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am kłopot z Dniem Kobiet. Wydaje mi się
jakiś niedzisiejszy. Bo skoro równouprawnienie, szacuneki podziw – to na co dzień, a nie
w zadekretowanym urzędowo momencie.
Skąd mi się to wzięło? Freud szukałby ukrytej
traumy. Nie pomyliłby się.
A było tak.Dorabiałem do stypendium
i rodzicielskich dotacji w spółdzielni studenckiej. Kto chciał złapać
dobre zlecenie (praca lekka, czysta, za wysoką stawkę), musiał wstać
w środku nocy, stanąć w kolejce i, jak miał szczęście, po paru godzinach warowania dostawał zlecenie. Tego dnia zaspałem. Ale poszedłem. Po porannym rozdaniu pozostało zlecenie przez nikogo niechciane. Dla „dwóch młodych mężczyzn, schludnych i grzecznych”.
Przedyskutowaliśmy sprawę z podobnym mi desperatem: bierzemy. Trafiliśmy do zakładów radiowych zatrudniających przy taśmach
montażowych same panie. Kierownik kadr, pan Jacuś, zaprowadził
nas na miejsce. Olbrzymia świetlica. Stoliki ustawione w podkowę.
Na każdym filiżaneczka, talerzyk, na nim pączek, serwetka i goździk.
I co tu do roboty? Okazało się, że „schludni i grzeczni” mają nalać
gościom kawy albo herbaty z przygotowanych zawczasu termosów
konferencyjnych. Za 15 minut godzina 14. Syrena. Do sali wchodzi
jakieś 300 onieśmielonych kobiet w granatowych fartuchach. Siadają. My nalewamy do filiżanek wielkości naparstka. Mowa dyrektora. Oklaski. Dyrektor znika. My nalewamy dalej. Panie, zakłopotane,
ukradkiem zjadają pączki albo zawijają je w serwetki. Jest 15 minut po
godzinie 14. Syrena. Tłum karnie wychodzi z goździkami w dłoniach.
Mamy pozbierać naczynia. Godzinka i po sprawie. Zgłaszamy się
do pana Jacusia z kartami pracy. Siedzi z paroma rozbawionymi
towarzyszami w zadymionym gabinecie przy bogato zastawionym
stole (wędliny, torty, alkohol). Parę butelek Napoleona już opróżnili,
toteż nasz chlebodawca ma świetny humor. I gest. Pisze: 10 godzin
pracy, 300 % premii za szczególne zaangażowanie, 300 % za jakość,
300 % za utrudnienia… W przeliczeniu na walutę wyszło po 20 dolarów – wtedy równowartość nauczycielskiej pensji! Na odchodne
wciska nam jeszcze po flaszce. – Przyoszczędziło się na imprezce!
–powiada.
Przyznają Państwo, że po takim gwałcie nie można serio traktować 8 Marca. Dlatego bliskie mi panie wiedzą, że mogą liczyć na
kwiaty ode mnie każdego, ale nie tego dnia (pochwalę się: zdarza
mi się robić takie niespodzianki).
Wszystkim Czytelniczkom „Prestiżu” życzę zaś bezokazyjnie: powodzenia i szczęścia! Bądźcie, Miłe Panie, zawsze piękne, radosne
i kochane!
Andrzej Mielcarek
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Jak ugryźć stres, zanim sam nas zje?
Znane, cenione, rozpoznawalne. Zarządzają firmami. Wykonują odpowiedzialną pracę. Żyją intensywnie. Żadnej nie brakuje siły, temperamentu, przebojowości. I… słabości! Kobiety przedsiębiorcze. Serdecznym śmiechem reagowały na zaproszenie do rozmowy o tym, jak sobie radzą ze stresem. Radzą sobie?
Magdalena Borzyszkowska, dyrektor Nordea Bank Polska S.A. w Koszalinie
Mój sposób radzenia sobie ze stresem to pozytywne myślenie i oczywiście śmiech! Śmiech właśnie, to
jeden najprostszych i najbardziej skutecznych sposobów walki z tym szkodnikiem. Podobnie, jak inni ekstrawertycy, odzyskuję dobra energię w gronie ludzi. Pomaga mi więc, na przykład serdeczne, pełne śmiechu
spotkanie ze znajomymi, ale także oglądanie dobrej komedii. Każdy może odnaleźć własny sposób na
wywołanie śmiechu w stresowych sytuacjach – śmiech to zdrowie.

Genowefa Charkiewicz, dyrektor Oddziału 1 PKO Bank Polski w Koszalinie
Stresu doświadczamy wszyscy, niezależnie od wieku, wykonywanego zawodu czy pozycji społecznej. Świadomość tego, że stres jest stanem powszechnym, pomaga mi pozytywnie ten stan wykorzystać. Stres nie
musi nas zjadać - ma bowiem wiele zalet. Jedną z tych zalet jest intensywna koncentracja na projekcie czy
zadaniu, które jest do wykonania. Jeżeli są to zadania, decyzje czy projekty znaczące i duże, rozkładam je na
mniejsze elementy i etapy, analizuję i upewniam się, że poszczególne fazy nie są trudne do wykonania. Taki
sposób realizacji dużych wyzwań czy projektów znacznie uspakaja, a stres okazuje się pomocny.

Agnieszka Karniej, kierownik Biura Agencji Tłumaczeń ILS Koszalin
Kiedy dopada mnie stres najchętniej wchodzę w dobre, wesołe towarzystwo bliskich znajomych i przyjaciół. Wesoła atmosfera, coś dobrego do jedzenia, fajna rozmowa rozluźnia i rozładuje każde napięcie. No
tak, ale co zrobić jak brakuje czasu na spotkania? Niezawodna jest dla mnie wtedy... czekolada. Kilka kostek
(no, może trochę więcej…) dobrej czekolady i już czuję przyjemne odprężenie. A potem spacer , oczywiście żeby zrównoważyć działanie czekolady, najlepiej nad morzem po piasku. Polecam!

Karolina Dubanowska, HR Manager Royal Greenland Koszalin
Jak na HR-owca przystało, temat radzenia sobie ze stresem nie jest mi obcy. Zwykle to ja staram się pomóc
ludziom w stresowych sytuacjach. Jaki jest mój własny sposób na radzenie sobie ze stresem? W pracy najlepiej zwyczajnie się w takich chwilach „wygadać”. Jeśli to możliwe – wstać od biurka chociaż na kilka minut,
przewietrzyć pokój, może wyjść na krótki spacer, a wieczorem obejrzeć „babski” film, wziąć dobrą książkę
i kieliszek dobrego wina.

Katarzyna Hatłas, współwłaścicielka Centrum Korepetycji i Kursów Cratus w Koszalinie
Stres to nasz cień, echo sytuacji przeżywanych w ciągu dnia. Wróg i przyjaciel. Jeśli jest długotrwały, niszczy nas od środka, jeśli nagły – jesteśmy w stanie go rozładować. Jak sobie radzę z chwilowym napięciem?
Zawsze mam przy sobie niezawodny zestaw podręczny, w skład którego wchodzą ołówki odznaczające się
dobrą łamliwością oraz niską ceną, a także niezatapialny i niezniszczalny telefon. Do czego ołówki? W drażliwych momentach łamię je aż wióry lecą - pod biurkiem, w kuchni, w toalecie. Ważne, żeby szybko i bez
świadków :-) A telefon... No cóż... Telefon poznał już nie jedną ścianę i podłogę, a wciąż ma się dobrze.
Kumulowanego przez cały rok „stresowroga” , maksymalnie rozładowuję w lipcu. Jeżdżę na rowerze, czytam
ogromne ilości książek, a także odwiedzam ulubione puby, aby w nich... zgubić stres!
Hanna Mojsiuk, Dyrektor Działu Prawno - Ubezpieczeniowego – Mojsiuk Sp. z o.o. Sp. k. w Koszalinie
Jak redukuję stres? Poprzez regularne pływanie, jogging oraz stosowanie masaży relaksujących. Dodatkowo praktykuję jogę. Polecam odpowiednie ćwiczenia oddechowe – znakomicie rozluźniają mięśnie i uwalniają nagromadzony stres!
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Kinga Łata, dyrektor Marine Hotel***** w Kołobrzegu
Nauczmy się jak najwięcej uśmiechać! To właśnie jest najprostszy sposób na walkę ze stresem. Niestety,
przez wielu niedoceniany. W naszym hotelu, gdzie przebywa jednocześnie wiele osób o różnych osobowościach i oczekiwaniach, trudne sytuacje się zdarzają. Właśnie dzięki uśmiechowi konflikty zmieniają się
w małe nieporozumienia. Dzięki temu, że staram się często uśmiechać, zachowuję równowagę między pracą a życiem prywatnym. Ale nie samym uśmiechem człowiek żyje, prawda? Po długim dniu pracy lubię
zatem usiąść z filiżanką aromatycznej kawy w Marini Café i podziwiać odbijające się w falach promienie zachodzącego słońca. O stresie pozwalają mi również zapomnieć długie spacery wzdłuż plaży z moim psem.

Urszula Jeger, Multiprofit
Powód do stresu mam jeden – to notoryczna walka z czasem. Choć zarządzanie sobą w czasie z reguły mi
wychodzi, to jednak bywają chwile, gdy nie daję sobie z tym rady. Wtedy z pomocą przychodzą mi moje
ukochane zwierzaki. Psy (Wedel, Milka i Baton) muszą się wybiegać, a koty (Pygi,Znajda i Kawa), otrzymać
swoją porcję pieszczot. Poranne wycieczki piesze lub rowerowe z psami ładują mi akumulatory na cały dzień.
Zaś wieczorne przytulanie kocio - psie, całkowicie pozwala mi zapomnieć o problemach. Nawet ogromny
Wedel (mieszaniec kaukaza z husky) ładuje mi się na kolana na pieszczoty. No i jak tu się stresować, przy
takich istotach, które żądają miłości i oddają ją z nawiązką? Dzięki nim zdążę z realizacją wszystkich zadań.

Katarzyna Kasprzak, właścicielka Cosmedica – Gabinetu Podologiczno-Kosmetologicznego w Koszalinie
Stres zwykle mnie motywuje: do działania, zmiany. W zależności od sytuacji i siły stresu, radzę sobie z nim
na różne sposoby. Unikam, jeśli to możliwe, czynników, które stres mogą wywołać. Są nimi ludzie, którzy
demotywują do działania i hamują w realizacji celów, powodują stres związany z lękiem i uciekającym czasem. Lgnę natomiast do ludzi pozytywnie nastawionych do życia! Chętnie organizuję spotkania, wieczorki
spa, chodzę na budujące spotkania biznesowe, wyjeżdżam na kilka dni odpoczynku, ładując się pozytywnie
przy książkach – pisanych przez ludzi pogodnych, ludzi sukcesu. Czym pozytywniej jestem nastawiona do
życia i podejmowania trudnych decyzji, tym bardziej obcy jest mi stres. A gdy już mnie dopada… miewam
ciche dni. Towarzysza mi w nich dobra książka, świece i chilloutowa muzyka. Innym razem rzucam się w wir
pracy.
Anetta Kazimierska, właścicielka 2-t studio art @ design oraz TATAserwis – MOTOCYKLE
„Gdy mam wrażenie, że wszystko zwaliło mi się na głowę,
działam pod presją czasu, napięcie sięga zenitu,
to czasami cichutko popłaczę w kąciku,
czasami głośno w środku pokrzyczę,
a później sobie przypomnę:
(...) życie wtedy ma sens, gdy człowiekowi nie starcza dnia na wszystkie zajęcia!”
(Aleksander Sołżenicyn)

Alicja Nidzgorska, dyrektor oddziału, Aspiro SA w Koszalinie
Mniej stresów więcej satysfakcji, jak to osiągnąć? Lepiej czasami przymknąć oczy niż otworzyć usta. Większość cierpi z powodu słów a nie z powodu milczenia. Słowa są jak gwoździe wbite w deskę. Po ich wyjęciu
zostają trwałe ślady. Żyję zgodnie z własną filozofią. Na stałe w moim słowniku zagościło chcę, nie muszę,
mogę. Wyrzuciłam: muszę, nie mogę, nie trzeba, niestety. Kiedy zdarza mi się ich użyć, drapią w gardło :)
Żyję świadomie i uważnie. Wyznaję zasadę, że wszystko dzieje się w odpowiednim czasie i miejscu. Nie
oceniam negatywnie. Zamiast mówić, że pogoda jest brzydka mówię, jaki dzisiaj rześki i wilgotny dzień.
Odczuwasz stres? Podpowiem: Weź życie w swoje ręce! Nie można cały czas robić tego samego i oczekiwać
zmian. Wystarczy być odpowiedzialnym za swoje życie: odreagowywać, odpoczywać, nie oceniać negatywnie. To naprawdę działa. Powodzenia!
Karolina Odrowąż – Petrykowska, www.swiatmebli.com
Z powodu noworocznych przykrych wydarzeń związanych z pożarem w naszym sklepie (mieścił się tam, gdzie
dawny Pewex), od półtora miesiąca nieustanne żyjemy w stresie. Walczymy z czasem, by jak najszybciej powrócić do normalności, w tym do funkcjonowania firmy w nowej siedzibie przy ul. Szczecińskiej 38. Aby normalnie
funkcjonować podjęłam walkę ze stresem w sposób typowo kobiecy. Wolne chwile spędzam w kuchni, przygotowując mniej bądź bardziej wyszukane potrawy. Staram się nimi sprawiać radość rodzinie oraz znajomym.
Towarzystwo bliskich i wesołe twarze pozwalają mi z większą werwą podchodzić do codziennych wyzwań.
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Nowe media w Radiu Koszalin
Od stycznia w Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia działa Redakcja Nowych Mediów. Kieruje nią Katarzyna Kużel.

z

Fot. Jarosław Ryfun

bliżająca się nieuchronnie cyfryzacja polskiej radiofonii wymaga od rozgłośni multimedialności. Powołana w Radiu Koszalin
nowa redakcja dba o to, by radio mocno istniało w Internecie i by
umieszczało w nim informacje w bardziej obszernym wydaniu niż
na antenie, jako że czas antenowy jest ograniczony. Dzięki licznym
podcastom (plikom dźwiękowym) znajdujących się na stronie Radia
Koszalin, każdy ma dostęp do audycji, reportaży i informacji. Redakcja Nowych Mediów opiekuje się również profilami RK w portalach
społecznościowych. Dba o to, by znalazły się tam nie tylko bieżące informacje i audycje, ale również dokumentacja multimedialna
w postaci nagrań, filmów i zdjęć.
Między innymi pod kątem zmian w redakcji, dziennikarze Radia
Koszalin podnoszą kwalifikacje. Niedawno szkolili się pod okiem
Małgorzaty Wyszyńskiej (kiedyś szefowa Wiadomości TVP), Artura

Artur Michniewicz i Katarzyna Kużel

Małgorzata Wyszyńska
Michniewicza (doświadczony producent) oraz Tomasza Borysiuka
(d. członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji). Spora część zajęć
miała charakter warsztatowy – odbywały się przed mikrofonem
i przy stanowisku realizatorskim.
Małgorzatę Wyszyńską zapytaliśmy, na co kładła nacisk podczas
szkolenia? – Ćwiczyliśmy konstrukcję materiału informacyjnego,
dykcję i interpretację tekstu. Wszystko to niby znamy, ale przez
lata pracy zdarza się nam wpaść w rutynę. Warto czasami uważnie
posłuchać siebie i wysłuchać zewnętrznych opinii, żeby odświeżyć
warsztat – stwierdziła. Katarzyna Kużel, szefowa Redakcji Nowych
Mediów, dodaje: – Nasze radio zmienia się. Nie przyjmujemy założenia, że to co zastane, jest dobre i dane raz na zawsze. Chcemy poprawiać jakość naszej oferty kierowanej do słuchaczy – pod każdym
względem. Szkolenia, takie jak to, mają nam w tym pomagać.

Laury dla radiowców
Z początkiem roku w rozmaitych konkursach dziennikarskich posypały się nagrody dla autorów pracujących w Radiu Koszalin.

g

rażyna Preder, reportażystka Radia Koszalin, w konkursie dla
dziennikarzy polskich i polonijnych otrzymała wyróżnienie
marszałka Senatu za reportaż „Nasza Australia”. Temat XI edycji
konkursu brzmiał: „Polonia wczoraj i dziś – zmiana pokoleniowa.
Nowe obowiązki i nowe oczekiwania”.
Z kolei Renata Pacholczyk została nagrodzona w ostatnim czasie dwiema nagrodami. W XIX edycji konkursu pn. „W rolnictwie
można pracować bezpieczniej” dziennikarka otrzymała III nagrodę
za najlepszy cykl audycji radiowych. Znalazła się również w gronie
laureatów organizowanego po raz 24 ogólnopolskiego konkursu
dla dziennikarzy o Nagrodę Głównego Inspektora Pracy. Konkurs
ma na celu popularyzowanie problematyki prawa i bezpieczeństwa
pracy.
Natomiast audycja Adriana Adamowicza znalazła się wśród

Adrian Adamowicz

Anna Winnicka

Grażyna Preder-Pyżanowska

Renata Pacholczyk

najlepszych w plebiscycie „Zdobywcy Eteru 2013” w kategorii „Perełka Radiowa”. Program Rock Na Noc został doceniony przez czytelników serwisu Portalmedialny.pl. Można go posłuchać na antenie RK w każdą środę w godz. 22.00 – 24.00 oraz w czwartki między
północą a godziną pierwszą.
Reportaż Anny Winnickiej zatytułowany „Wieś, której nie ma...”
zdobył jedną z głównych nagród w ogólnopolskim Konkursie na Reportaż Radiowy POGRANICZE 2013. W tegorocznej
edycji konkursu organizowanego przez Radio Olsztyn przyznano trzy nagrody równorzędne. Reportaż „Wieś, której nie ma...”
to opowieść o Żernicy w Bieszczadach, obecnie niezamieszkałej. Po 66 latach po raz pierwszy zjechali się byli mieszkańcy wsi, którzy w ramach akcji „Wisła” zostali wysiedleni m.in. w
okolice Koszalina oraz Górowa Iławeckiego. Dziś Żernica to przykład polsko-ukraińskiego pojednania i dialogu, a wszystko za sprawą Janusza Słabika - przedsiębiorcy z Krosna, który kupił Żernicę
i odremontował rzymskokatolicką kaplicę oraz greckokatolicką cerkiew. Anna Winnicka współpracuje z Radiem Koszalin od 2009 r.
Zajmuje się głównie tematyką polsko-ukraińską. Prowadzi cykliczną
audycję „Magazyn ukraiński”.

Opcje dodatkowe: HBO oraz Cinemax do 6 miesięcy w promocji: „Universe Premium Sport&Film 18m” i „Universe Premium
Sport&Film 12m”. Opcje dodatkowe: Premium Film oraz HBO do 4 miesięcy w promocji: „Universe 18m” i „Universe 12m”.
HBO GO do 6 miesięcy w prezencie w ww promocjach.

Oferta karnawałowa

Zapytaj także
o promocję
z tabletem

ZAPRASZAMY DO
PUNKTU SPRZEDAŻY

Centrum NC+
w Koszalinie
Pasaż Millenium, ul. Domina 11/4

SERWIS WIDEO NA ŻĄDANIE

do

6 miesięcy w prezencie

Tablet za

1zł

(vis a vis Veritasu) / tel 94 341 33 87
Punkt sprzedaży, ul. Bajkowa 31
tel 606 701 709

w pakietach już od 49zł
* szczegóły promocji u sprzedawcy

MADAGASKAR 3 Zima w CANAL+

© 2012 Dreamworks Animation L.L.C. All rights reserved.

