, fundując nagrody
dla osób, które zgłosiły najciekawsze pomysły na
możliwe do szybkiego wprowadzenia w życie udogodnienia w naszym mieście. Był również współorganizatorem koncertu charytatywnego grupy Raggafaya, z którego dochód został przeznaczony na
opłacenie rehabilitacji cierpiącego na zespół TAR
Grzesia Królaka (zgromadzono ponad 12 tysięcy
złotych oraz dodatkowo 2 tysiące z okolicznościowej aukcji).
Ciekawostką jest to, że wnętrza oddziału banku czasami stają się mini galerią. Było tak, kiedy swoje prace w nim pokazywała Iwona Weczera. Z zaproszenia
do prezentacji mogą skorzystać także inni koszalińscy plastycy.
z nielicznych banków w Polsce, Nordea proponuje klientom skorzystanie z kredytu ze stałą ratą, niewrażliwą na zmianę wysokości
oprocentowania kredytu. Ponadto kredyt przeznaczyć można nie
tylko na zakup i budowę mieszkania lub domu, ale także na zakup
działki budowlanej, refinansowanie poniesionych kosztów czy spłatę kredytu zaciągniętego w innym banku.
– Czy oprócz kredytu hipotecznego, jak się okazuje, ciągle bardzo konkurencyjnego, Nordea Bank posiada w swojej ofercie
inne, równie dobre produkty?
– Oferta Nordea Banku jest bardzo szeroka: rachunki bankowe,
kredyty, karty kredytowe, depozyty, produkty inwestycyjne, mogę
jeszcze długo wymieniać. Na uwagę zasługuje natomiast fakt, że
wprowadziliśmy w kwietniu nowy rachunek, który już cieszy się
ogromnym zainteresowaniem, przeznaczony dla klientów detalicznych – Konto Ulubione. Rachunek i karta Visa Electron do tego konta są zupełnie bezpłatne. Nic nie kosztuje założenie, prowadzenie
konta, dostęp do bankowości elektronicznej, przelewy internetowe
oraz wszystkie bankomaty w kraju i na świecie.
– A co z ofertą dla firm?
– Jest równie obszerna, zarówno dla korporacji, jak i małych
i średnich przedsiębiorstw. Warto wspomnieć o aktualnej promocji
Konta eFirma. Dzięki promocji przedsiębiorca może obniżyć koszty
bankowe do zera. Na uwagę zasługuje też platforma eMarkets, na
której bezpłatnie można zarówno śledzić bieżące kursy walut, jak
i dokonywać transakcji walutowych.
– A co Pani zdaniem decyduje o wyborze danego banku przez
przedsiębiorcę? Co stanowi największą wartość dodaną dla klienta banku?
– Niewątpliwie oferta, jej cena i dostępność, ale przede wszystkim człowiek, właściwy człowiek, taki do którego klient ma zaufanie,
uczciwy i profesjonalny, który przeprowadzi klienta przez gąszcz zawiłości i procedur bankowych.
– Czy w koszalińskim oddziale banku jest doradca dedykowany
do obsługi firm?
Tak, oczywiście. Bardzo długo szukałam odpowiedniej osoby na
stanowisko doradcy ds. klienta biznesowego i znalazłam. To praw-

Na 20 czerwca br. koszaliński oddział Nordea Banku
zapowiada konferencję dla przedsiębiorców, podczas której mowa będzie o zarządzaniu w czasie
kryzysu, a także o możliwościach gromadzenia funduszy na przyszłą emeryturę w ramach prywatnych
inwestycji. Gościem konferencji będzie Piotr Bujak,
główny ekonomista Nordea Bank Polska.
dziwy profesjonalista, ma ogromne doświadczenie i wiedzę w swojej dziedzinie. Zresztą w ogóle mam chyba talent do dobierania odpowiednich osób. Cały zespół jest moim prawdziwym sukcesem.
– Zespół traktuje Pani jako sukces?
– Tak, zawsze i w każdej sytuacji najważniejszy jest dla mnie człowiek, a zespół stworzony z takich pracowników to naprawdę sukces.
Sumienni, rzetelni, bardzo dbają o relacje z klientami i o samych
klientów. Osoba niezwiązana z bankowością w świecie finansów
może czuć się nieco zagubiona, a moi ludzie zawsze służą pomocą
i radą. Zresztą każdy klient w Nordea Banku posiada swojego opiekuna, do którego z każdym problemem może zadzwonić na jego
telefon komórkowy i rozwiązać sprawę telefonicznie lub umówić
się na spotkanie. Mało jest banków, które oferują takie rozwiązania,
częściej dla wyselekcjonowanej grupy klientów.
– Jaki wpływ ma to na klientów?
– Świetna atmosfera pracy przekłada się na to jak odbierają nas
nasi klienci i jak się u nas czują. Cieszę się, że chętnie odwiedzają
placówkę i lubią tutaj przebywać oraz co najważniejsze, mają do
nas zaufanie. To bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Natomiast
równie ważne jest dla mnie to, że możemy im zaoferować profesjonalny serwis i doradztwo.