ZAPYTAJ O SPECJALNĄ OFERTĘ DLA KLIENTÓW INNYCH OPERATORÓW
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Z pomocą samotnym i odrzuconym matkom
W Koszalinie rozpoczęła działalność fundacja „Zdążyć z Miłością”. Jej głównym celem jest tworzenie i prowadzenie tzw.
mieszkań chronionych dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi, opuszczających Dom Samotnej Matki w Koszalinie lub
inne placówki pomocy społecznej.

p

ragniemy umożliwić matkom przygotowanie do pełnej samodzielności, do radzenia sobie z problemami codziennego życia, prowadzenia gospodarstwa domowego – podkreśla
Małgorzata Kaweńska-Ślęzak, prezes Fundacji. - Nie bez znaczenia
jest też pomoc we właściwej integracji ze środowiskiem, uzyskaniu
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych czy w końcu w znalezieniu
pracy i miejsca w przedszkolu dla dziecka.
Zgodnie z Ustawą o systemie pomocy społecznej mieszkania
chronione to miejsca, w których na określony czas mogą zamieszkać osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji życiowej. Chodzi
o usamodzielniających się wychowanków domów dziecka, osoby
samotne opuszczające szpitale psychiatryczne po długotrwałym
leczeniu, albo właśnie samotne matki pozbawione mieszkania, odrzucone przez rodziny albo maltretowane przez partnerów. Pobyt
w takim mieszkaniu chronionym jest czasowy, uzależniony od indywidualnego położenia danej osoby.
Mieszkania chronione mają zazwyczaj dużą powierzchnię. Mieszka w nich po kilka osób znajdujących się w podobnej sytuacji. Prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, wspierają się. Gdy ktoś
z lokatorów uzyskuje własne lokum, na jego miejsce przychodzi
inna osoba przygotowująca się do usamodzielnienia.
Fundacja „Zdążyć z Miłością” zajmie się także działalnością charytatywną, będzie pomagać osobom znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym.
W planach są również działania wspierające rodzinę, czy osoby
niepełnosprawne oraz pomoc w znalezieniu pracy podopiecznym
Fundacji.
Fundację tworzą kobiety. Na co dzień pracują w różnych zawodach, ale łączy je chęć bezinteresownego działania dla dobra innych ludzi. W grupie założycielskiej Fundacji znalazły się: s. Magdalena Kozłowska, Alicja Jurzyniec, Urszula Łumianek, Justyna
Śmidecka, Kamila Siudowska, s. Danuta Gobosz, Aneta Sepioło,
Barbara Staszewska i Alina Konieczna. Na czele „Zdążyć z Miłością”
R
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Małgorzata Kaweńska-Ślęzak
stanęła Małgorzata Kaweńska-Ślęzak, z wykształcenia położna, wolontariuszka koszalińskiego Domu Samotnej Matki.
Centrum Interwencji Kryzysowej i Dom Samotnej Matki to dwie
placówki prowadzone przez Caritas Polska. Dają kobietom schronienie zazwyczaj na 9 miesięcy. - Nie ma w Koszalinie takiego miejsca, gdzie te mamy mogłyby się podziać na dłużej – mówi Małgorzata Kaweńska-Ślęzak . – Mieszkanie chronione zapewnia poczucie
bezpieczeństwa i wzbudza chęć do poszukiwania docelowego
miejsca. To są osoby mocno przez los doświadczone, poranione.
W czasie, kiedy powinny być otoczone szczególną miłością, trafiają
na bruk. W interesie społecznym jest, by podać im rękę, bo w ten
sposób pomagamy również ich malutkim dzieciom.
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INSPIRACJE
EKSPERTA
BoConcept
6

Magdalena Posiadało

WYBIERZ
SWÓJ STYL
NATURA &
GRAFIKA

MASZ WĄTPLIWOŚĆ CZY ŁĄCZYĆ ELEMENTY NATURALNE
Z GRAFICZNYMI? NIEPOTRZEBNIE! PROSTY SPOSÓB NA
UZYSKANIE SPÓJNEGO STYLU TO TRZYMAC SIĘ NA
WSZYSTKICH ELEMENTACH KOLORÓW INSPIROWANYCH
NATURA, STONOWANYCH A NA NICH MOGĄ SIĘ ZNALEŻĆ
GRAFICZNE WZORY. SZCZYPTA BIAŁEGO DLA ROZJAŚNIENIA
A WNĘTRZE BĘDZIE PRZYTULNE, ALE NIE NUDNE!
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1. Sofa modułowa Indivi2 od 5.990,- (Rózne kształty, kolory, tkaniny i skóry: zegłówek regulowany jako opcja 695,-) 2. Stolik kawowy
Occa 1.195,- 3. Lampa podłogowa „Adjust me“, biały matowy metal 3.595,- 4. Ceramiczne ptaszki / ozdoba na scianę od 49,- / szt.
5. Puf, różne tkaniny i skóry od 1.595,- 6. Zdjęcie na szkle „The love of lines“ 389,- 7. Ceramiczne świeczniki 29,- / szt. 8. Poduszka
“Quilted“ 179,- 9. Stołek /stolik pomocniczy ze schowkiem (metal, drewno kauczukowe) 579,- 10. Poduszka ‘Formula’ 199,11. Dywan Harlequin, z wyselekcjonowanych kawałków krowiej skóry. 170x240cm 5.490,Wszystkie produkty dostępne w salonie BoConcept Gdynia, ul. Legionów 112, budynek Altus, Gdynia Redłowo.
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Zimowy eksperyment
Puchar Polski w Kitesurfingu zaplanowany w Mielnie na pierwszy weekend lipca będzie miał obsadę międzynarodową,
a z kolei we wrześniowych Mistrzostwach Europy wystąpi czołówka światowa tej dyscypliny sportu. Wszystko dzięki formule open, czyli otwartej. Klub Dobra Marina i główny sponsor wspomnianych wydarzeń, mieleński deweloper Firmus
Group, już promują obie imprezy.

w

Fot. Wojciech Grela

łaśnie promocji Mielna jako miejsca ważnych wydarzeń
w sportach żeglarskich służyły regaty Winter Race Mielno
2014. Po raz pierwszy w Polsce zawody kitesurfingowe rozegrano
zimą. Towarzyszyły one XI Międzynarodowemu Zlotowi Morsów.
Wygrał Robert Zapędowski ze Świnoujścia.
Rywalizacji sportowej towarzyszyły propozycje skierowane do publiczności. Była więc możliwość zagrania w maxi hokej (dmuchanymi „kijami”), w siatkówkę plażową, skoków na batucie. Poza tym byłą
nauka pływania na desce z użyciem wiosła, co w fachowym żargonie
określa się jako SUP. Z tej ostatniej możliwości korzystali najchętniej
morsujący uczestnicy zlotu, którzy kąpieli w zimowym morzu zażywali nie tylko podczas niedzielnego finału, ale w czasie całego weekendu.
am
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Mieleński zlot morsów przez pryzmat liczb
Przy niemal wiosennej pogodzie 1736 uczestników XI Międzynarodowego Zlotu Morsów Mielno 2014 odbyło w niedzielę, 16 lutego, w samo południe rytualną kąpiel w Bałtyku. Tylu brało udział w kąpieli, ale łącznie uczestników zlotu było
1824, co jest nowym rekordem frekwencyjnym imprezy.

r

ozmaite imprezy zlotowe były rozpisane na cały weekend
(14-16.02 br.), łącznie z wielkim balem morsów w sobotni
wieczór. Tradycyjnie kulminacją wydarzeń okazała się niedziela:
kolorowa parada, wspólna rozgrzewka na plaży i kąpiel w morzu
w samo południe. Przy kilku stopniach Celsjusza na plusie do wody
weszło 1736 osób. Niektórzy narzekali na dodatnią temperaturę,
bo ich zdaniem prawdziwe morsowanie jest wtedy, kiedy trzyma
mróz.
A oto garść liczb związanych z tegorocznym zlotem.
Łącznie zarejestrowało się 1824 uczestników. Uczestników indywidualnych, to znaczy niezrzeszonych w klubach, było 337. Inni,
w liczbie 1487 osób, to ci, którzy uprawiają zimowe kąpiele w klubach i stowarzyszeniach. Takich organizacji było reprezentowane
w tym roku w Mielnie 101. Goście zlotu pochodzili z 227 miast
i miejscowości.
Do udziału we wszystkich wydarzeniach zlotu zapisało się 1333
morsów, a wyłącznie do udziału w kąpieli – 491. Absolutna większość
to dorośli, ale było również 218 osób niepełnoletnich. Dwie trzecie
uczestników (1219) to panowie, a jedna trzecia – panie (605).
ar
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GALERIA EMKA

... bo jesteś wyjątkowa!
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Wojciech Gruszczyński, Jarosław Ryfun

Dziesięć dziewcząt stanęło w tym roku do rywalizacji o tytuł najpiękniejszej
w regionalnych wyborach Miss Polski Nastolatek. Do zdobycia był również
tytuł Miss Nastolatek Galerii EMKA 2014, którego posiadaczka stanie się
na najbliższy rok twarzą galerii. Jury było wyjątkowo zgodne, przyznając
oba tytuły koszaliniance Agacie Kiwacz. Trzeci – Miss Foto – dołożyli
fotoreporterzy. W głosowaniu przeprowadzonym za pośrednictwem
serwisu Facebook Miss Internetu została również koszalinianka
- Angelika Jagosz.

Modelka: Agata Kiwacz
Zdjęcia: Wojciech Gruszczyński
Asystent fotografa: Marek Brzeziński
Stylizacja: Agata Dobrowolska, Agnieszka Staszewska
Makijaż:SEPHORA - perfumeria Galeria Emka
Fryzury: Brand Studio Urody, Galeria Emka
Za udostępnienie strojów dziękujemy sklepom MONNARI
oraz CDN Fashion, które mieszczą się w Galerii Emka
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aleria EMKA przyzwyczaiła swoich klientów
do tego, że jest nie tylko miejscem zakupów,
ale także scenerią rozmaitych wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nikogo nie zdziwi
tutaj mini koncert, spotkanie ze świętym Mikołajem, pokaz mody albo okolicznościowy
program dla dzieci. Niektóre wydarzenia powracają cyklicznie. Tak jak konkursy piękności. W sobotę 8 lutego br.
Galeria EMKA współorganizowała regionalne eliminacje konkursu
Miss Polski Nastolatek 2014. Dziewczęta, których występ najwyżej
oceniło jury, będą reprezentowały Pomorze Środkowe w dalszych
etapach konkursu.
Będzie wśród nich koszalinianka Agata Kiwacz. Nie tylko zdobyła
główne trofeum, ale także została wybrana Miss Nastolatek Galerii
EMKA 2014. Oznacza to, że jej wizerunek pojawi się w materiałach
promocyjnych i reklamowych galerii. Ponieważ jedną z nagród dla
Agaty była profesjonalna sesja fotograficzna, już w tym wydaniu
mogą Państwo podziwiać urodę i wdzięk Agaty na okładce „Prestiżu”. W kolejnym zaś numerze zaprezentujemy pełne efekty sesji
modowej, podczas której Miss występowała w kreacjach pochodzących ze sklepów działających w galerii.
WERDYKT KONKURSOWY
Po obejrzeniu prezentacji 10 kandydatek jury
przyznało następujące tytuły:

Miss Nastolatek Pomorza Środkowego, Miss Nastolatek Galerii
EMKA 2014 i Miss FOTO została kandydatka z nr 5 - Agata Kiwacz
z Koszalina
I Wicemiss Nastolatek została kandydatka z nr 6 - Natalia Ławicka
z Gdańska
II Wicemiss Nastolatek to kandydatka z nr 4 - Angelika Jagosz
III Wicemiss Nastolatek to kandydatka z nr 8 Dagmara Adamiak
IV Wicemiss Nastolatek to kandydatka z nr 10 Wiktoria Rębarz
Miss Internetu w konkursie Miss Nastolatek Galerii EMKA
została Angelika Jagosz

Natalia Ławicka, I Wicemiss Nastolatek 2014 oraz Magdalena
Mrożewska, Miss Nastolatek Pomorza Środkowego 2013

NAGRODY
Miss Nastolatek Galerii EMKA 2014
1. Nagroda główna - wycieczka dla dwóch osób do Paryża
ufundowana przez biuro podróży RAINBOW TOURS
2. Bon na zakupy o wartości 1000 PLN w sklepie
UNIQUE w Galerii EMKA
Miss Nastolatek Pomorza Środkowego 2014
1. Fotel z kolekcji Best Meble ufundowany przez nowy salon
meblowy działający na I piętrze Galerii EMKA
2. Udział w profesjonalnej sesji mody dla miesięcznika
„PRESTIŻ. Magazyn Koszaliński”
3. Zaproszenie weekendowe dla dwóch osób do Rezydencji
Baltic Star w Mielnie
4. Zestaw kosmetyków ufundowany przez Aptekę Dr. Max
5. Zegarek ufundowany przez salon biżuterii YES
6. Zaproszenie na pakiet 4 zabiegów DAY SPA
w Hotelu Unitral w Mielnie
7. Miś maskotka ufundowana przez sklep TOY PLANET
8. Zaproszenie do restauracji VIVA ITALIA
9. Zaproszenie do restauracji SUSHI MOON
10. Bon na zakupy w sklepie obuwniczym GENETIC
11. Bon na zakupy w sklepie ZUZI

Dagmara Adamiak, III Wicemiss Nastolatek 2014
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Agata Kiwacz z Koszalina, Miss FOTO, Miss Nastolatek Pomorza Środkowego i Miss Nastolatek Galerii EMKA 2014
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Angelika Jagosz Miss Internetu i II Wicemiss Nastolatek 2014

Nagrodę w postaci dwuosobowej wycieczki do Paryża
ufundowało biuro podróży RAINBOW TOURS

Dagmara Adamiak ze Szczecina

Angelika Jagosz z Koszalina
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Wiktoria Rębarz, IV Wicemiss Nastolatek 2014

Gość specjalny: Mateusz Grędziński, znany z programów The Voice of Poland i Bitwa na Głosy

Finalistki w wieczorowej kolekcji sklepu UNIQUE
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Ewa Turowska:
przygarniam wszystkich
Autor: Marta Pisera / foto: Marcin Torbiński

W samym 2013 roku podopieczni Ewy Turowskiej w konkursach wokalnych oraz
recytatorskich wywalczyli 85 nagród i wyróżnień. Znana, lubiana i wymagająca
założycielka „Mini Studia Piosenki” działającego w Centrum Kultury 105
w Koszalinie, obchodzi jubileusz 35-lecia pracy zawodowej.

n

a 28 lutego br. w sali widowiskowej CK 105,
z którym współpracuje już 25 lat, zaplanowała
jubileuszowe widowisko „Kiedy wreszcie dorosnę”. Zaprosiła na scenę 30 swoich uzdolnionych wychowanków, m.in. znanych już
i dojrzałych artystycznie absolwentów Studia
rozrzuconych dziś po całej Polsce. Z Ewą Turowska rozmawialiśmy
na kilka dni przed jubileuszem, w jej ciepłym, pełnym drewna, pamiątek, nut, śpiewników mieszkaniu. Historii o kobiecie sukcesu,
która jako młodziutka akrobatyczka, pływaczka, potem poważny
technik dentystyczny z powodzeniem odnalazła się w roli instruktorki młodych artystów przysłuchiwał się w salonie oparty o ścianę
olbrzymi stary zegar oraz drzemiący pod zeszytami, książkami fortepian…
- Kiedy zaczęła Pani przygodę z muzyką?
- Jako instruktorka? Siostra przypomniała mi, że już jako siedmiolatka organizowałam koleżankom występy na łące na osiedlu
Rokosowo. Ustawiałam je, dyrygowałam. Pilnowałam, by „wszystko
grało” (śmiech).

- Rodzice rozwijali ten talent?
- Niezupełnie. Tata chciał zrobić ze mnie sportowca. W szkole
podstawowej za jego namową doskonaliłam akrobatykę gimnastyczną. Szło mi nawet dobrze. Podczas jednego ze skoków spadłam jednak ze ścieżki, złamałam rękę w łokciu. Odeszłam od akrobatyki. Zaczęłam pływać, brałam udział w zawodach. Chodziłam
też na zajęcia artystyczne do Wojewódzkiego Domu Kultury, czyli
tu, gdzie mieści się teraz CK 105.
- Jako dziecko prowadziła Pani intensywne, zorganizowane życie, pełne wyzwań i rywalizacji. Do dziś nie zwalnia Pani tempa!
- (śmiech) Tak, nie ustaję w boju! Wiele godzin spędzam na pracy z dziećmi i młodzieżą, na zajęciach, wyjazdach, konkursach. Mąż
aż się śmieje ze mnie. Wie, że choć zmęczona, wracam z pracy naładowana pozytywną energią.
- Jaką rolę odgrywa Pani w życiu młodych ludzi, którymi się Pani
opiekuje?
- Rozwijam artystycznie , motywuję do stawiania celów i do osiągania sukcesów. Mam świadomość, że przychodząc na zajęcia do
mnie, pokonują swoje bariery: mają sporo innych zajęć, lekcje do

LUDZIE 25
to, o czym od dawna marzyłam: dźwięk, tekst, aktorstwo, taniec,
ruch…
- Nazwa „Mini” jest dziś myląca.
- Rzeczywiście. Zastanawiałam się nawet, czy jej nie zmienić, ale
moi podopieczni wybili mi to z głowy. Studio przygotowane było
od początku dla małych dzieci, stąd jego nazwa. Z czasem dzieci rosły, zmieniała się więc jego specyfika, repertuar, sposób pracy
z młodzieżą.
- Po całym dniu wypełnionym muzyką wraca Pani do domu i…
- Po godzinach przesłuchań, prób, odtwarzania na tablecie kolejnych utworów dla młodzieży, śpiewu – mojego też, bo przecież
śpiewam razem z uczniami - wybieram zwykle ciszę. Nie przeszkadza mi, że mąż słucha po cichu swojej ulubionej muzyki. Ot, sączy
się przyjemnie gdzieś po cichutku…

Instruktorka z dumą mówi o sukcesach podopiecznych. Są wśród
nich m.in.: Daria Zawiałow, Michał Gunerka, Monika Bernaś, Beata Krawczyńska (grała rolę Julii w spektaklu BTD „Romeo i Julia”,
Lena Sokalska (ma swój zespół M Kwadrat), Katarzyna Misiak,
Agnieszka Rutkowska, Wiktoria Wizner (jeszcze studentka Akademii Wychowania Muzycznego w Bydgoszczy - przyszła diwa
operowa), Agnieszka Jaśkiewicz, solistka znakomitego zespołu
Kortowo w Olsztynie.
odrobienia, swoje problemy lub… dzień lenistwa. Myślę, że przychodzą, bo czują, że ze mną robią coś ważnego w życiu. Zajęcia
dają im radość, poczucie stawania się coraz doskonalszym, silniejszym.
- Uczy ich pani rywalizacji?
- Przygotowuję do radzenia sobie z nią. W życiu konkurs ciągle
trwa, nie ustaje.
- Imponująca liczba nagród i wyróżnień, które zdobywają Pani
wychowankowie, pokazuje , że znalazła Pani klucz do emocji młodych ludzi. Jak ich Pani motywuje?
- Mówię : musisz się przygotować tak, żebyś to ty był przekonany, że jesteś świetny w tym, co robisz. Wyjdź na scenę i pokaż,
że taki jesteś. Jeśli w to wierzysz, twój słuchacz uwierzy tobie. Jeśli
nie uwierzysz, będzie się wstydził słuchając cię i patrząc, jak się męczysz. Zrób tak, by twój występ, był dla niego przyjemnością, czyli
dokładnie tym, po co przyszedł!
- Selekcjonuje Pani talenty? Wybiera do współpracy te, które
rokują na wygraną w konkursach?
- Absolutnie nie. Przygarniam wszystkich . Biorę ich takimi, jakimi
się do mnie garną (śmiech) . Nie ogłaszam jednak naborów i zapisów. W ten sposób chronię się przed nadmierną fala chętnych,
którym nie byłabym już w stanie poświęcić czasu. Pracuję obecnie
z trzydziestu młodymi artystami w wieku od 8 do 18 lat. To duże
wyzwanie, by znaleźć dla każdego tyle czasu, ile potrzebuje, by się
rozwijać.
- Od zawsze była opiekunką artystyczną młodych talentów?
- Nie! Znów za namową mojego taty skończyłam studium techników dentystycznych. Zdążyłam zrobić w życiu trochę prac protetycznych, między innymi w Niemczech, gdzie pracowałam dwa lata
w bardzo zaawansowanych technikach . Pracowałam też w miejskiej protezowni w Koszalinie. Ale organizatorem byłam od zawsze.
Nawet pracując w tej poradni, organizowałam nam wypoczynek,
wyjazd na obozy. Tak już mam. Zrezygnowałam z tego.
- … na rzecz pracy z młodzieżą.
- Tak. Rozpoczęłam ją w Miejskim Ośrodku Kultury, do którego
w zaprosił mnie kolega, gitarzysta – Marek Dziedzic. Trafiłam do
działu kulturalno-oświatowego, zostałam tam kierownikiem. Zaczęłam się opiekować zespołem Beak Dance, który tworzyli zbuntowani i wrażliwi młodzi ludzie - znani wszystkim bracia Staniszewscy ,
Piotr Wiliński, Dariusz Sak. Pierwszy nasz wspólny wyjazd za granicę pokazał im, że to co robią ma swoją wartość, że przyjemnie jest
wymieniać się z innymi zespołami doświadczeniem. Potem założyłam zespół taneczny i wreszcie , za namową aktora BTD Krzysztofa
Ziembińskiego - Mini Studio Poezji i Piosenki. Pozwoliło mi łączyć
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Ewa Turowska o rodzinie:
„Mam dwie córki. Magda jest autorką tekstów piosenek w moim
widowisku jubileuszowym. Podobnie jak Ania mieszka i pracuje w Warszawie. Syn przebywa obecnie na Dominikanie. Mąż
- inżynier z zawodu, z zamiłowania jest żeglarzem. Wygraliśmy
niemal wszystkie ubiegłoroczne regaty jachtów kabinowych na
Jamnie! Mama mieszka w Berlinie, napisała książkę „Gorzki smak
mleka” o swoich przeżyciach z Syberii (jako małe dziecko musiała
opiekować się swoim młodszym rodzeństwem, kiedy babcia szła
do pracy). Tata, Władysław już nie żyje. Był pedagogiem, wychowawcą młodzieży i trenerem sportowym. (Władysław Turowski
– był też pisarzem, poetą i kompozytorem, autorem słów i kompozytorem muzyki do hymnów Kępna („Piosenka jubileuszowa”)
i Koszalina („Pieśń o Ziemi Koszalińskiej” - dop. red).
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Masz ochotę na pyszny obiadek z baru VITTORIO?
Ale nie masz czasu do nas podejść?
OBIADEK przyjdzie do CIEBIE!
Obiadki na dojazdy! ZAPRASZAMY!
ul. 1 Maja 22/4, Zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. 11-18 a w soboty 12.30-16
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Lubię się uczyć
i lubię wyzwania
Autor: Andrzej Mielcarek / foto: Artur Rutkowski/Anna Burzyńska

Anna Jedlińska

„Kiedy mąż rozpoczął studia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, spędziliśmy
praktycznie dwa lata bez niego. Nie było łatwo. Ale później, kiedy ja zdecydowałam
się na doktorat, mąż stanął na wysokości zadania i razem z mamą przejęli część
obowiązków domowych. Bez nich bym sobie rady nie dała.” O potrzebie
doskonalenia zawodowego, codziennych obowiązkach i wspieraniu się
w małżeństwie rozmawiamy z dr Anną Jedlińską, żoną prezydenta
Koszalina, Piotra Jedlińskiego.

s

potykamy się tuż przed Państwa wyjazdem
na narty. Jak często udaje się Państwu znaleźć czas na taki wspólny wypoczynek, również z synami?
– Niestety, nie tak często, jak byśmy chcieli.
Zasadą są wakacje letnie, zresztą niezbyt długie i tydzień zimą na nartach.
– Dokąd najczęściej wyjeżdżają Państwo latem?
– Podróżujemy po Polsce i po Europie. Jesteśmy lokalnymi patriotami i na naszym wybrzeżu mamy ukochane miejsca, ale jednak
lubimy słońce, ciepło i lubimy zwiedzać, dlatego również chętnie
przebywamy nad Morzem Śródziemnym.

– Podejrzewam, że od momentu, kiedy mąż został prezydentem
Koszalina, nie do końca dowolnie dysponuje Pani swoim czasem.
Chodzi mi o obowiązki reprezentacyjne. Lubi je pani?
– Nie traktuję ich jak obowiązku. Chętnie się w nie angażuję i staram się wywiązać z nich jak najlepiej. To, że jestem żoną prezydenta
miasta, nie zmieniło mnie. Bywam pytana, jak radzę sobie w sytuacjach publicznych. Ci, którzy mnie znają bliżej, wiedzą, że jestem
osobą z natury skromną, ale to nie oznacza trudności ze znalezieniem się na forum. Nie miewam z tym problemu. Jestem lekarzem,
a więc dobry kontakt z pacjentami jest wpisany w moją profesję,
jest czymś naturalnym. Podobnie jak mąż lubię rozmowy z ludźmi
i cenię sobie kontakty z nimi.
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– Kiedy mąż zdecydował się na wejście w politykę, skonsultował to z Panią? To była wspólna decyzja?
– Tak, zdecydowanie. Choć oczywiście nie wybierałam drogi
zawodowej męża, rozmawialiśmy o tym, ale decyzja była podjęta wspólnie. Od kiedy się poznaliśmy zawsze staram się wspierać
męża w realizacji planów.
– Mąż wcześniej był długoletnim sekretarzem miasta. Rola
urzędnika to rola głównie wykonawcza, nie kreacyjna. Z kolei
funkcja prezydenta miasta to dużo większa odpowiedzialność.
– Stanowisko sekretarza miasta dało Piotrowi niezbędne doświadczenie do wykonywania tak odpowiedzialnej funkcji, a cechy
charakteru jak: odpowiedzialność, konsekwencja w działaniu, kreatywność pozwalają bardzo dobrze wypełniać powierzone przez
mieszkańców obowiązki.
– Jak Pani reaguje na sytuacje, kiedy mąż, jako prezydent, jest atakowany, obciążany rozmaitymi zarzutami, bywa że agresywnie?
– Czy to boli? Czasami tak, ale już rozumiem, że zazwyczaj jest
to po prostu polityczna gra. Mąż pełni służbę, bo bycie prezydentem miasta to służba. Trzeba się liczyć z krytyką. Dobrze, jeśli jest
ona merytoryczna i konstruktywna. Zawsze warto jej wysłuchać
i skonfrontować poglądy. Poziom rozmowy w polityce spada jednak z roku na rok. Brakuje w nim kultury i elegancji dyskusji. Zawsze
znajdą się oponenci, którzy wprawdzie nie wiedzą jak, ale zrobiliby
to lepiej.
– Wyobrażam sobie, że najtrudniej znieść ataki ad personam.
– Tak. I w tym wszystkim podziwiam spokój mojego męża.
– To wrodzona cecha, czy przyszła ona z wiekiem i doświadczeniem?
– Takiego znam go od początku.
– Gdy mąż został prezydentem, Pani z pewnością przybyło codziennych obowiązków?
– Jakoś mi się udaje sprostać wszystkim powinnościom, i służbowym, i rodzinnym. Jestem dobrze zorganizowana, chociaż nie
żyję z notesem w ręku. Prowadzę praktykę stomatologiczną, ale też
mam szczęście, bo pracuję ze znakomitym zespołem lekarsko-pielęgniarskim, gdzie się wspieramy i pracujemy razem. Z drugiej strony, cały czas się szkolę, muszę często wyjeżdżać, ale nigdy nie zaniedbuję domu i rodziny. Staram się każdą wolną chwilę poświęcić
dzieciom. Jesteśmy w takiej samej sytuacji jak tysiące rodzin w naszym mieście i w Polsce: z dwójką dorastających synów, z różnymi
problemami natury szkolnej, wychowawczej, zdrowotnej.

– Odnoszę wrażenie, że Pani od zawsze żyje bardzo aktywnie,
wręcz szuka sobie dodatkowych zadań i wyzwań.
– Miałam wspaniałych szefów, którzy ułatwili mi podjęcie specjalizacji. Staże kliniczne w większości odbyłam w Szczecinie, gdzie
z mężem ukończyliśmy studia. Szybko zrealizowałam pierwszy stopień specjalizacji, a później drugi. Kiedy ja byłam w trakcie specjalizacji, mąż kończył swoje drugie studia, czyli zarządzanie z językiem
wykładowym francuskim. On jeździł w jednym kierunku, ja w drugim. Mijaliśmy się w pociągach. Następnie mąż rozpoczął studia
w Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. To były dwa lata praktycznie bez niego. Nie było łatwo. Ale później, kiedy ja z kolei się
doktoryzowałam, mąż stanął na wysokości zadania i razem z mamą,
która również była i jest dla mnie wsparciem, przejęli część obowiązków domowych. Bez nich bym sobie rady nie dała.
– Co Panią zmotywowało do tego, by robić doktorat? Miała
przecież już Pani dobrze prosperujący gabinet.
– To była potrzeba rozwoju. Zawsze lubiłam się uczyć i tak jest do
dziś. W sytuacji, gdy otwiera się przewód doktorski, a jest się poza
ośrodkiem klinicznym, podejmuje się spore wyzwanie. Wyznaczyłam sobie plan i konsekwentnie go realizowałam. Kiedy zamykałam
przewód doktorski, byłam już doświadczonym lekarzem. W pracy
doktorskiej oceniałam nowatorską wówczas metodę diagnostyczną. Dzięki doświadczeniu i praktyce miałam możliwość porównania
jej z metodami, które funkcjonowały w ortodoncji od wielu lat.
– Specjalność, którą pani reprezentuje, czyli ortodoncja, laikowi
kojarzy się z zabiegami skierowanymi do dzieci i młodzieży. Ale –
zdaje się – to zbytnie uproszczenie?
– Kiedy postanowiłam się specjalizować w ortodoncji, nie była
ona popularna. Niewielu lekarzy chciało się nią zajmować, bo nie
dawała pespektyw. Była rozumiana jako profilaktyka i korygowanie
wad u dzieci i osób we wczesnym wieku młodzieńczym. Natomiast
gdy pacjent dorastał, terapia ortodontyczna była nieskuteczna.
W ciągu ostatnich 20 lat nastąpiła rewolucja materiałowa i sytuacja
diametralnie się zmieniła. Rozwinęły się nowoczesne techniki związane z leczeniem aparatami stałymi. Kiedy otworzyły się granice,
polscy lekarze zyskali dostęp do nowych technik leczenia i wiedzy.
Tak naprawdę największym osiągnięciem współczesnej ortodoncji
jest to, że możemy podjąć leczenie u pacjenta w każdym wieku.
Zasadniczo możemy równolegle leczyć dziecko, rodzica i dziadków. Często zdarza się w mojej praktyce, że rodzic widząc efekty
leczenia swojego dziecka, sam decyduje się na podjęcie leczenia
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– W wypadku porodu w warunkach domowych, gdy przecina
ortodontycznego. Tak naprawdę termin ortodoncja nie odzwierciedla kompetencji lekarza, dlatego że dzisiaj ortodoncja to również się pępowinę niesterylnym narzędziem, a w krajach rozwijających
i ortopedia szczękowa. My nie tylko wyrównujemy zęby, nie tylko się jest to przyjętym zwyczajem, zagrożenie tężcem jest ogromne.
poprawiamy uśmiech, który jest wizytówką każdego z nas. Leczymy Każda złotówka przeznaczona na szczepienia ochronne jest darem
szkieletowe wady narządu żucia, wady genetyczne i wady nabyte, ratującym życie matce i jej nowo narodzonemu dziecku.
– Jak się okazuje, można w dosyć prosty sposób zapobiegać
poprawiamy proporcje twarzy i jej profil. Świadomość pacjentów
również wzrosła. Pacjenci przychodzą do nas, ponieważ wiedzą, tym zakażeniom.
– Wystarczy po prostu zaszczepić daną osobę. W krajach wysoko
że ortodoncja zapobiega wielu schorzeniom w przyszłości. Zapobiegamy na przykład chorobom stawu skroniowo-żuchwowego, rozwiniętych jest to coś naturalnego, wpisanego w tzw. kalendarz
parodontozie, problemom w protezowaniu, a nawet bólom głowy. szczepień dziecka. Szczepionki przyjmuje się kilkakrotnie w ciągu
W Polsce ortodoncja już jest na światowym poziomie. Pierwsze kur- życia, a w sytuacji zagrożenia podaje się anatoksynę przeciwtężcosy, w których brałam udział, były prowadzone przez specjalistów wą. W ten sposób jesteśmy w stanie uchronić się przed tą wciąż
groźną chorobą.
zachodnioeuropejskich.
– Pani rozpoczęła w Koszalinie nową tradycję. Odbył się nie– Z rozmów z lekarzami wynika, że postęp w stomatologii jest
dawno trzeci bal prezydencki, który ma charakter charytatywny.
tak szybki, że właściwie trudno za nim nadążyć.
– Nie można przestać się uczyć. W zasadzie codziennie otwierają Jaki był cel zbiórki i jej efekt?
– Efekt był znakomity i przerósł nasze oczekiwania, ponieważ zesię nowe możliwości i zmniejszają ograniczenia. Ortodoncja stała
się specjalizacją pożądaną. Nie nauczymy się jednak wszystkiego braliśmy ponad 53 tysiące złotych. W tym roku objęliśmy opieką
z podręczników i książek. Trzeba uczestniczyć w specjalistycznych trójkę bardzo chorych dzieci. Wśród naszych podopiecznych znajduje się chłopiec cierpiący na mukowiscydozę, który przyszedł na
kursach, szkoleniach, konferencjach.
– Co bardziej napędza ten postęp: technologia czy wiedza czy- świat jako piąte dziecko w swojej rodzinie, a także chłopiec, który
zmaga się z zanikiem rdzeniosto medyczna?
wym mięśni i 17-latka, która z po– Przede wszystkim coraz lepwodu raka kości wymaga wydłusza diagnostyka. Technologia ją
żania kończyny. Po raz pierwszy
wspiera, dając nowe materiały
także przeznaczyliśmy również
i narzędzia. Wielu pacjentów
zebrane środki dla instytucji tzn.
wymaga leczenia interdyscypliZachodniopomorskiego
Honarnego. Moją pasją są pacjenspicjum dla Dzieci i Młodzieży
ci, którzy wymagają złożonego
działającego nie tylko w naszym
leczenia. Wielu takich pacjentów
regionie, ale także obejmują„prowadzę”. Są to osoby z wacego opieką małych pacjentów
dami szkieletowymi, o których
z naszego miasta.
wspomniałam wcześniej.
– Kampania Eliminate, bal
– Może to Pani jakoś przyblicharytatywny to akcje. W Kożyć?
szalinie rozpoczął się program
– Mam na myśli pacjentów,
Dochód z balu prezydenckiego pozwolił pomóc trójce chorych
Karta Dużej Rodziny, czyli coś
u których wady mają charakter
dzieci i dziecięcemu hospicjum. Wyniósł ponad 53 tysiące złotych
o długookresowym działaniu.
kostny, a więc wiążą się z zaburzeniami w budowie kości szczęk, co nierzadko objawia się niekorzyst- Czy w jakiś sposób pani gabinet się w to włączy?
– Uważam, że to jest bardzo cenna inicjatywa samorządu naszego
nym profilem twarzy. Jest to duża grupa wad, często dziedzicznych.
Prowadząc długoletnie leczenie ortodontyczne przygotowujemy miasta, realizowana w ramach polityki prorodzinnej. Jako właścicielka
tych pacjentów do zabiegów chirurgii ortognatycznej, co pozwala prywatnej praktyki stomatologicznej chętnie będę jej partnerować,
udzielając ulg pacjentom mojej praktyki. Akcja ta cieszy się zaintererozwiązać ich problemy estetyczne i zdrowotne.
– Podejście, kiedy lekarz nie skupia się wyłącznie na jednym sowaniem, gdyż przystąpiły do niej już 44 firmy. To świadczy o doskoszczególe, tylko generalnie doradza i widzi całościowo problem, nałym zrozumieniu idei społecznej odpowiedzialności biznesu.
– Ma pani dużo obowiązków: praca, dom, dokształcanie. Ale
to mimo wszystko nie jest częsta postawa.
– To holistyczne podejście. Jako ortodonci przewidujemy, jak z pewnością istnieje również potrzeba relaksu. Co na co dzień
dziecko będzie wyglądało w przyszłości. Proponujemy specjalne daje Pani odprężenie?
– Rzeczywiście, czasu wolnego nie mam w nadmiarze. Ogromną
badania, diagnostykę, która umożliwia uzyskanie symulacji wyglądu. Dzięki temu jesteśmy w stanie tworzyć odpowiedni plan lecze- bombą energetyczną dla mnie jest po prostu rodzina. Mam różne
nia dla konkretnego pacjenta. Aczkolwiek nie jesteśmy w stanie hobby, różne zainteresowania, lubię aktywny tryb życia, a więc także
wszystkiego przewidzieć. Natura człowieka jest wciąż tajemnicą. aktywny wypoczynek. Chętnie latem spaceruję, jeżdżę na rowerze
i uprawiam jogging. Można mnie zobaczyć w okolicy, aczkolwiek
Dużo już wiemy, ale nie wszystko.
– Pani wiedza medyczna czasami przydaje się również poza ga- zdarza mi się to robić o różnych porach, czasem wtedy, kiedy inni
binetem i zawodem. Przypominam sobie Pani wystąpienie w Bał- już albo jeszcze śpią. Co poza tym? Interesuję się współczesnym
tyckim Teatrze Dramatycznym przed spektaklem charytatywnym polskim malarstwem, nowymi trendami w modzie, zdrową żywnoprzygotowanym przez klub Kiwanis. Mówiła Pani wtedy o idei ścią. Chętnie czytam poezję. No i oczywiście chętnie spędzam czas
światowej kampanii Eliminate. Brzmiało to bardzo rzeczowo, kon- ze swoimi synami, co oznacza, że wspólnie się uczymy, a ja mam
okazję odświeżyć znajomość lektur, biologii, historii itd. Lubię kino,
kretnie, ale i przystępnie.
– Z Kiwanis jestem związana od kilku lat. To w Koszalinie wyjątko- ale gdybym miała wybierać, to wolę sztukę przedstawianą na żywo
wy klub, który zrzesza tylko kobiety, aktywne i kreatywne. Wspie- – w filharmonii, albo w teatrze.
– A coś z muzyki zostało? Grywa pani?
ramy dzieci do 18. roku życia zmagające się ze schorzeniami, ale
– Byłam w klasie fortepianu. Ukończyłam szkołę podstawową,
także dzieci zdrowe, a uzdolnione, znajdujące się w trudnej sytuacji
rodzinnej czy finansowej. Członkinie Kiwanis realizują również pro- dostałam się do średniej, ale nie zdecydowałam się na dalszą edujekty na skalę międzynarodową, jak właśnie projekt Eliminate, czyli kację muzyczną. Myślałam już wówczas o medycynie. W domu stoi
instrument i nie pełni funkcji mebla. Siadam do niego najczęściej
przeciwdziałanie tężcowi noworodkowemu w krajach Afryki i Azji.
– Nie zdawałem sobie sprawy, że umieralność matek z powodu na prośbę moich bliskich. A obowiązkowo w święta, zwłaszcza kiedy proszą mnie o to moi chłopcy.
tych zakażeń jest przerażająco wysoka.
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Złote trio Madrytu

fot. spain.info

Autor: Marta Legieć

Museo Nacional del Prado

Opowiadanie o mistrzach pędzla i dłuta oraz o obrazach czy rzeźbach, jakie stworzyli,
to temat trudny. Można nawet śmiało powiedzieć, że nudny. Wszystko się zmienia w…
Madrycie. Zaręczam, że to co tu zobaczycie powali was na kolana. Nawet,
jeśli jesteście ignorantami w temacie sztuki.