Więcej na temat nowoczesnych rozwiązań dedykowanych przez Nordea Bank przedsiębiorcom
można przeczytać na stronie:
http://www.nordea.pl/firmy/rachunki-i-karty/rachunki/pakiet-efirma.html#korzysci
Koszalińska placówka banku mieści się przy ulicy Zwycięstwa 43.

Fot. Mariusz Czajkowski
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W maju świętują
inżynierowie
Nagrodę dla Firmy Roku 2012 odbierają państwo Irena i Kazimierz Mojsiukowie

Maj to tradycyjnie czas Koszalińskich Dni Techniki. Stowarzyszenia inżynierskie skupione
w Naczelnej Organizacji Technicznej swoje doroczne nagrody wręczyły podczas okolicznościowej gali w Centrum Kultury 105.
Zachodniopomorski Produkt 2013
Tytuł i nagroda przypadły Połczyńskiej Borowinie z Uzdrowiska
Połczyn Zdrój S.A., które należy do powołanej w 2011 r. Polskiej
Grupy Uzdrowisk, składającej się z sześciu kurortów w całej Polsce.
Skarbem ziemi połczyńskiej jest znakomitej jakości borowina, której
złoża zostały odkryte w XVII wieku i stały się podstawą działalności
uzdrowiskowej. Borowina to szczególna odmiana torfu, powstała
na skutek długotrwałego rozkładu roślin przez bakterie, w ciepłym i
wilgotnym środowisku. Ma zastosowanie w leczeniu chorób kobiecych, układu pokarmowego, wątroby i dróg żółciowych, podczas
zabiegów kosmetycznych.
Koszaliński Produkt 2013
W tej kategorii nagrodzone zostały stoły do masażu i rehabilitacji
„Galaxy” firmy Meden - Inmed. Założycielem i prezesem powstałej
w 1989 r. firmy jest dr inż. Wiesław Zinka. Przedsiębiorstwo zatrudnia
195 osób. Stało się ono cenionym i uznanym na świecie dystrybutorem produktów aparatury medycznej z zakresu ginekologii, urologii,
chirurgii oraz liczącym się w Europie producentem sprzętu medycznego. Nagrodzona rodzina stołów do masażu i rehabilitacji „Galaxy”
została stworzona dla lekarzy oraz fizjoterapeutów, zapewniając im
komfort pracy z pacjentem. Stoły przeznaczone są do prowadzenia
zabiegów rehabilitacyjnych i masażu.
Usługa 2013
Konkursowe jury doceniło program ELIZA - Elektroniczne Listy
Zasiłków Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie. Bank obecny jest na rynku od 11 stycznia 1946 roku. Prowadzi działalność na
terenie województwa zachodniopomorskiego i częściowo pomorskiego. W BBS opracowano rozwiązanie usprawniające wypłaty zasiłków z pomocy społecznej w kasach banku. Najważniejsze zalety
tego rozwiązania to: możliwość wypłaty w każdej placówce banku,
szybkość i sprawność obsługi, wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów, łatwa i bezpieczna wymiana plików między bankiem a ośrodkiem pomocy społecznej.
Inwestycja 2013
Doceniona została rozbudowa obiektu biurowo-produkcyjnomagazynowego oraz uruchomienie produkcji wyświetlaczy LED piątej generacji firmy RGB Technology. Jej specjalizacją jest produkcja