h

iszpania – ojczyzna tapas i Zary. Jedni jadą
tu, by rozkoszować się pysznymi przekąskami, inni aby kupić coś w znanej sieciówce w wyjątkowo korzystnej cenie.
PASEO DEL ARTE

Oba tematy wydają się ciekawe, ale zostawię je na inną okazję, bowiem bardziej niż jedzenie i ciuchy, zafascynowali mnie tu
Goya, Picasso, Dali… Wszystkich spotkałam w Madrycie. W stolicy
Hiszpanii stworzyłam swoją własną „Paseo del Arte” – Aleję Sztuki. Nie mogłam tego nie zrobić, mając świadomość, że właśnie
tu znajdują się trzy z najważniejszych kolekcji sztuki na świecie:
Muzeum Prado, Muzeum Narodowe im. Królowej Zofii i Muzeum
Thyssen-Bornemisza.
To dzięki nim Madryt wyrasta na światową stolicę sztuki. Zresztą
Prado należy też do najcenniejszych miejsc w Europie. Monza and
Brianza Chamber of Commerce, włoska izba gospodarcza, biorąc
pod uwagę renomę, popularność i wpływ na gospodarkę wyceniła je na 237 mld zł, co ustawiło je w jednej lidze z Wieżą Eiffla,
Koloseum, czy barcelońską świątynią Sagrada Familia. Nigdzie
indziej na świecie nie ma tylu arcydzieł skupionych na tak małej
przestrzeni.
PODRÓŻE Z HISTORIĄ SZTUKI
Ta właśnie myśl nie opuszczała mnie, gdy niczym zahipnotyzowana długie minuty stałam w muzeach, analizując „Panny dworskie”

Diego Velázqueza (podobno gdyby w Prado wybuchł pożar, właśnie ten obraz wielu Hiszpanów byłoby gotowych ratować z płomieni), „czarne” obrazy Goi, czy „Guernicę” Pabla Picassa.
Trzy miejsca, które stały się bohaterami mojego wyjątkowego
szlaku, są podróżą po historii i ewolucji malarstwa. Miłośnikom
nowoczesnych wnętrz powiem tylko, że choć dzieła umieszczono w budynkach, które są autentycznymi perełkami architektury,
muzea te zwiedza się z prawdziwą przyjemnością. Są przestronne,
zaaranżowane w nowatorski sposób, po prostu skrojone na miarę
XXI wieku.
Nie bez znaczenia jest fakt, iż trzy pinakoteki leżą od siebie dość
blisko, połączone Paseo del Prado, jedną z głównych alei miasta.
Wzdłuż wiodącej w cieniu bujnych drzew drogi, podziwiać można
wiele innych symbolicznych dla Madrytu miejsc, choćby osiemnastowieczne fontanny Cibeles i Neptuna, Królewski Ogród Botaniczny czy Obserwatorium Astronomiczne.
PREZENT DLA HITLERA
Museo del Prado to właściwie absolutny numer 1 podczas
zwiedzania Madrytu, a nawet całej Hiszpanii. Zgromadzono tu
najpiękniejsze, a może nawet najważniejsze dzieła, jakie stworzyli
ludzie. I wcale nie potrzeba być znawcą, czy miłośnikiem sztuki
(w szczególności malarstwa), żeby zachwycić się tym wyjątkowym
miejscem. Nie bez powodu przecież należy do najczęściej odwiedzanych muzeów na świecie.
Muzeum otworzono w roku 1819 i było jedną z pierwszych na
świecie galerii sztuki, dostępną dla zwiedzających. Przez lata Museo
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GOYA, TYCJAN, RUBENS

fot. spain.info

Już sam budynek muzeum powinien wzbudzić naszą ciekawość
i uznanie. Zbudowany w 1785 roku według projektu Juana de
Villanueva był kilkakrotnie rozbudowywany. Do wersji jaką znamy
dzisiaj, przyczynił się uznany architekt hiszpański, Rafael Moneo.
Na szczególną uwagę zasługuje wykorzystanie szkła, dzięki któremu do środka wpada naturalne światło, oraz monumentalne drzwi
z brązu – dzieło rzeźbiarki, Cristiny Iglesias.
Trudno wymienić wszystkich, którzy znaleźli swe miejsce w tych
murach. Wielu ludzi odwiedza Prado tylko po to, żeby oglądać
dzieła konkretnych twórców. Własnym światłem błyszczą takie
dzieła jak „Panny dworskie” (zwane też „Rodzina Filipa IV”) Velazqueza, „Maja naga” i „Maja ubrana” Goi, „Ogród ziemskich rozkoszy” Boscha, oprócz dzieł artystów pokroju Tycjana, Rubensa albo
El Greco.

wizualnych. W niektórych salach wyświetlane są pokazy audiowizualne, można więc usiąść na ławce i w spokoju oglądać film.
Choć dzieł jest to bez liku, wszyscy chcą zobaczyć znaną na całym świecie „Guernikę”. Ten ogromny obraz Picasso namalował
w 1937 roku, gdy otrzymał informację o zbombardowaniu Guerniki
– świętego miasta Basków – w czasie hiszpańskiej wojny domowej.
Dzieło powstało po tym, jak rząd hiszpański zlecił artyście wykonanie malowidła dla hiszpańskiego pawilonu na Światową Wystawę
w Paryżu. „Guernika” od początku wstrząsała i budziła sensację.
Trzeba przyznać, że porusza do dziś. Nigdy nie jest sama, zawsze
z oblegającymi ją fanami sztuki i turystami. Kopie tego dzieła znajdują się głównym budynku ONZ oraz w Guernice.
MUZEUM THYSSEN – BORNEMISZA
To miejsce niejako spina dwa poprzednie muzea. Między najbardziej klasycznymi dziełami z Muzeum Prado, a najbardziej
współczesnymi eksponatami Centrum Sztuki im. Królowej Zofii,
stanowi idealne ogniwo pośrednie. Wielu krytyków sztuki uważa
iż to jedna z najcenniejszych kolekcji prywatnych na świecie.
Jej historia sięga lat 20. XX w., gdy niemiecko – węgierski przedsiębiorca Baron Heinrich Thyssen-Bornemisz de Kaszon postanowił skupywać dzieła sztuki, między innymi od milionerów zza oce-

Museo Thyssen Bornemisza

Guernica, Pablo Picasso, Museo Reina Sophia
I choć muzeum zostało stworzone z myślą o obrazach (kolekcja
liczy blisko 9 tys. obrazów) i rzeźbach (ponad 700 sztuk), posiada
także dużą kolekcje rysunków, grafik, monet, medali oraz przedmiotów sztuki sakralnej i dekoracyjnej.
MUSEO REINA SOPHIA
Muzeum Narodowe Centrum Sztuki im. Królowej Zofii różni się
znacznie od Prado. Krótko można je opisać w dwóch słowach –
nowoczesność i awangarda. Bez wątpienia jest to dzisiaj jedno
z największych muzeów sztuki nowoczesnej na świecie. Galerię
znajdziemy w budynku XVIII-wiecznego szpitala Hospital de San
Carlos.
Mówi się, że w budynku z bogatą historią podobno straszy.
Niektórzy przekonują, że zobaczyć i usłyszeć można tu pacjentów,
którzy wracają z zaświatów. Muzeum, którego budowę Karol III
zlecił architektowi Sabatiniemu, wpisano w roku 1977 na listę zabytków historyczno – artystycznych. Natomiast za ostatnią rozbudowę, która tchnęła tu ducha nowoczesności, odpowiada słynny
architekt, Jean Nouvel.
PICASSO, DALI, MIRO
Niekwestionowanymi gwiazdami tej galerii są oczywiście Salvador Dali, Pablo Picasso, Joan Miro, Tàpies, Juan Gris czy Chillida.
Jest tu także biblioteka artystyczna, której kolekcja liczy ponad 100
tysięcy książek, 3,500 nagrań dźwiękowych i prawie 1000 nagrań

anu, którzy w czasie wielkiego kryzysu pozbywali się wszystkiego,
co mieli najcenniejsze. Dzieło ojca kontynuowały dzieci. W ten
sposób bogaty ród wszedł w posiadanie dzieł Rubensa, Caravaggia, Van Dycka, Rembrandta, Jana van Eycka, Albrechta Dürera,
Domenico Ghirlandaio, Tycjana, Vittore Carpaccia, Edgara Degasa, Claude’a Moneta, Vincenta van Gogha czy też Auguste’a Renoira.
Bogatą kolekcję odsprzedano rządowi hiszpańskiemu i w 1992
r. Muzeum Thyssen-Bornemisza ostatecznie otwarto dla zwiedzających. Warto tu wstąpić chociażby dlatego, że galeria ta stawiana
jest na drugim miejscu (po kolekcji brytyjskiej rodziny królewskiej)
wśród najbogatszych, prywatnych zbiorów dzieł sztuki na świecie.
POWRÓCIĆ DO MADRYTU
Trzy ważne dla całego świata muzea leżą w centrum Madrytu,
blisko siebie. To nie tylko miejsca dla wielbicieli sztuki, ale po
prostu jeden z ogromnych turystycznych atutów stolicy Hiszpanii.
Kolekcje wzajemnie się uzupełniają, a razem tworzą fantastyczny
zbiór dzieł sztuki od czasów starożytnych po najnowsze.
Jedno tylko może smucić – przy takiej liczbie obrazów, rzeźb i innych dzieł, trzeba skoncentrować się na kilkudziesięciu artystach
i malowidłach, którymi jesteśmy zainteresowani, bo chyba żaden
zwiedzający nie jest w stanie ogarnąć wszystkich madryckich kolekcji. Tym bardziej nikt nie jest w stanie zobaczyć wszystkiego
podczas jednej wizyty… Dlatego do Madrytu trzeba przyjechać
kolejny raz. Tak właśnie planuję zrobić.

fot. spain.info

Nacional del Prado mocno się rozrosło. Tym co tu zgromadzono
zachwycali się Bonaparte, a nawet Hitler. Zresztą namalowany
przez Goyę wizerunek markizy de Santa Cruz miał być prezentem
dla tego ostatniego. Na wieść o tym, że obraz ma trafić w ręce
Hitlera, wywieziono go nielegalnie z Hiszpanii. Po długich latach
wrócił tam, skąd pochodzi.
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Rewolucja STAŁA SIĘ FAKTEM
Autor: iza magiera - jarzembek / Fot. Jarosław Gaszyński

Marka: Tesla S
Rok produkcji: 2013
0-100: 4.6 s.
Moc: 362 KM
Cena: 90.000 USD

W poprzednim numerze Prestiżu dzieliliśmy się wrażeniami z jazdy sportowym
samochodem elektrycznym Tesla Roadster. Dzisiaj przedstawiamy jego większą siostrę,
która bez problemu osiąga prędkość 200 km/h, a na jednym ładowaniu pokona
drogę ze Szczecina do Sopotu. Oto Tesla S.

t

o pierwszy i jak na razie jedyna sportowa limuzyna marki Tesla w Polsce. Należy do szczecińskiej firmy Marina'Club, ale - co ciekawe
- zarejestrowana jest... w Gdyni. Zdobycie numerów rejestracyjnych w Szczecinie okazało
się ponad siły właściciela. Urzędnicy bezradnie rozkładali ręce, mówiąc, że nie mogą zarejestrować auta, którego silnik… nie ma pojemności.
Tesla S to pierwszy masowo produkowany pojazd elektryczny na świecie. Jego prototyp pokazano w 2009 r., a wersja produkcyjna trafiła na rynek po targach Genewa Motor Show 2012.
Jest to też ogromy hit sprzedażowy Tesli, dzięki któremu firma
święci triumfy na giełdzie. Z chwilą gdy wsiądziemy za kierownicę stajemy się częścią motoryzacyjnej rewolucji - duży podwójny

ekran pozwoli nam nie tylko przeglądać internet, który mamy zapewniony na pierwszy rok gratis, ale także otworzyć szyberdach,
sprawdzić wydajność elektrycznego silnika i ekonomiczność jazdy oraz wiele innych funkcji. Co ciekawe, firma nie ma salonów
i serwisów, a usterki diagnozowane są online przez... centralę
firmy.
To auto wyjątkowe w każdym calu. Intryguje już od pierwszego
kontaktu, gdy cichutko podjeżdża na parking nie wydając z siebie
żadnego głosu. Bezszelestnie. Przyśpieszenie… wgniata w fotel.
Moc 416 KM pozwala rozpędzić Teslę do "setki" w 4,6 sekundy
i pędzić z maksymalną prędkością bliską 200 km/h, a to wszystko
bez zużycia ani kropli benzyny! Na jednym ładowaniu może przejechać nawet 430 km, a baterię podpinamy do zwykłego domowego
gniazdka. Cena? Około 200 tys. zł. Czapki z głów!
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Wracają askoty
i poszetki
foto: Wojciech Gruszczyński

Kiedyś były nieodłącznym elementem stroju eleganckiego mężczyzny. Dziś wracają do
mody i do męskich kieszonek w wielkim stylu. Podkreślają kolor oczu właściciela,
zwracają uwagę na materiał marynarki i intrygują kobiety. Lecz przede wszystkim
pozwalają się wyróżnić w tłumie i podkreślić wyjątkowy charakter.

w

tym sezonie projektanci mody stawiają na dowolność materiału, z którego
poszetka jest wykonana. Od was, panowie, zależy, czy skusicie się na zdobiony, delikatny w dotyku jedwab, czy
postawicie na surowość polskiego lnu.
Przy wyborze dodatków należy pamiętać, że krawat oraz poszetka nie powinny być w tym samym kolorze. Poszetka ma być dopełnieniem krawatu, ma nawiązywać do

koloru lub wzoru na nim, lecz nie być z identycznego materiału.
Dla bardziej konserwatywnych dżentelmenów znawcy mody
proponują poszetki w jednolitym kolorze, komponującym się z kolorem marynarki. Tych bardziej odważnych zachęcają do eksperymentowania kolorami, wzorami i sposobem złożenia poszetki.
Prezentowana sesja, zrealizowana w scenerii Darłówka i Darłowa, została przygotowana na rzecz wyspecjalizowanej w męskich
dodatkach strony www.simplechic.pl. I tam właśnie można szukać
dodatkowych informacji i inspiracji. Polecamy!
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Zdjęcia/koncept: Wojciech Gruszczyński
Asystent fotografa: Marek Brzeziński
Pozowali: Radek, Dominik, Alex
Ascoty i poszetki: www.simplechic.pl
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Biokominki we wnętrzach

Aranżacja wnętrz, podobnie jak ubiór podlega modzie, trendowi. Kiedyś na topie była
fototapeta, boazeria czy meble rattanowe. Od niedawna wkracza do naszych domów,
apartamentów i przestrzeni publicznych kolejna moda, tym razem na biokominki.

ajwiększą zaletą biokominków jest możliwość
ich instalacji w pomieszczeniach nienadających się do instalacji tradycyjnych kominków. Biokominkom nie przeszkadza brak odpowiednich przewodów kominowych, mały
metraż, czy mieszkania sąsiadów.

IDEALNE DO APARTAMENTÓW

Traktowane są jako ozdoba, bądź jako uzupełniające źródło ciepła i sprawdza się nawet w niedużych mieszkaniach. Najbardziej
idealnym miejscem dla biokominków są jednak aparatmenty. Decydując się na instalację biokominka w apartamencie warto zwrócić
uwagę na kilka czynników. Pierwszym z nich jest forma – prostota
sprawdza się zawsze. Geometryczne kształty i budowa mogą być
rozwiązaniem równie niebanalnym jak projekty w stylu empire, przy
czym łatwiej jest je wkomponować we wnętrze.
Przy wyborze biokominka warto spojrzeć na jego możliwości
aranżacyjne. Modele, które zbudowane są głównie ze szkła i stali
można zamontować na wiele sposobów. Doskonale sprawdzą się
jako biokominki wolnostojące w centralnym punkcie pokoju, a także jako element do zabudowy wyspy kuchennej czy regału. To dekoracja nie tylko oryginalna i pomysłowa, ale także praktyczna, która idealnie koresponduje ze stylem wielkomiejskich apartamentów
i penthouse’ów.
BOGACTWO WYBORU
Wybór biokominków może przyprawić o zawrót głowy. Wszystko
zależy od naszej fantazji, aranżacji wnętrza oraz zasobności portfela.

Są biokominki do zabudowy, do złudzenia przypominające klasyczne kominki, a także wolno stojące – o nowoczesnych, czasem bardzo fantazyjnych kształtach. Jeszcze inne biokominki zwisają z sufitu albo są mocowane na ścianie jak obrazy lub też wręcz wtapiają
się w ścianę.
W zależności od modelu, ich obudowa może być szklana,
metalowa, ceramiczna, kamienna, a nawet drewniana. Palenisko zwykle wykonane jest ze stali nierdzewnej i wyposażone jest
w zasuwę regulującą intensywność płomienia. Często biokominki mają też deflektor – element, dzięki któremu można zmienić
kierunek strumienia ciepłego powietrza w wybraną przez nas
stronę.
EKOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO
Biokominek nie produkuje dymu, ani sadzy. Wykorzystuje bowiem specjalne i ekologiczne biopaliwo i może być doskonałym
uzupełnieniem ogrzewania. W przeciwieństwie do grzejników stosowanych w większości mieszkań, biokominki nie wysuszają powietrza. Wręcz przeciwnie – nawilżają je, ponieważ spalając bioetanol
(tylko on jest przeznaczony do biokominków), wydzielają parę wodną, która poprawia wilgotność powietrza. Bardzo często model biokominka jest wyposażony w zbiornik na olejek eteryczny, dlatego
znajduje zastosowanie w saunach i można go wykorzystać podczas
aromaterapii.
Biokominki zdecydowanie to element dekoracyjny wnętrza. Jest
jednak jeszcze jedna zaleta. Magia żywego ognia wprowadza niesamowity nastrój, a przecież nie ma nic lepszego niż romantyczne
wieczory przy biokominku. Bez drewna, bez dymu, bez zapachu,
przyjemnie i przyjaźnie dla środowiska.

Fot. Materiały prasowe
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Autor: Matylda Promień

Sklep internetowy www.janexmarket.pl

Jednym z najbardziej rozwojowych sklepów internetowych zajmujących się
sprzedażą oświetlenia i akcesoriów elektrycznych jest janexmarket.pl, który na
rynku działa prężnię już od 3 lat i w tym
czasie pozyskał bardzo szerokie grono
zadowolonych klientów. W bogatej
ofercie posiadają szeroki wybór oświetlenia, które stylem będzie można dopasować do różnych typów wykończeń
mieszkania, czy domu. Znajdą tu propozycję oświetleniową dla siebie nawet
najbardziej wymagający klienci, którzy
mają konkretne oczekiwania. Jeżeli
chodzi o wykończenie wnętrz w dobrym
stylu warto przejrzeć również asortyment gniazd i włączników, które są dostępne
w różnorodnych wersjach materiałowych i kolorystycznych. Oczywiście znajdą Państwo tutaj, także wszystkie niezbędne elementy potrzebne do wykończenia domu czy
mieszkania, a związane bezpośrednio z elektryką. Szybka dostawa i korzystne ceny to
duże atuty tego sklepu, dzięki czemu jest tak chętnie wybierany spośród wielu innych
dostępnych w Internecie.
Już teraz w specjalnej promocji dla czytelników czasopisma Prestiż przy zakupie
oświetlenia w sklepie internetowym www.janexmarket.pl przesyłka kurierska gratis!.
JANEX Sp. z o. o
75-216 Koszalin
Ul. Przemysłowa 11a
www.janex.koszalin.pl

Tel. 94 347 77 00
Tel. 94 347 77 02
Fax. 94 347 77 11
BGŻ 73 2030 0045 1110 0000 0237 5000

Nip: 669-050-03-43
Regon: 008201011
KRS 0000138801
biuro@janex.koszalin.pl
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DOM
BUDOWANY
ŚWIATŁEM
Autor: Greta Grabowska

Gościmy w domu państwa Joanny
i Tomasza Jarczewskich. Przed kilkunastu
laty wybudowali w Koszalinie dom swoich
marzeń. Z czasem przestał spełniać ich
oczekiwania. Skurczył się. Postanowili
dopasować go do siebie na nowo.

d

obudowali ogród zimowy i prześwietlili
wejście. Dom zyskał nowe życie.
Zewnętrze w szarości i bieli

Jasno szara elewacja z białymi elementami i stalowe balustrady wyznaczyły nowe
standardy na tym osiedlu. Parter, na osi wejścia i ogrodu, wypełnił
się światłem. Przeszklony front, po wyburzeniu wewnętrznych ścian
przedsionka, rozświetlił hol, i dalej przez salon połączył dom z zalanym słońcem ogrodem zimowym. Rozpościera się z niego widok
na ogród, ten bliższy, bardziej ozdobny i ten drugi, ukryty za ścianą żywotników, bardziej dziki, trawiasty. Wejście do domu zyskało
nowe szare drzwi i duże boczne naświetla. Zaskakuje nas rozmach
i swoboda tej przestrzeni. Nie ma tu nic z ciasnego osiedlowego
bloku, w którym już od progu, odruchowo, trzymamy łokcie blisko
ciała. Te zasadnicze zmiany zawdzięczamy determinacji państwa
Jarczewskich, są również efektem współpracy z architektami wnętrz
Mariuszem Śmierzewskim i finalnie Aleksandrą Orską.
Schody wsparte na świetle
Stare schody na piętro zyskały również nowy wyraz. Gruntownie
je przebudowano, tworząc z nich mahoniowy wachlarz, który zdaje
się być zawieszony w przestrzeni holu. Łączy część prywatną – wyciszone piętro, z codziennym gwarem parteru. Szklane balustrady
nie ograniczają światła, pozwalają mu przenikać w głąb, rozświetlając detale, nadając lekkość konstrukcji. W regularną bryłę holu
wejściowego wpisano schody - rzeźbę, która nadaje tej przestrzeni
unikalną wartość.
Czarna szkatułka z podwójnym dnem

Na jednej ze ścian holu znajduje się wejście do toalety gościnnej o intrygującym wnętrzu. Ściany wykończone czarnym, lakierowanym szkłem, połyskliwym jak lustro, zwielokrotniają sprzęty,

DESIGN 43

Otwarty, prześwietlony hol z piękną
wachlarzową klatką schodową

Jadalnia, kawiarnia w słońcu, pośród drzew

Salon: pustka, prostota, światło

Relaks prawie w ogrodzie
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ceramikę, nas. Osoby znajdujące się wewnątrz ogarnia nieodparte
wrażenie, że miejsce to może być mostem między teraźniejszością
i innym światem. W chwili zapatrzenia, nieuwagi zostaniemy wchłonięci, wessie nas jakaś kosmiczna, czarna dziuraÉ Intrygująca zabawa z gośćmi. W głębi, za czarną ścianą drzwi, przewrotnie zostało
ukryte pomieszczenie z prysznicem. Może tu również kryje się jakaś
tajemnica, jeszcze inny świat ?
Kąpiel w księżycowym pyle
Piętro pozostaje częścią domu wyłącznie dla domowników, ale
pozwolono nam zajrzeć do łazienki. W tym domu prostota wnętrz
zdaje się być oczywista. I światło! Usytuowana centralnie wanna sprawia wrażenie katafalku. Wypełniona słońcem, kontrastuje
z ciemną obudową mieniącą się kolorami czekolady. Po zmierzchu,
przez okno połaciowe umieszczone bezpośrednio nad nią, można
dostrzec gwiezdne konstelacje, podróżować drogą mleczną, spacerować po księżycu. Umieszczenie jej tu właśnie było zabiegiem
genialnym.
Kamienna ściana wykonana z pasów szarobrązowego łupka uzupełnia kolorystykę wnętrza. Przestrzeń wokół umywalki wypełniają
lustra, które skrywają półki na kosmetyki, dzięki czemu ograniczono
ilość elementów rozpraszających harmonię tej przestrzeni. W sąsiadującej wnęce odnalazła się wygodna kabina prysznicowa z odpływem bezpośrednio w posadzce. Olbrzymim luksusem łazienki jest,
dobudowany podczas remontu, taras. To słoneczna plaża – pomost,
pozwalający poczuć się tu jak na wakacjach. „Drewniana” posadzka
łazienki i tarasu spaja ciepłą tonacją opalenizny.
Salon przedsionkiem ogrodu
To rodzaj pokoju telewizyjnego. Układ kanap podporządkowany jest tej funkcji. Prostota i oddalenie kominka zdaje się

Kuchenna wyspa w tonacji miedzianego złota

Prosty, modułowy układ szaf i szafek kuchni tworzy ład i harmonię

Symetria holu na piętrze
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to potwierdzać. Życie rodzinne skupia zalany światłem zimowy
ogród. Tutaj stoi stół skłonny pomieścić tuzin gości i domowników. To ważne miejsce dla rozmów, decyzji, wreszcie biesiad
rodzinnych.
Ale najważniejsze jest tutaj to, co na zewnątrz – światło i ogród.
Przeszklona ściana jest zaledwie przejrzystym parawanem, kruchą
przegrodą między naturą, a miejscem życia. Jeżeli tylko pozwala
na to pogoda, te światy przenikają się, drzwi zostają otwarte, granice wnętrza i zewnętrza przestają być zauważalne. Mieszkańcy żyją
w bliskości przyrody: trawnik zastępuje latem dywan, rosnące szeregiem tuje i drzewa – ściany. Znajdziemy tu ciepło i cień, i miękkość foteli.
Ascetyczna kuchnia
Nieco na uboczu znajduje się kuchnia, którą charakteryzuje
oszczędność form i barw. Centralnie usytuowana wyspa skupia
domowników, czasem gości, podczas przygotowywania posiłków.
Wzdłuż ścian wysokie szafy, których zawartości można się tylko
domyślać zza zamkniętych drzwi. Najbardziej wyeksponowanym
fragmentem tego pomieszczenia jest wnęka z kuchenką i zlewozmywakiem. Ścianę powyżej, po wielu próbach wykończono ostatecznie mozaiką z pasków białego marmuru. Efekt zachwyca. Boczne oświetlenie wydobywa wspaniałą fakturę jasnego kamienia,
przeciwstawiając się praktycznej monotonii gładkich frontów, które
ożywiają drewniane blaty. Kamień na ścianie został oczywiście głęboko impregnowany, aby jego kolorystyką można było się cieszyć
jeszcze bardzo długo. Wiosna prowokuje do zmian. Ożywiamy się
zgodnie z rytmem budzącej się przyrody.
To również czas remontów, śmiałych zabiegów pozwalających
doświadczyć rytmu zmian. Poddajemy się temu. Współodczuwamy
tętno natury. Ośmieleni dobrymi przykładami chętniej przekształcamy przestrzeń wokół siebie. Zatem do dzieła!

Toaleta na parterze, przejście do innego świata, do czarnej dziury...

Łazienka z oknem medytacyjnym

Imponująca umywalka w otoczeniu luster
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Warto chwalić się
naszą historią
Autor: Bogdan Miłosz

Grzegorz Kruk

Monety, wydarzenia o zasięgu ponadregionalnym czy zabytki. W ten sposób
najważniejsze walory Ziemi Koszalińskiej w Pomorski Produkt Markowy
przekuwają pasjonaci dziejów regionu.

b

ardzo często, choć mieszkamy na Pomorzu od
dwóch, a nawet już trzech pokoleń, historia naszej
małej ojczyzny jest większości z nas praktycznie
w ogóle nieznana. Zamierzamy to zmienić, korzystając nie tylko z najnowszych zdobyczy techniki
– mówi rodowity koszalinianin, Grzegorz Kruk.
W 2012 roku stworzył Agencję Reklamy Kruart,
która jest pomysłodawcą a zarazem właścicielem Pomorskiego Produktu Markowego.
Podkreślić walory regionu
Pod tą nazwą kryje się bardzo szerokie spectrum działalności.
Jej wspólny mianownik stanowi historia oraz tradycje Ziemi Koszalińskiej i Pomorza w ogóle. – Odnosimy się nie tylko do jego

dziejów po roku 1945, kiedy nasz region włączony został w granice
odradzającej się po II wojnie światowej Polski, ale też do wydarzeń
sprzed kilkunastu dekad, a nawet kilkuset lat – wyjaśnia Grzegorz
Kruk. Wokół Kruart zebrał zespół regionalistów, historyków, heraldyków oraz osób zajmujących się technologią cyfrową i profesjonalnym marketingiem. Wszystko po to, by móc przekazać wiedzę
oraz zachęcić do poznawania pomorskiej tożsamości metodami na
miarę XXI wieku.
Pierwsze zabiegi nad stworzeniem Pomorskiego Produktu Markowego miały miejsce kilka lat temu. Najpierw, z wykorzystaniem
obszernych zbiorów kolekcjonerskich powstała seria pamiątkowych kubków z nadrukami w formie dawnych, koszalińskich pocztówek. Jak wskazuje Grzegorz Kruk, zainteresowanie tego rodzaju
tzw. przedmiotami przywiązania, dekoracyjnymi i funkcjonalnymi
jednocześnie, legło u podstaw rozszerzenia oferty. Efektem tych

SPOŁECZEŃSTWO 47
działań stały się serwisy kawowe, które specjalnie dla Kruart przygotowała renomowana fabryka w Chodzieży. – Tego rodzaju zestawy, łączące filiżanki, mleczniki czy cukiernice z wizerunkiem miast,
w XIX czy na początku XX wieku były typową, ale zarezerwowaną
jedynie dla osób zamożnych pamiątką. Utrzymaliśmy ekskluzywny
charakter tego produktu, przede wszystkim po to, by wyróżnić osoby decydujące się na jego pozyskanie i używanie – argumentuje
założyciel Agencji.
750 lat w jednej monecie
Kolejnym działaniem związanym z budowaniem Pomorskiego
Produktu Markowego stało się opracowanie pamiątkowej monety
z okazji przypadającej w 2016 roku 750. rocznicy lokacji Koszalina.
By dobrym praktykom numizmatycznym stało się zadość, wytwórcą
bilonu jest mennica państwowa. Dzięki temu, ważący niespełna 12
gramów krążek, wybity ze stopu określanego jako nordyckie złoto
(Nordic Gold lub Golden Nordic), w nakładzie 1000 sztuk już teraz budzi zainteresowanie nie tylko w środowisku kolekcjonerskim.
– I w tym przypadku
odwołujemy się do walorów regionu, przede
wszystkim rozpoznawalnych elementów powiązanych z miastem – wskazuje nasz rozmówca. Na
awersie monety znalazł
się zatem trójwymiarowy
wizerunek koszalińskiej
katedry, na awersie natomiast, prócz historycznych dat: 1266-2016,
herb miasta w formie
pierwotnej, czyli z wyobrażeniem spoczywającej na tacy głowy św.
Jana Chrzciciela.
Początek kolportażu
wyrobu sygnowanego
stylizowanym,
złotym
gryfem, czyli znakiem
Pomorskiego Produktu
Markowego rozpocznie
się jeszcze w 2014 r.
Jak wskazuje Grzegorz
Kruk, niewykluczone, że
w niedalekiej przyszłości, ze względu na duże
zainteresowanie przede wszystkim ze strony numizmatyków z całego kraju, nakład zostanie zwiększony. Wówczas, pierwsza, tysięczna
seria, sama w sobie stanowić będzie unikat godny najpoważniejszej
kolekcji.
Na ratunek zabytkom
Budowa marki to jednak nie tylko pamiątkowe przedmioty.
W 2013 r. Agencja Reklamy Kruart nawiązała współpracę z grupą
pasjonatów historii Pomorza Środkowego, skupionych w ramach
Projektu Komorowo. Jego celem, skutecznie realizowanym od
ubiegłego roku, jest ochrona XV-wiecznego kościoła w niewielkiej
miejscowości Komorowo, położonej w gminie Polanów. – Kooperacja z Kruartem oraz wspólne tworzenie wyróżniającej nasz region
marki to dla nas bardzo poważne wsparcie – wskazuje inicjator Projektu Komorowo, koszaliński historyk Łukasz Gładysiak, dziś również
członek zespołu Pomorskiego Produktu Markowego.
Pierwszy efekt kooperacji dostrzec można było już we wrześniu
ubiegłego roku podczas I Komorowskiej Biesiady Historycznej.
Zorganizowane przez twórców Projektu Komorowo, parafię p.w.

Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Bukowie Polanowskim oraz właśnie Kruart, w cieniu jednej z najstarszych na całym Pomorzu świątyń spotkanie pasjonatów dawnych epok zaowocowało wsparciem procesu jej renowacji. Samo w sobie ma szanse
stać się jednym ze sztandarowych wydarzeń z historią w tle, organizowanych na Ziemi Koszalińskiej. – W pierwszy weekend sierpnia
planowana jest druga edycja Biesiady, tym razem zakrojona na zdecydowanie większą skalę. Udało się nam także przekonać do projektu burmistrza miasta i gminy Polanów, pana Grzegorza Lipskiego. Lokalny samorząd to nasz kolejny, silny sojusznik – komentuje
Gładysiak. Zaznacza, że zainteresowanie przedsięwzięciem, które
na Ziemi Koszalińskiej nie miało precedensu, wyraziło już także kilka znaczących przedsiębiorstw oraz media, w tym ogólnopolskie.
– To ważne, ponieważ oprócz przekształcenia Komorowa w kolejny
element Pomorskiego Produktu Markowego mamy szansę ocalić
kościół i zwrócić uwagę na unikatowy charakter jego samego oraz
zgromadzonych weń zabytków – uzupełnia historyk. Jak wskazuje,
tych ostatnich w małej, pod polanowskiej miejscowości nie brakuje.
Dostęp do jednego z najcenniejszych – odlanego w 1569 r., spiżo-

wego dzwonu możliwy był dzięki pierwszemu etapowi renowacji
świątyni. Dzięki zaangażowaniu pasjonatów, po kilkudziesięciu latach milczenia mógł się on też odezwać.
Region – pojęcie szerokie
W planach członków zespołu Pomorskiego Produktu Markowego, oprócz wymienionych wcześniej elementów, znajdują się
inne działania, dzięki którym nie tylko inicjatorzy marki, ale i wszyscy mieszkańcy Ziemi Koszalińskiej będą mogli pochwalić się jej
unikatową charakterystyką oraz tradycjami. – Pod hasłem region
rozumiemy obszar w ujęciu szerokim, wykraczającym poza granice administracyjne. W terminie tym zawarta jest też tradycja, dziedzictwo przeszłości, a przede wszystkim olbrzymi ładunek emocjonalny zarówno wcześniejszych, jak i teraźniejszego pokolenia
mieszkańców. W myśl tej idei będziemy sumiennie pracować dalej – podsumowuje Grzegorz Kruk. O tym, w jaki sposób działania
te się rozwijają, dowiedzieć się można między innymi za sprawą
nowo uruchomionej platformy internetowej: www.pomorskimarkowyprodukt.pl
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Wzór na szczęście
Autor: Barbara Jagas, „Przegląd”

Najszczęśliwsi czują się mieszkańcy Kolumbii, Ekwadoru i Kostaryki. Polska jest na 71.
miejscu – czyli pośrodku rankingu szczęśliwości. Najmniej szczęśliwe jest zaś
społeczeństwo Kataru – mówi Maciej Bennewicz, menedżer, trener, coach, socjolog
ze specjalizacją z psychologii. I dodaje: – Ludzie zamożni, najedzeni i obłożeni
gadżetami wcale nie są najszczęśliwsi.