wyświetlaczy informacyjno-reklamowych, przeznaczonych głównie
na eksport.
Firma roku 2013
Laureatem w tej kategorii została Grupa Mojsiuk. To uznanie dla
stylu, w jakim firma się rozwija – od niewielkiego zakładu blacharsko-lakierniczego działającego na powierzchni 75 m kw. do wyspecjalizowanej grupy przedsiębiorstw sprzedających i serwisujących
samochody marek Mercedes, Honda i Peugeot, dysponujących
powierzchnią 7500 m kw. hal i salonów sprzedaży. Nadal trzonem
działalności firmy pozostaje serwis napraw blacharsko-lakierniczych.
Obecnie usługi w tym zakresie świadczy ona m.in. w powstałym jesienią 2012 roku jednym z największych i najnowocześniejszych
centrów blacharsko-lakierniczych na Pomorzu, zlokalizowanym w
podkoszalińskich Starych Bielicach, gdzie obsługiwane są wszystkie
typy i rozmiary pojazdów samochodowych.
Menedżer Pomorza Zachodniego 2012
Tytuł przypadł Jaromirowi Kaczanowskiemu, prezesowi zarządu i
dyrektorowi handlowemu spółki Fuhrmann z Połczyna Zdroju. 38letni laureat jest absolwentem Politechniki Koszalińskiej. Karierę
zawodową rozpoczął w 1998 roku jako przedstawiciel handlowy w
BROK-u, gdzie pracował przez 9 lat, awansując na stanowiska kierownicze i menedżerskie. W 2007 roku otrzymał propozycję objęcia
stanowiska dyrektora marketingu i sprzedaży w połczyńskim browarze, którego nowym właścicielem stała się wówczas czeska grupa KBrewery. Kolejne lata to okres kłopotów czeskiego inwestora, czego
skutkiem było wycofanie się z polskiego rynku. Jaromir Kaczanowski
walczył o przetrwanie firmy. Doprowadził do zawarcia układu z wierzycielami i pozyskał nowego inwestora. Obecnie firma rozwija się
już spokojnie, zachowane zostały miejsca pracy, a produkcja i sprzedaż połczyńskiego piwa stale rośnie.
Nowe rozwiązania w dziedzinie techniki za rok 2012
Jury konkursu doceniło urządzenie do prac naprawczych prowadzonych na czynnych gazociągach - Stop System Duo Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa, Zakład Gazowniczy oddział w Koszalinie.
Gwarantuje ono znaczne skrócenie czasu wykonywanych prac naprawczych na sieci gazowej oraz zwiększa bezpieczeństwo obsługujących je monterów.
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Siedemdziesiątka
i czterdziestka

a

Fot. Marek Jóźków

ndrzej Słowik jest postacią barwną i w Koszalinie rozpoznawalną nie tylko w środowisku artystycznym. Aż trudno
uwierzyć, ze osiągnął właśnie zacny wiek 70 lat. Z tej okazji i z okazji
czterdziestolecia pracy twórczej zaprezentował w Galerii na Piętrze
wystawę najnowszych prac. Na wernisażu (17 maja br.) pojawiło się
liczne grono przyjaciół artysty. Były laudacje, gratulacje i hołdy. mj
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Denarowa gala

p

Fot. Marek Jóźków

o raz dwunasty Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa
rozdała Koszalińskie Denary, czyli doroczne nagrody gospodarcze dla wyróżniających się firm. W przerwie okolicznościowej
gali w foyer Bałtyckiego Teatru Dramatycznego jednak nie „słupki”,
liczby, czyli ekonomia, i nie kryzys były tematami rozmów. Jak się
zorientowaliśmy, dominował wątek planów wakacyjnych.

Wernisaż Wala Jarosza

k

lub „Kawałek Podłogi” w czwartkowy wieczór, 16 maja br.,
opanowały dziwne twarze. Na zaproszenie Waldemara Miszczora, właściciela lokalu, koszaliński artysta Waldemar Jarosz zaprezentował cykl prac zatytułowany „Gęby”, na który składa się kilkanaście portretów. Nie są to jednak wizerunki konkretnych osób, ale
swego rodzaju „wariacje na temat” – bardziej wyrażenie stanu emocji artysty oraz zapis jego obserwacji niż odwzorowanie ludzkich
fizjonomii. Wernisaż był barwny i głośny, intensywnymi kolorami
emanowały obrazy Jarosza, a oprawę muzyczną zapewnił koszaliński duet Zwierzak & Doktor Ł.
mj

Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
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

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				

SALONY FRYZJERSKOKOSMETYCZNE, FITNESS		

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				

				

		

		

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
			

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

Art-pol, ul. Wańkowicza 17
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
House Martin Nieruchomości,
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
Biuro Podróży ITAKA,
ul. Domina 7/9 (Pasaż Milenium I p.)

INNE				
Apteka Centralna, ul. Zwycięstwa 154
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

CAŁOTYGODNIOWA!!!
APTEKA CENTRALNA
UL. ZWYCIĘSTWA 154
KOSZALIN
NOWE GODZINY OTWARCIA:
CZYNNA CODZIENNIE 8-21

LOKALIZACJA
1- Maja

Zwycięstwa

LOKALIZACJA

Młyńska

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

Koszalin,
ul. Rynek
Staromiejski 1

czynne codzinnie
8-22

czynne codzinnie
8-23