j

ak żyć, aby być szczęśliwym?
– Od wieków głowią się nad tym filozofowie. Natomiast
współcześni uczeni opracowali specjalny wzór szczęścia,
HPI – Happy Planet Index (Wskaźnik Szczęśliwej Planety),
i używa się go do badania szczęśliwości ludzi na całym
świecie. Szczęście – zdaniem dzisiejszych badaczy – zależy od następujących czynników: dobrostanu człowieka
(jak jest duży, czy zatrzymuje się na poziomie podstawowych potrzeb, czy prowadzi do samospełnienia), prognozowanego wieku

przeżycia oraz czynnika ekologicznego (jak bardzo grupa, w której
żyjemy, zużywa planetę, eksploatuje wodę i inne zasoby przyrodnicze). Aby uzyskać Happy Planet Index, dwa pierwsze elementy
mnoży się, a potem wynik dzieli przez czynnik ekologiczny.
- Szczęście według wzoru matematycznego?
– Tak, jest to wzór światowego indeksu szczęścia. I proszę sobie
wyobrazić, że pod tym względem pierwsze miejsca zajmują (są to
najnowsze badania, z 2012 r.) takie państwa jak Kolumbia, Ekwador
i Kostaryka, trochę dalej jest Kuba – czyli kraje powszechnie uważane
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ci przyjemność i dodatkowo daje poczucie sensu, a więc będzie
nie tylko miłe, ale i warte zaangażowania. Znajdziesz w ten sposób
patent na szczęście.
- Droga do tego może być daleka. Chyba najpierw trzeba dobrze poznać siebie...
– To zależy od środowiska wychowawczego. Jeśli mamy wspierające otoczenie – rodziców, nauczycieli, szkoły, rówieśników, to wtedy droga będzie krótsza. Bo po prostu zawsze jesteśmy sobą.
- A jaki wpływ ma genetyka?
– Wiele badań wskazuje, że genetyka nie determinuje naszego
postępowania. Geny mogą tylko nadawać pewien kierunek. Ale
i tak jest on modyfikowany przez składniki życia.
- Jeśli więc praca sprawia mi radość i jeszcze do tego umiem się
nagrodzić, to znalazłam szczęście? Kiedy np. napiszę dobry artykuł i w ramach gratyfikacji kupię sobie kwiaty, które też uwielbiam,
to jestem w dobrym miejscu?
– Tak. Albo kiedy ma pani umiejętność zorganizowania sobie takiego środowiska, które odpowiednio doceni pani pracę i ją wynagrodzi.
Odkop swój talent
- Na przykład?
– Ma pani partnera, który kupi jakiś miły drobiazg... Współcześni
- I to wszystko?
– Inny uczony, Mihály Csíkszentmihályi, wieloletni profesor Uni- uczeni dodają jeszcze czynnik lingwistyczny – w zależności od tego,
wersytetu w Chicago, odkrył kolejne prawo szczęścia zwane prze- jakich używamy słów, jesteśmy bardziej lub mniej szczęśliwi.
- Mamy do siebie czule mówić?
pływem, czyli flow.
– To też. Natomiast stwierdzono i udowodniono, że ludzie bardzo
- Czym jest „przepływ”?
– Flow to stan „płynięcia”, o takie poczucie chodzi. Jednak nie często, mówiąc nawet o przyjemnościach, używają takich zwrotów
wynika on z zaspokajania przyjemności biologicznych: najedzenia, jak: powinnam, muszę, dopiero w dalszej kolejności powiedzą: wybieram, pod koniec: chcę i na
zdrowego snu, udanego seksu,
samym końcu: bardzo chcę.
różnego typu rozkoszy narkoMACIEJ BENNEWICZ: dyrektor Norman Benett Academy,
- Chcę, a nie muszę. Zastatycznych czy alkoholowych, ale
kształcącej zawodowych coachów; coach, pisarz, socjolog po
nawiam się, czy to jest typowe
jest stanem, w którym człowiek
UW. Psychoterapeuta w latach 1989 – 2000. Wykładowca codla naszego języka...
– dzięki swojej aktywności – czuachingu również na SGH, ALK i w WSM w Warszawie. Poradniki
– To jest powszechne dla caje się spełniony, zaspokojony,
wydane w 2013: „Rozmowy z Karolcią, czyli coaching przy herłej kultury Zachodu, która uczy
kompetentny, a dzięki wysokim
bacie”, „Coaching na Wyspach Szczęśliwych”, „Życie na Ziemi
nas obowiązku, powinności.
kompetencjom jest gotów robić
poradnik dla Kosmitów”.
Kultura chrześcijańska, zarówrzeczy coraz bardziej skomplino protestancka, jak i katolicka,
kowane. Jest to również stan
dużej koncentracji, któremu towarzyszy odczucie, że czas zwolnił mówi: powinieneś, zmobilizuj się. Nawet gdy rozmawiamy o sprawach pięknych, np. o miłości, też używamy zwrotów: powinienem,
i jednocześnie się wydłużył.
muszę. Badania współczesnych neuropsychologów wykazały, że te
- Znam to na przykład ze wspinaczek górskich.
– Albo możesz przetańczyć całą noc i nie masz poczucia upływu słowa zajmują 80 procent naszej uwagi, podczas gdy „bardzo chcę”
czasu, a jednocześnie tancerze mówią, że pamiętają, jak wykonywa- tylko 2 procent. Ludzie z kultur mniej zaawansowanych cywilizacyjli każdą figurę. Stan flow osiągamy za pomocą rozwiniętych umie- nie, doświadczających więcej szczęścia niż my, najczęściej używają
jętności, które można uzyskać w takich zawodach jak: modelarz, innych słów, takich jak: bardzo chcę, mogę, wybieram, a prawie nie
słyszymy: muszę i powinienem.
pisarz, artysta, informatyk, kolarz itd.
- To by się zgadzało. Znam pewną Indiankę z Ekwadoru, żonę
- A przy kopaniu kartofli da się go osiągnąć?
– Także przy obsiewaniu własnego pola. Chodzi o taką czynność, mojego kolegi podróżnika, która rzeczywiście nigdy niczego nie
która nas całkowicie pochłania, a ocena i kryteria innych ludzi są musi i odznacza się ogromną radością życia. Żyje dniem dzisiejnieistotne. Mamy teraz w telewizji różne konkursy na talenty: „X Fac- szym. Opowiadała mi, że Indianie z Ekwadoru, chociaż biedniejsi
tor”, „Must Be The Music”, „Idol”, w których bardzo dobrze widać, jak od innych, dzięki tej filozofii życia są szczęśliwsi od pozostałych (i
bogatszych) mieszkańców jej kraju.
ich uczestnicy, posiadacze talentów, przeżywają flow.
– To tak jak w tej anegdocie: Bogaty yuppie pojechał na weekend
- Widać to po ich twarzy i ruchach na scenie. Czysta radość.
– Chociaż jurorzy często zbyt surowo oceniają, są aroganccy albo nad Zatokę Meksykańską. Siedzi sobie na plaży z komputerem, popo prostu niekompetentni... No trudno. Ale dla mnie udział w takim pija drinka i patrzy na tubylca. A ten wsiada rano do łódki i za dwie
godziny wraca z jednym tuńczykiem. Nasz Europejczyk zaczepia go
konkursie to test na flow.
wieczorem i mówi: – Słuchaj, widziałem, jak pracujesz dwie godziny
- ???
– Jeśli ktoś z uczestników rzeczywiście osiąga stan przepływu, dziennie. Może byś tak dłużej połowił, to miałbyś więcej ryb. – I co
grając czy śpiewając, to mimo negatywnej oceny jury nadal będzie wtedy? – odpowiada pytaniem biedak. – Wtedy miałbyś nadwyżkę, którą mógłbyś sprzedać. – I co dalej? – pyta. – No wiesz, sprzerobił swoje.
- A jeśli ktoś przegra konkurs, będzie tak zrozpaczony, że nie dałbyś tę nadwyżkę raz, drugi, trzeci, czwarty, to potem mógłbyś
zainwestować w drugą łódź. – I co wtedy? – Co?! Wtedy mógłbyś
wróci na scenę?
– To dla mnie oznacza, że nie miał flow. Bo jest to tak silne prze- się porozumieć z bankiem, który dałby ci w leasing kolejną łódź,
życie, że żaden juror, dziennikarz czy krytyk nie będzie w stanie dzięki czemu mógłbyś łowić więcej ryb i więcej byś zarobił. – I co
sprawić, abyśmy zrezygnowali z czynności, która daje nam takiego wtedy? – Miałbyś pięć razy więcej tuńczyków dziennie. Sprzedałbyś
kopa. Flow jest częścią naszego jestestwa, czymś niesłychanie waż- je na rynku hurtowym, kupiłbyś sobie kuter i mógłbyś łowić na dużą
skalę, zarzucając sieci. – I co wtedy? – Jak to, co?! Zostałbyś biznesnym, związanym z talentem.
menem! – I co wtedy? – pyta dalej Meksykanin. – No wiesz, jakbyś
- Jedna z recept na szczęście brzmi: odkop swój talent?
– Poszukaj działania, do którego masz zdolności, które sprawia przez wiele miesięcy czy lat pracował, spłaciłbyś te kutry, to w końcu
w demokratycznym świecie za fatalne do życia. Polska jest na 71.
miejscu, czyli pośrodku listy szczęśliwości, a najmniej szczęśliwe jest
społeczeństwo Kataru – mimo że w tym kraju jest największy współczynnik milionerów i szeroko rozwinięty socjal, bo każdy może tam
mieć domek za półdarmo, nie płaci się za opiekę medyczną i edukację, można też zgłosić życzenie załatwienia opiekunki do dzieci,
oczywiście na koszt państwa.
- Czyli pieniądze szczęścia nie dają, jak mówi stare przysłowie?
– Coś w tym jest, w konsekwencji mamy nihilizm, tak charakterystyczny dla współczesnej cywilizacji, czyli brak poczucia sensu. Okazuje się, że ludzie zamożni, najedzeni i obłożeni gadżetami wcale
nie są szczęśliwsi. Bo jak mówi prof. Tal Ben-Shahar z Uniwersytetu
Harvarda, to poczucie radości istnienia daje nam umiejętność cieszenia się życiem tu i teraz, powiązaną z pewnością, że jutro, pojutrze i za miesiąc będzie podobnie, czyli będziemy umieli sobie
w przyszłości tak zbudować życie, otoczenie, aby dostarczały nam
przyjemności, wzmocnień i pochwał.
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mógłbyś siedzieć na plaży, pić drinka i dobrze się bawić, tak jak ja.
A Meksykanin na to: – A co ja w tej chwili robię?
- Świetna ilustracja tego, o czym rozmawiamy.
– To jest świat Peruwiańczyka, Ekwadorczyka, mieszkańca Bhutanu, innych krajów – tych najbiedniejszych na świecie.
Podziel się radością
- Panuje tam filozofia życia „tu i teraz”. Indianie nie znają odroczonej gratyfikacji. Moja znajoma mówi o sobie, że „płynie z rzeką”, chyba zgodnie z filozofią Tao... A w Polsce jej się nie podoba.
Mówi, że ludzie są smutni, zwłaszcza w autobusach. W Ekwadorze
dużo gadają, śmieją się, tańczą na ulicy, szczególnie na dachach
samochodów.
– Ja też poznałem Boliwijczyków i Ekwadorczyków, którzy ciężko
pracują w kopalniach lub przemyśle zbudowanym przez koncerny
zachodnie, ale potem biorą całą wypłatę, jadą do rodzinnej wioski
i wydają wszystko na dobry samochód i fiestę. Wyobraża pani sobie, że po roku ciężkiej pracy wydają wszystkie pieniądze na balangę? Przy czym na ich koszt bawi się cała wioska, świętują wszyscy
znajomi.
- Ci ludzie dzielą się swoją radością z innymi. O tym zresztą
pisze pan w książce, że współdziałanie, dobre relacje z innymi,
umiejętność dzielenia się to kolejny patent na szczęście. Ciekawa
jestem, co się dzieje, kiedy tego nie potrafimy.
– To postawa charakterystyczna dla narcyza. Cała nasza współczesna kultura jest narcystyczna. Ponieważ większość ludzi mówi
i myśli tak: oni mnie nie rozumieją, ona mnie nie kocha, szef jest
nieumiejętny, to jest zła firma, czyli inaczej: dajcie mi! Wieczny głód
i niespełnienie narcyza polegają na tym, że on wyrusza w świat z następującym apelem: pokochajcie mnie, zrozumcie mnie, dajcie; on
mnie nie docenia, ona mnie nie lubi.
- Taki partner narcyz będzie pewnie ciągle pytał: „Kochasz
mnie?”.
– Oczywiście. Będzie wymagał dowodu miłości. Narcyz nigdy nie
będzie zaspokojony. Ponieważ jest w gruncie rzeczy w środku... niesłychanie niepewny siebie. Jedyną jego metodą na budowanie pewności siebie jest rozdęte ego: jestem wielki i nikt mnie nie rozumie.
- Znam takie osoby.
– Nieszczęście polega na tym, że gdy taki narcyz zostanie wojewodą, wójtem, celebrytą, to chociaż dostanie duże ilości wzmocnień, pochlebstw, pieniędzy, zainteresowania czy uwielbienia, to
one i tak nie uczynią go pewniejszym.
- Nie wypełnią jego pustki...
– Dlatego że narcyz zamiast serca ma...
- ...kamień?
– Czarną dziurę, która przyciąga wszystkie sygnały miłości i zaspokojenia. Im bardziej mówi: dajcie mi, zrozumcie mnie, zróbcie
lepszą Polskę, lepszą firmę, lepszy świat, tym mniej czuje się zaspokojony, a bardziej głodny. To jak z jedzeniem hamburgerów
w McDonaldzie – im więcej ich zjesz, tym bardziej jesteś głodny.
Narcyz jest wiecznie niezaspokojony, ale cała nasza kultura jest
narcystyczna i mówi: musisz używać takich kosmetyków, jeździć
takim samochodem, konsumować to jedzenie, kupić sobie taki
apartament lub dom, tylko wtedy staniesz się podobny do najpiękniejszych i najsławniejszych. Musisz też zrobić sobie face lifting, bo
musisz być wiecznie młody.
- Ja nie!
– To jest droga, którą lansują media mainstreamowe, pogłębiając narcyzm w kulturze Zachodu. Ooo, masz kiepskie ciuchy, powinieneś mieć takie, musisz robić tamto, powinieneś pracować w takiej oto prestiżowej firmie. Wartości zewnętrzne mają decydować
o wartości człowieka, co reguluje wieczny głód. Im jesteś bogatszy,
mądrzejszy, młodszy, szybszy, sprawniejszy, masz droższy samochód, atrakcyjniejszego męża, ładniejszą żonę, tym jesteś lepszy
i powinieneś być szczęśliwszy.
- A tymczasem: Nie porównuj się z innymi, o czym mówi bodajże „Dezyderata”.

– Porównywanie się z innymi jest częścią kultury narcystycznej.
Narcyz lękowo czy też nawykowo tylko na chwilę jest zaspokojony,
dopóki nie zauważy, że ktoś ma większą plazmę od niego.
Co ja mogę dać
- A jak się zachowuje przeciwieństwo narcyza?
– Takiego człowieka nazywam homo consonum, czyli człowiekiem harmonijnym. To ktoś, kto mówi i pyta: co ja mogę dać i wnieść
w życie innych, w jaki sposób mogę przyczynić się do wspólnego
dobra, dobra rodziny, otoczenia?
- Chodzi też o dobro państwa?
– Jak najbardziej. Polacy zresztą mają niesłychanie niski czynnik
odpowiedzialności społecznej i zaangażowania. Jedynie ok. 10
procent osób interesują sprawy społeczne czy wspólne dobro,
podczas gdy w Norwegii, Danii, Szwecji czy Finlandii takich społeczników jest 65-85 procent.
- No proszę, a mówi się, że są to narody depresyjne, niekontaktowe...
– Ale jak ci „depresyjni” potrafią zadbać o swoje miasteczko, rzekę, zatańczyć w zespole folklorystycznym albo zebrać pieniądze
w swojej gminie wyznaniowej na cel społeczny! W Polsce występuje zjawisko zwane nieetycznym familiaryzmem, co polega na tym,
że z lęku przed władzą, której nie ufamy, zresztą historycznie, zamykamy się w małych społecznościach – rodzinie i wąskim kręgu
przyjaciół.
- A nasz wybujały indywidualizm?
– To też. Dlatego łatwiej nam zaufać niekompetentnemu szwagrowi niż bardzo kompetentnemu obcemu, który przecież może być
lepszym pracownikiem administracji, firmy, korporacji. Ale my ciągle popieramy swoje małe kręgi środowiskowe, bo nie ufamy światu. I mamy niewielkie poczucie współodpowiedzialności i współaktywności, a także zero umiejętności brania odpowiedzialności
we własne ręce. To przekłada się na słabą jakość samorządów. Bo
idą tam nie najaktywniejsi i najmądrzejsi, lecz frustraci – jacyś niedorobieni politycy, ideolodzy, z minimum kompetencji. Ponieważ
najkompetentniejsi ludzie zajmują się tym, co im wychodzi. Robią
własny biznes, kariery. A frustraci najczęściej idą do polityki, bo tam
trzeba być tylko posłusznym.
- Jaki jest więc homo consonum, do którego dążymy, aby cieszyć się życiem?
– To człowiek samoświadomy, odpowiedzialny za siebie i aktywny, potrafiący brać ster w swoje ręce. Homo consonum zadaje
sobie pytanie o to, co może zrobić, aby być szczęśliwszy, i wie, że
sam musi sobie na nie odpowiedzieć. Jeśli narcyz oczekiwał, że inni
go zawiozą na „wyspy szczęśliwe”, to ten drugi umie to zrobić sam.
Narcyz powie: miałem szczęście, spotkał mnie szczęśliwy traf albo
odwrotnie: nieszczęśliwy los. Samoświadomy wie, że najwięcej zależy od niego. Sprawdzi więc, co może zrobić, aby poznać swoje
szczęście.
- Powiedzmy, że jestem poszukiwaczką szczęścia. Jakie mam
postawić sobie pytanie?
– Co potrzebuję myśleć, co potrzebuję wiedzieć, w co potrzebuję
wierzyć – na swój temat, na temat świata – by móc się czuć tak, jak
chcę się czuć?
- Wielu z nas wybiera się do cieplejszych krajów. Tymczasem na
wyspy szczęśliwe można dotrzeć, nie ruszając się z miejsca...
– Ludzie odkładają cały rok na wakacje, a potem planują wyjazd
do Afryki, Ameryki Południowej, na Mazury czy też mniej lub bardziej egzotyczne wyspy, a potem jest all inclusive, drinki i leżakowanie.
- To nie jest szczęście?
– Jeśli nie żyjesz zgodnie z radością tu i teraz i przewidywaniem,
że tak będzie jutro, jeśli nie osiągasz stanu flow i nie wykorzystujesz
swojego talentu, to tracisz życie.
-- Zakończenie pesymistyczne, ale mądre i – co najważniejsze –
skłaniające do przemyśleń.
– Moim zdaniem, optymistyczne, bo dające nadzieję na zmianę.
Rozmowa została przeprowadzona
dla tygodnika „Przegląd”
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Darłowo – serce
polskiego wolontariatu
Autor: Andrzej Mielcarek / foto: Tomasz Keler

Nie bez przyczyny połowę dziesięciominutowego filmu promującego wolontariat w
Polsce wypełniają wydarzenia wykreowane w Darłowie. Z roku na roku lokalne działania
angażują coraz liczniejsze grono darłowian. Fala społecznej aktywności rozchodzi się po
mieście i powiecie sławieńskim niczym kręgi na wodzie. A w centrum wciąż pozostają
Dorota Kuriata i Magdalena Burduk.

k

iedy to się zaczęło? Dla Doroty Kuriaty – trochę
ponad 10 lat temu. Była wtedy nauczycielką
matematyki i fizyki w Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie. Polska wkrótce
miała wstąpić do Unii Europejskiej. Młodzież
przygotowywała związane z tym wydarzeniem
happeningi i inne akcje. – Po udanym referendum unijnym chcieli działać dalej. Stworzyli projekt, który odbił się
szerokim echem w całej Polsce, a był to kurs języka angielskiego dla
bezrobotnych mieszkańców Darłowa – wspomina pani Dorota.
Urodzaj pomysłów
Uczniowie postawili się w roli nauczycieli. Wszystko opracowali
sami: od programu nauczania, przez promocję pomysłu w mediach,
po prowadzenie zajęć. Kurs trwał pół roku i okazał się sukcesem.

Postanowili pójść dalej. Ponieważ w szkole była klasa informatyczna,
stworzyli kolejny program – kurs komputerowy połączony z nauką
języka angielskiego. Znowu pół roku zajęć. W tym samym czasie
pojawił się pierwszy redagowany przez młodzież biuletyn. Rodziły
się nowe pomysły. Wszystko bez jakichkolwiek pieniędzy.
Nic dziwnego, że na Darłowo zwróciły uwagę instytucje propagujące wolontariat w Polsce. Pani Dorota wspomina: – Zaczęliśmy
być zapraszani do Warszawy. Prezentowaliśmy to, co udało nam się
zrobić. Osoby z rozmaitych organizacji pozarządowych utwierdzały
nas w przekonaniu, że są to rzeczy sensowne i wartościowe. Zaczęły
się wyjazdy, szkolenia, poznawanie tego środowiska.
Ważny etap rozwoju to rok 2005, kiedy do Darłowa przyjechała
grupa studentek-wolontariuszek. – One wprowadziły nas w tajniki
wolontariatu. Ja dostałam się do programu „Liderzy” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. To prestiżowy roczny program, gdzie
pod okiem tutorów prowadzi się ścieżkę rozwoju osobistego. Z ich
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pomocą stworzyłam młodzieżową akademię, która potem przeistoczyła się w Centrum Wolontariatu Młodzieżowego. Później –
w roku 2007 – we współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu
w Słupsku podjęliśmy decyzję, że stajemy na własne nogi i zbudujemy własne stowarzyszenie – mówi Dorota Kuriata.
Darłowianie realizowali wyzwanie za wyzwaniem. Mieli wtedy już
na koncie sporo projektów społecznych: „Równać szanse” (skierowany do młodych ludzi mieszkających w małych miejscowościach,
stawiający na rozwój umiejętności społecznych), kółko fotograficzne, turniej gier komputerowych, czy projekty filmowe.
Darłowska Laponia
Jeśli jest rok 2007, to w naszej historii pojawia się Magdalena
Burduk, szefowa promocji w darłowskim ratuszu. – Dorota zadała
mi wtedy pytanie, czy napisałabym strategię promocji dla darłowskiego Centrum Wolontariatu. Napisałam i zaproponowałam kilka
działań, które mogłyby jeszcze zwiększyć liczbę wolontariuszy i zaangażować społeczność lokalną. W ten sposób narodziła się „Darłowska Laponia Świętego Mikołaja”.
Impreza, która była nowością, została świetnie przyjęta. Od czterech lat odbywa się zawsze w niedzielę najbliższą kalendarzowo mikołajkom (6 grudnia). Na rynku w Darłowie pojawia się wtedy świat
elfów stworzony przez wolontariuszy z Darłowskiego Centrum Wolontariatu oraz wielu stowarzyszeń z nim współpracujących. Kulminacyjnym punktem jest zawsze uroczyste przybycie do miasta świętego Mikołaja i jego spotkanie z dziećmi. Tradycyjnie przy tej okazji
następuje również „odpalenie” choinki bożonarodzeniowej, która
jest symbolem integracji społeczności Darłowa. Ale wielki przedświąteczny kiermasz ma również konkretny cel: zbiórkę pieniędzy
na fundusz stypendialny.
Dorota Kuriata wyjaśnia: – Fundusz służy samym wolontariuszom.
Dzięki niemu możemy wspierać finansowo ich pasje i wartościowe
pomysły. Wolontariuszami są często młodzi ludzie z niezamożnych
rodzin. Angażują się, pomagają innym, a bywa że nie mają minimum środków, żeby realizować własne zainteresowania.
Magdalena Burduk dodaje: – Oni nie myślą o złotych górach,

potrzebują naprawdę niewiele. Czasami są to takie marzenia, jak
w wypadku dziewczynki, która interesuje się końmi, a jej rodziców
nie stać było na opłacenie choćby kilku lekcji jazdy konnej. Kto inny
potrzebował pieniędzy na książki z interesującej go dziedziny. To
bardzo konkretne potrzeby.
Podczas Darłowskiej Laponii Świętego Mikołaja cały rynek miejski otaczają jednakowe namioty. Ostatnio użyczyła ich darmo warszawska firma Aviotex. – Staramy się, żeby to było wielkie show na
miarę naszych możliwości. Raz Mikołaj wpłynął na rynek statkiem
w asyście kompanii reprezentacyjnej szkoły morskiej, w ostatnim
roku asystowali mu wszyscy strażacy z powiatu sławieńskiego – relacjonuje Magdalena Burduk.
Pani Dorota dodaje: – Nasz pomysł uznano za przykład dobrej
praktyki i opisano na stronie Prezydenta RP propagującej wolontariat. Zresztą w zeszłym roku nasza akcja wygrała konkurs na najlepszą
w kraju kampanię społeczną. To rzeczywiście jest coś nietypowego,
bo angażuje wszystkie środowiska: edukacyjne, stowarzyszenia pozarządowe, instytucje samorządowe, ale i biznes. Dlatego impreza
nie kosztuje żywej gotówki, bo współorganizatorzy wnoszą wkład
pozafinansowy. Ta impreza tworzy dobry klimat, pokazuje jak można współpracować z samorządem, organizacjami czy instytucjami.
Z aktywnością we krwi
Wciąż najliczniejszą grupą wolontariuszy są uczniowie. Ci jednak
dorastają, a po maturze wyjeżdżają z Darłowa na studia. Można by
sądzić, że grozi to zerwaniem ciągłości pracy. Ale i na to znalazł się
sposób: – Założyłam sobie, że będziemy działać profesjonalnie.
Pierwszym elementem była strategia promocji i rozwoju, dokumenty, które wypracowaliśmy wspólnymi siłami. I to nam porządkuje
sprawy. W Darłowie nie ma szkoły wyższej, więc młodzi ludzie po
maturze się rozpływają. Postanowiliśmy utworzyć w każdej placówce oświatowej szkolny klub wolontariusza pod opieką nauczycieli
i pedagogów. W ramach takiej regionalnej sieci wolontariatu mamy
już 16 punktów. Każda placówka ma odrębny program, bo inaczej
będzie on wyglądał w szkole podstawowej, inaczej na przykład
w szkole morskiej. Idea jest wspólna i wspólne działanie. Spinają
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Darłowska Laponia Świętego Mikołaja to wielki przedświąteczny
festyn, w którego przygotowanie angażuje się całe Darłowo
to wszystko nauczyciele. Kiedy ze szkoły odchodzi kolejny rocznik
a przychodzi nowy, ramy pozostają niezmienne.
Jak się okazuje, młodzi ludzie, którzy zarazili się ideą wolontariatu
w Darłowie, także po wyjeździe z miasta nie rezygnują ze społecznego zaangażowania. – Docierają do nas miłe informacje, ze ktoś
jest koordynatorem na przykład Szlachetnej Paczki, albo angażuje się w inne akcje – mówi Magdalena Burduk. – Ta zaszczepiona
potrzeba aktywności nie gaśnie. Jeśli ktoś zostaje wolontariuszem
w szkole podstawowej, to jest nim i w gimnazjum, i w szkole średniej. Można powiedzieć, że wysyłamy w Polskę młodych ludzi, którzy działalność społeczną mają we krwi.
Biznes pomaga
Darłowo dzięki swojej aktywności od czterech lata jest jednym
z 60 w Polsce ośrodków uczestniczących w programie rozwoju działań lokalnych. Jego założeniem jest wspieranie zwykłych ludzi, którzy chcą coś zrobić dla innych. – W ramach tego programu organizujemy konkursy grantowe na mini projekty aktywności społecznej.
Ci, którzy startują w konkursie, dostają od nas pieniądze na określony cel i wydają je później w swojej grupie, sąsiedztwie, czy miejscowości na działania, które są ich dobrem wspólnym. Może to być
na przykład malowanie świetlicy, albo cykl zajęć pozalekcyjnych dla
dzieci. To pokazuje, że angażują się nie tylko ludzie młodzi, ale także dorośli. W ten sposób w jednej ze szkół podstawowych powstało miasteczko ruchu drogowego, emeryci stworzyli sobie kolorową
świetlicę, strażacy z Malechowa wspólnymi siłami odremontowali
budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, a w Sławnie powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku. Tych działań jest bardzo dużo. Fantastyczne
jest to, że ludzie nie siedzą z założonymi rękami, ale próbują coś
zrobić wspólnie. Tego programu nie moglibyśmy zrealizować bez
lokalnego biznesu, bo z założenia jest tak, że Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności poprzez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
daje tylko część środków na ten program – 70 procent, a pozostały
wkład musimy znaleźć sami. Często w Polsce jest tak, że pieniądze
dokładają samorządy. My postawiliśmy na coś więcej, czyli na zaangażowanie lokalnego biznesu odpowiedzialnego społecznie.
Współpracują z nami banki spółdzielcze z Darłowa i Sławna, hotel
„Delfin” w Dąbkach i inne firmy.
Dobro zawsze powraca
Darłowskie sukcesy w rozwoju wolontariatu nie byłyby możliwe
bez osób takich jak Dorota Kuriata i Magdalena Burduk. O tym, że
darłowiankom pomysłów nie brakuje, przekonuje na przykład 10minutowy film promujący działania lokalne w Polsce, który w połowie swego trwania pokazuje wydarzenia wykreowane w Darłowie!
Podobnie z projektem „Sami”, którego celem była ogólnopolska
kampania na rzecz przekazywania jednoprocentowego odpisu podatkowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.
– Kiedy zaczynała się ta kampania, trzy lata temu, mieliśmy w swoich szeregach około trzystu osób, a obecnie już pięćset – relacjonuje
Magdalena Burduk. – Założyliśmy sobie, że w teledysku pokażemy

Premiera teledysku „Sami”
naszych ochotników. A ponieważ wolontariuszem może być każdy,
bez względu na wiek, pokazaliśmy m.in. najmłodszego i najstarszego. W ogóle w teledysku nagranym we współpracy z Kreatywnie.
org pojawia się około 300 twarzy naszych wolontariuszy. A dlaczego „Sami”? Pomysł by nagrać teledysk to jedna sprawa, ale trzeba
było znaleźć utwór, który słowami idealnie pasowałby to naszego
projektu. I Dorota znalazła zespół „Sami” z piosenką zatytułowaną…
„Wolontariusz”. Nagraliśmy teledysk i w miesiąc po nagraniu zorganizowaliśmy oficjalną premierę projektu „Sami”.
Dorota Kuriata: – Darłowo uznać można za serce polskiego wolontariatu. W społeczną aktywność jest zaangażowana niemal każda tutejsza instytucja czy firma. Ważne jest to, by nie konkurować
a współpracować. I darłowskie stowarzyszenia takie jak Związek
Emerytów i Rencistów, Amazonki, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych wzajemnie się wspierają. Aktywne są również instytucje
sportowe. Orlik dwa lata temu w ramach projektu „Działaj lokalnie”
otrzymał środki, które przekazał na nowe bramki dla dzieci.
– Wolontariat nauczył mnie, że dzięki współpracy można osiągać
niesamowite rzeczy i realizować ambitne pomysły – mówi Magdalena Burduk. – To coś, co popycha nas do przodu. Dzięki współpracy
mnóstwa osób możemy proponować bogaty kalendarz wydarzeń
w mieście. W to wszystko są bowiem zaangażowani wolontariusze,
a pomysły cieszą się zrozumieniem środowiska lokalnego. Żeby
tak się działo, trzeba być zżytym z miejscem, w którym się mieszka
i pracuje. I jeśli znajdzie się wspólny mianownik, wszystko pójdzie
w pozytywnym kierunku. Nie sztuką jest siedzieć i narzekać. Sztuką
jest złapać wiatr w żagle i popłynąć.
Dorota Kuriata: – Często wolontariat wydaje się wzniosłym i odległym określeniem. My staramy się przekonywać, że każda najmniejsza rzecz jaką przekazujemy innym, choćby zwykły uśmiech, jest
wolontariatem. To przekazywanie dobra, które zawsze powraca.
Dorota Kuriata od czterech lat jest pełnomocnikiem burmistrza Darłowa do spraw kontaktów
z organizacjami pozarządowymi. Wcześniej
nauczycielka matematyki i fizyki w darłowskim
Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego. Pochodzi z Połczyna Zdroju. W Darłowie zamieszkała
w związku z pracą męża, który jest oficerem
Wojska Polskiego. Jak podkreśla, oboje z mężem świetnie odnaleźli się w Darłowie i uznają je za swoje miejsce
na Ziemi.
Magdalena Burduk – rodowita darłowianka.
Przygotowanie zawodowe (organizacja turystyki) z pewnością ułatwia jej kierowanie promocją
Darłowa. Wcześniej (2001-2007) była organizatorką i szefową informacji turystycznej. Wulkan
pomysłów i niespożytej energii. Podkreśla, że
dużo nauczyła się od swojego poprzednika na
stanowisku szefa promocji Darłowa – Krzysztofa
Walkowa, obecnie sekretarza miasta.
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Zbadane zanim się urodzi
Autor: Agnieszka Mielcarek

Ze stu nowo narodzonych dzieci troje ma wady wrodzone. Większość z tych defektów
jest do wykrycia już w wieku płodowym, o ile zostaną wykonane badania prenatalne.
Dlaczego nie należy się bać tych badań i na czym one polegają?

n

ajwięcej niepokoju u ciężarnych wywołują badania
inwazyjne, gdy konieczne jest pobranie komórek
nienarodzonego dziecka, np. z płynu owodniowego, krwi pępowinowej czy trofoblastu (komórek
wierzchniej warstwy błony płodowej). Ryzyko dla ciąży, jakie jest
związane z inwazyjnymi metodami, wynosi od 0,5 do 2 proc. Korzyści płynące z wyników tych badań są wymierne. Wiele wad wrodzonych można wyleczyć już w łonie matki. Dodatkowo, jeśli lekarz wie,
że mające przyjść na świat dziecko nie jest całkiem zdrowe, może
przygotować tak poród, aby szanse na przeżycie i wyzdrowienie
malucha były jak największe.

Badania prenatalne są badaniami płodu, wykonywanymi w czasie jego rozwoju w macicy matki. Potrafią z 90-proc. prawdopodobieństwem wykluczyć lub potwierdzić wady rozwojowe u dziecka. Badania prenatalne dzieli się na nieinwazyjne i na inwazyjne.
Pierwsze, mimo że nie pozwalają na postawienie jednoznacznej
diagnozy, a jedynie ich wynik pozwala na oszacowanie ryzyka wad,
są stosowane częściej, ponieważ są całkowicie bezpieczne. Metody inwazyjne, niosące ze sobą potencjalne zagrożenie dla ciąży, są
badaniami zapewniającymi precyzyjne zdiagnozowanie szerokiego
spektrum wad rozwojowych. Wykonuje się je tylko i wyłącznie wtedy, gdy badania nieinwazyjne zasygnalizowały, że ryzyko defektów
u dziecka jest podwyższone.
Najlepszy czas
Ciężarne często zastanawiają się, kiedy wykonać badania prenatalne. Najlepszą odpowiedzią jest stwierdzenie, że jak najszybciej,
jednak każde z tych badań musi być wykonane na odpowiednim
etapie rozwoju dziecka.
Pierwsze badania płodu robi się już w 10. tygodniu ciąży, czyli
pod koniec pierwszego trymestru. Są nimi badanie USG oraz test
PAPP-A, oceniający biochemiczne parametry krwi matki i ultrasonograficznie płód. W 12-13. tygodniu lekarz przeprowadza badania
przepływu żylnego i przepływu przez zastawkę trójdzielną. Po 14.
tygodniu można wykonać test potrójny i jeśli zasugeruje on konieczność dalszych badań – wykonywane są następnie badania inwazyjne, takie jak amniopunkcja (13-19. tydzień), kordocenteza (po
18. tygodniu) czy fetoskopia (18.-20. tydzień). Pomiędzy 15. a 21.
tygodniem wykonywane jest USG genetyczne, będące jednym
z ostatnich badań nieinwazyjnych w ciąży.
Duże bezpieczeństwo, mała precyzja
Istnieje wiele badań nieinwazyjnych, którym mogą być poddane
przyszłe mamy. Jednym z nich jest bardzo popularne, standardowe badanie USG, wykonywane trzy razy podczas ciąży: na samym
początku, w 20. tygodniu oraz miesiąc przed planowanym porodem. Rozwój techniki sprawił, że możliwe jest już przeprowadzanie badania 4D, czyli trójwymiarowe obrazowanie płodu w czasie
rzeczywistym. Modyfikacją klasycznego badania USG jest USG
genetyczne, przeprowadzane tylko przez doświadczonych lekarzy.

Fot. Materiały prasowe

Trochę teorii

W jego trakcie bada się pęcherzyk ciążowy, grubość fałdu karkowego, kości nosowe, długość i kształt poszczególnych organów i kości
oraz monitoruje się pracę serca. Badanie to pozwala na wykrycie
wielu wad, takich jak zespół Downa, Edwardsa, bezmózgowie,
wady serca czy karłowatość.
Ryzyko, ale i dobra diagnoza
W Polsce na inwazyjne badania prenatalne kierowane są kobiety po 35. roku życia, u których badania nieinwazyjne (test potrójny,
USG genetyczne) zasugerowały podwyższenie ryzyka wad u płodu.
Około 0,5% do 2% tych badań kończy się krwawieniem, przedwczesnym odpłynięciem wód płodowych, zakażeniem czy utratą ciąży.
Jedną z metod inwazyjnego badania płodu jest amniopunkcja,
polegająca na pobraniu płynu owodniowego, który zawiera komórki dziecka. Izoluje się je z pobranego materiału i hoduje w laboratorium, a następnie sprawdza zestaw chromosomów dziecka. Na
wynik badania czeka się od 10 do 30 dni. Innym źródłem komórek
maluszka jest krew pępowinowa, pobierana podczas kordocentezy.
Ustala się wtedy grupę krwi, bada krwinki białe i równowagę kwasowo-zasadową, wykonuje morfologię. Innymi, popularnymi badaniami są biopsje trofoblastu i tkanek płodu, potrzebne do pełnej
diagnostyki, a także diagnostyka przedimplantacyjna, wykonywana
przed przeniesieniem zarodka, przy pozaustrojowym zapłodnieniu,
do macicy matki.
Choć badania prenatalne wywołują lęk u przyszłych mam, wykonywanie ich nie musi oznaczać, że dziecko urodzi się z wadami.
Służą one przede wszystkim do rozwiania wątpliwości ciężarnej i lekarza, który się nią opiekuje.

OD WIZJI DO PERFEKCJI
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Warto zapytać lekarza
Autor: Agnieszka Mielcarek

Dr Sebastian Lenkiewicz

Prozaiczna rzecz – szczoteczka do zębów. Okazuje się, że to narzędzie codziennej
higieny ma kolosalne znaczenie dla utrzymania w zdrowiu nie tylko uzębienia, ale
całego organizmu. Bakterie pochodzące z jamy ustnej mogą bowiem wywoływać
mnóstwo schorzeń, z nimi w ogóle niekojarzonych. Dlatego wymiatajmy z zębów to,
co zbyteczne, używając szczoteczek odpowiednio skutecznych. Rozmawiamy o nich
z drem Marcinem Lenkiewiczem, koszalińskim stomatologiem.

p

anie Doktorze, jak wybrać właściwą szczoteczkę?
Lepsza jest manualna czy elektryczna?
– Od wielu już lat nie ma wątpliwości, że szczoteczka elektryczna jest lepsza od manualnej. Pierwsze elektryczne, te z lat sześćdziesiątych XX wieku, były prostej
konstrukcji, naśladowały ruch posuwisto–zwrotny, prawo–lewo.
Wtedy nie było rzeczywistej różnicy pomiędzy manualną i elektryczną szczoteczką. Następnie pojawiły się szczoteczki pulsujące,
z ruchem rotacyjno-pulsacyjnym oraz szczoteczki soniczne. Te już
zdecydowanie górują nad tradycyjnymi.
– Szczoteczki soniczne to…
– Philips – główny ich wytwórca na świecie – twierdzi, że wytwarzają się w niej ultradźwięki, w co nie za bardzo wierzę. Myślę, że
jest tam również wykorzystany pewien ruch pulsacyjny. Producenci
twierdzą, że płyn, który jest wzbudzany ruchem włosia tej szczoteczki lepiej wpływa między zęby i lepiej oczyszcza. Nie jest to udowodnione. Niewiele badań można znaleźć na temat tego, która ze szczoteczek elektrycznych jest lepsza. Są za to badania potwierdzające,

że elektryczne szczoteczki są lepsze od manualnych, a pomiędzy
szczoteczkami od różnych producentów są znikome różnice.
– Niezależnie czy chodzi o szczoteczkę manualną, czy elektryczną pojawia się pytanie o właściwą twardość włosia.
– O to należy zapytać swojego dentystę. On musi stwierdzić, czy
jest jakaś choroba przyzębia, czy są odsłonięte szyjki zębów, czy
jest odsłonięty cement korzeniowy, który jest bardzo wrażliwy na
wszelkie abrazje, ścieranie szczoteczką. Doktor powinien polecić,
która szczoteczka bardziej odpowiada naszemu rodzajowi zębów,
czy powinna to być szczoteczka z miękkim włosiem, do wszystkich
rodzajów wrażliwych zębów, szczególnie paradontalnych. Jeśli
mamy zdrowe, prawidłowe przyzębie, to jak najbardziej używajmy normalnej, średniej miękkości szczoteczki. Twarde szczoteczki
zostały wycofane z użycia. Producenci wymyślają przeróżne końcówki z gumką, ze specjalnymi włóknami, które wchodzą między
przestrzenie międzyzębowe. Nie jest udowodnione, które z nich są
lepsze. Na pewno prawidłowe używanie szczoteczki, w prawidłowy
sposób i w prawidłowym czasie (są specjalne timery, pokazujące,
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kiedy należy zmienić czyszczoną powierzchnię zęba). Ludzie często
zapominają o czyszczeniu dojęzykowej powierzchni dolnych trzonowców, bo to jest trudne, szczególnie w przypadku szczoteczki
manualnej. Paradoksalnie, natura bardzo mocno nam ułatwiła samooczyszczanie z zewnątrz powierzchni zębów – język i wargi łatwo to robią. Natomiast tam, z tyłu szczęki- nie za bardzo. Dlatego
właśnie powinniśmy skupić się na oczyszczaniu tych powierzchni,
gdzie trudniej dotrzeć, czyli powierzchnie językowe dolnych trzonowców, podniebienne górnych trzonowców.
– Producenci proponują już szczoteczki, które czyszczą dodatkowo powierzchnię języka.
– Tak, to skrobaczki do języka. Stwierdzono dużą ilość drobnoustrojów na języku, stąd wniosek że warto jest czyścić język. My
także polecamy to, aczkolwiek tak naprawdę musielibyśmy spędzić
co najmniej pół godziny na czyszczeniu zębów, gdybyśmy chcieli
gruntownie oczyścić również język. Wszystko, ale z umiarem. Możemy używać takich narzędzi, ale nie szalejmy z nimi! Myślę, że szczoteczka i nitka dentystyczna to podstawa, a skrobaczka do języka –
niekoniecznie.
– Czy jest jakaś różnica pomiędzy szczoteczkami znanych i nieznanych firm poza ceną? Czy z doświadczenia stomatologa wynika, że marka ma znaczenie?
– Z mojego osobistego doświadczenia wiem, że nawet w szczoteczkach Oral-B, czyli jednego producenta, jest spora różnica. Seria
5000 bardzo różni się od serii 500, która ma mniejszą ilość ruchów
pulsacyjnych. Wydaje mi się, że
moje zęby były lepiej czyszczone
tamtą szczoteczką. Droższe szczoteczki mają też lepsze akumulatory,
dłużej wytrzymujące, co jest ważne, gdy wyjeżdżamy. Na narty nie
zabieramy ze sobą przecież ładowarki. Droższe szczoteczki są bardziej poręczne, wygodniejsze. Były
wykonywane różne badania, nie
wiem do końca, jaki czynnik w nich
sprawdzano,
prawdopodobnie
tylko badano indeks płytkowy
(parametr pokazujący jak dobrze
myte są zęby – dop. red.) i nie było
żadnej różnicy. Z punktu widzenia
praktycznego warto jest jednak zapłacić trochę więcej za szczoteczkę,
która jest trwalsza.
– Czy różnią się czymś szczoteczki elektryczne z akumulatorami od
szczoteczek elektrycznych na baterie? Często te ostatnie możemy
znaleźć na półkach w drogeriach.
Czy lepiej jest zainwestować w szczoteczkę ładowaną prądem
z gniazdka?
– Sam używałem szczoteczki na baterie, ale nie miała ona tego ruchu pulsacyjnego, miała tylko ruch oscylacyjny. Po drugie – nie była
trwała. To, co kosztuje, jest trwalsze i zazwyczaj lepsze. Aczkolwiek,
jeśli pacjent nie ma pieniędzy na szczoteczkę z akumulatorem,
a stać go za to na szczoteczkę manualną i szczoteczkę na baterię, to
zaproponowałbym mu zakup szczoteczki na baterie. Jakakolwiek
szczoteczka elektryczna jest lepsza niż szczoteczka manualna. Jeśli
mamy trochę więcej zasobów pieniężnych – to kupmy tę droższą
szczoteczkę. Będzie trwalsza, lepiej wyczyści zęby i sprawi mniej
kłopotów.
– Jak często należy wymieniać końcówki w szczoteczkach elektrycznych?
SL: Jest w nich wskaźnik, przynajmniej w pulsacyjno-rotacyjnych,
nie wiem, jak jest w szczoteczkach sonicznych. Są tak naprawdę
dwaj główni producenci szczoteczek elektrycznych, inni producenci są niszowi. Szczoteczki Oral-B mają wskaźnik zużycia, dlatego
warto jest kupować oryginalne końcówki. Nieoryginalne nie mają

tych wskaźników oraz są mniej trwałe. Oczywiście, jeżeli widzimy,
że ta nieoryginalna szczoteczka rozeszła się nam, to wymieńmy ją.
Wszystko zależy od tego, jak długo używamy szczoteczki i jakiej
siły używamy przy myciu zębów. Droższe szczoteczki Oral-B mają
dodatkowo wskaźnik nacisku. Nie możemy za bardzo maltretować
zębów, to też jest ważne.
– A jak często należy zmieniać szczoteczki manualne? Co trzy
miesiące, czy ze względu na zużycie?
– To zależy od użytkownika. Niektórzy potrafią zużyć szczoteczkę
w dwa tygodnie. Jeśli włosie się rozeszło i po prostu jest zniszczone
– wyrzućmy taką szczoteczkę i kupmy nową. Część szczoteczek manualnych również ma wskaźniki użycia i warto na to zwrócić uwagę.
– Kwestia ranienia przyzębia. Przy szczoteczkach manualnych
mamy większe wyczucie podczas czyszczenia zębów. Jak to jest
ze szczoteczkami elektrycznymi?
– Musimy zapytać lekarza, czy możemy używać szczoteczki o średniej twardości. Jeżeli nie, to używajmy szczoteczki „sensitive”. Jeśli
używamy manualnie szczoteczki – nie używajmy jej tylko na zasadzie
„prawo-lewo”, bo to powoduje uszkadzanie cementu korzeniowego, co prowadzi do recesji, czyli zaniku dziąseł i odkrywania się korzeni. Bardzo często, oprócz takich czynników jak czynniki zgryzowe,
grubość dziąsła i wrodzona skłonność, także sposób mycia przez
nas zębów powoduje uszkadzanie przyzębia. Szczoteczką manualną należy kręcić wokół osi długiej szczoteczki, wymiatając pożywienie w górnych zębach od góry do dołu, zaś w dolnych od dołu do
góry. I cały czas powinno się szczoteczką kręcić! Wiem, że jest to bardzo trudne. Zwykle wykonujemy
tylko kilka takich ruchów. Może
i też z tego względu warto przejść
na szczoteczkę elektryczną.
– Skoro warto z dentystą skonsultować rodzaj stosowanej szczoteczki, to pewnie też warto spytać
go o pastę do zębów. Czy może
w tej kwestii panuje dowolność?
– Pasty dostępne w sklepach
mają bardzo podobne właściwości.
Żyjemy w miejscu, gdzie zawartość
fluoru w wodzie jest bardzo niska,
dlatego nie grozi nam fluoroza,
jak w okolicach Gdańska i Malborka. I tam, jeśli wystąpią objawy
fluorozy (białe plamy na zębach),
szczególnie u osób młodych, należy szukać pasty o obniżonym
stężeniu fluoru lub bezfluorowej.
Natomiast każda zwyczajna pasta,
do 1450 ppm jonów fluoru, będzie
tak samo działała. Zawsze zalecam pastę z fluorem. Nie używajmy
żadnych wynalazków bez fluoru.
– O co jeszcze uzupełnić systematyczną higienę jamy ustnej?
– Oprócz pasty do zębów, szczoteczki, nici i szczoteczki do języka,
warto jest polecić osobom z chorym przyzębiem oraz osobom z implantami stosowanie irygatora. To urządzenie, które pod dużym ciśnieniem, pulsacyjnie podaje wodę, bardzo dobrze wymywa resztki
jedzenia z kieszonek i przestrzeni międzyzębowych, lepiej niż przy
używaniu szczoteczki czy nici.
– Należy używać irygatora zamiast czy obok szczoteczki?
– Irygator nie zastępuje szczoteczki! Warto go użyć raz dziennie.
Dodatkowo warto profesjonalnie czyścić zęby, czyli w gabinecie
stomatologicznym. Częstotliwość takich zabiegów zależy od osoby. Ktoś z chorobami przyzębia powinien poddawać się zabiegowi
usunięciu kamienia i niewidocznego gołym okiem osadu co trzy
miesiące. Czasem osad chowa się pod dziąsłem i trudno jest go
zobaczyć gołym okiem. Można go zobaczyć pod mikroskopem,
w powiększeniu. Wszystkim osobom, które nie cierpią na choroby
przyzębia zaleca się taki zabieg co pół roku, góra raz do roku.
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Metamorfoza pani Heleny
- innowacje dla skóry
Autor: Anna Makochonik / foto: Marcin Torbiński

Trzy ostatnie zabiegi, którym poddała się w Instytucie Kosmetologii i Medycyny
Estetycznej DERMALOGICA bohaterka naszej metamorfozy, były chyba najbardziej
widowiskowe z całej dotychczasowej puli. Wyglądały dość groźnie, ale to tylko pozory.
Naprawdę nie są bolesne, za to niezwykle skuteczne.

m

etamorfoza pani Heleny Nowak weszła
w ostatnią fazę. Nasza bohaterka ma już za
sobą większość zabiegów kosmetologicznych i medycyny estetycznej. Efekty już teraz
są spektakularne, a przecież te końcowe w pełni objawią się za
kilkanaście tygodni, kiedy stymulowana rozmaitymi preparatami
i zabiegami skóra zakończy proces autoodnowy. Tak będzie m.in.
w przypadku zastosowanych niedawno nici liftingujących.
Igła z nitką
Nici w Polsce pojawiły się w 2013 roku i okazały się prawdziwą
rewelacją gabinetów medycyny estetycznej. Stwarzają nowe możliwości stymulacji tkanek, ujędrniania, napinania skóry i budowania
kolagenu.
Nici wprowadzane są pod skórę za pomocą igieł – niektóre z nich
mogą mieć nawet 15 cm.
– Zabieg rzeczywiście może wydawać się bardzo inwazyjny, ale

igły są tak wyprofilowane, że nie powodują dyskomfortu – uspokaja dr Marek Iwaszko. – W miejscu wkłucia podaje się znieczulenie,
więc nie boli. Są bardzo bezpieczne, nie mają działań ubocznych,
można je wprowadzać w każdy obszar: szyję, na podbródku, pod
oczami, na dekolcie.
Nici liftingujące wykonane są z polidioksanonu. Dzieli się je na
gładkie lub z haczykami oraz krótkie i długie. Lepiej poznane w Polsce są te gładkie, nieco ostrożniej lekarze postępują z haczykowatymi, podnoszącymi tkanki, ale mogą one konkurować z zabiegami
chirurgii plastycznej.
Nici są niewidoczne, kładzie się je pod skórą – im bardziej wiotka
skóra, której brakuje objętości, tym głębiej implantowane są nici.
W ciągu kilku miesięcy nici rozpuszczają się, trwa natomiast proces
stymulacji tkankowej. Zabieg jest mało inwazyjny, bezpieczny, niebolesny, szybko gojący się i na długo skuteczny.
– Efekt widać od razu, bo nitki usztywniają tkanki, zwłaszcza
w miejscach, gdzie skóra jest najcieńsza – wyjaśnia dr Marek
Iwaszko. – Utrzymuje się około dwa lata, zatem dłużej niż w przy-
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padku konkurencyjnych zabiegów, a porównywalny z nimi cenowo.
Tlenem w zaskórniki
Zabieg oxybrazji wygląda równie oryginalnie co zakładanie nici
– kosmetolog oczyszcza twarz silnym strumieniem tlenu i soli fizjologicznej. To rodzaj mikrodermabrazji, najmniej inwazyjny,
bezbolesny, a w opinii klientek bardzo przyjemny, bo
chłodzi oczyszczane miejsce.
Może być stosowany i na
twarz, i na ciało. Polega na
głębokim oczyszczeniu skóry z zaskórników i zrogowaciałych komórek, a także
odżywieniu skóry. Zmniejsza
rozszerzone pory, działa antybakteryjnie, a więc np. na
zmiany trądzikowe, wzmacnia
naczynka krwionośne.
– Głowica urządzenia jest
dość blisko, ale nie dotyka
skóry – tłumaczy Edyta Szuplak-Słupczewska, właścicielka koszalińskiego Instytutu
Kosmetologii i Medycyny
Estetycznej DERMALOGICA.
– Na określone miejsca kierowany jest strumień soli fizjologicznej
i tlenu, którego ciśnienie rozszerza przestrzenie międzykomórkowe
i pozwala wprowadzić do skóry składniki odżywcze. Po samym zabiegu nie ma żadnych śladów, skóra pięknie się błyszczy i zdrowo wygląda. Oxybrazja doskonale zastępuje mechaniczne oczyszczanie skóry,
od którego w ogóle się odchodzi ze względu na słabą skuteczność
i krótkotrwałe efekty, nie mówiąc o narażaniu skóry na zakażanie.
Nakłuwanie, czyli odmładzanie
Dermapen, urządzenie służące do mezoterapii, robi furorę w gabinetach kosmetologicznych całego świata. Na końcu urządzenia
znajduje się głowica z mnóstwem pulsujących igieł, które automatycznie nakłuwają skórę. Przez wytworzone w ten sposób kanaliki
w głąb skóry wnikają składniki odżywcze i aktywne. Urządzenie jest
innowacyjne, nieporównanie bardziej precyzyjne od pozostałych

metod mezoterapii, w tym mezoterapii tradycyjnej (manualnej) ze
względu na fakt, że dermapen wykonuje 1000 nakłuć na sekundę,
jest mniej inwazyjny i bardziej komfortowy dla pacjentów.
Przy samym nakłuwaniu na skórze widać zaczerwienienia i drobne kropelki krwi – głębokość wkłuć jest regulowana, może sięgać
2,5 mm. Są to jednak „kontrolowane” uszkodzenia, które wzbogacone odpowiednimi substancjami, szybko się regenerują. Po zabiegu trzeba skórę bardzo
intensywnie i silnie nawilżać.
Efekty, jak w przypadku
poprzednich zabiegów, widać od razu. Dermapen skutecznie usuwa zmarszczki,
blizny i rozstępy. Zwiększa
napięcie, ujędrnia, lekko
unosi skórę. Wśród substancji wprowadzanych do skóry
są złożone preparaty.
– U pani Heleny zastosowałam Dermaheal HSR, produkt przeznaczony do skóry
dojrzałej, przeciwzmarszczkowy, przeciwstarzeniowy,
regenerujący i nawilżający – mówi Edyta SzuplakSłupczewska. – Zawiera aż
58 składników, w tym m.in.
kwas hialuronowy, witaminy,
aminokwasy, minerały i peptydy biomimetyczne (syntetyczne odpowiedniki aminokwasów występujących w skórze – dop. am). Będzie on dobrze działał w przypadku skóry trądzikowej, przy leczeniu blizn i rozstępów.
Prace wykończeniowe
Nasza bohaterka nie ukrywa, że z dotychczasowych zabiegów
jest niezwykle zadowolona, nie skarży się na żadne powikłania ani
większe niedogodności, wszystkie zabiegi znosi ze stoickim spokojem. Wygląda promiennie, ma widocznie ładniejszą, napiętą, jaśniejszą skórę o wyraźnie gęstszej strukturze. – Usłyszałam już wiele
komplementów, a kilka osób powiedziało wprost, że mi po prostu
zazdrości – śmieje się.
W najbliższym czasie u pani Heleny zostanie wykonany makijaż
permanentny brwi i ust, później stylizacja, w tym włosów. Finał metamorfozy zbliża się wielkimi krokami!
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Gdy ból przekracza granice
Autor: Agnieszka Mielcarek

Walka z bólem jest nierówna. Gdy sięga on granic ludzkiej wytrzymałości, lekarze
zalecają stosowanie opiatów, takich jak morfina czy kodeina. Powodują one
jednak szybkie uzależnienie i uodpornienie. Alternatywą może być nowo
odkryty związek – CYM51010.

b

ól towarzyszy urazom i chorobom. Jest sygnałem
ostrzegawczym, że coś niedobrego dzieje się w organizmie. Może mieć charakter ostry i krótkotrwały.
Może być także długotrwały, przewlekły i bez nadziei na ulgę. Takie bóle towarzyszą najczęściej ciężkim urazom,
ranom pooperacyjnym oraz chorobie nowotworowej. O ile pierwszy rodzaj bólu może być łatwo uśmierzony przy zastosowaniu powszechnie dostępnych leków, to ból przewlekły jest sam w sobie

w dużych ilościach. Jest odpowiedzialny za przetwarzanie sygnałów o bólu i decyduje prawdopodobnie o pojawieniu się tolerancji
na różne opiaty, w tym na morfinę. Przypisuje się mu także kluczową
rolę w uzależnieniu od narkotyków.
Zespół prof. Davi nie spoczął na laurach i postanowił sprawdzić,
czy odkryty heteromer GPCR może być nowym celem molekularnym dla leków uśmierzających ból. Dlaczego konieczne jest poszukiwanie nowego celu dla farmaceutyków przeciwbólowych? Ponieważ te najsilniej działające z grupy opiatów mogą
wywołać szereg efektów ubocznych przy dłuższym
stosowaniu.
Ból znika

Fot. Materiały prasowe

Opiaty są głównie stosowane przy łagodzeniu
silnego bólu. Do najsilniejszych substancji przeciwbólowych należą morfina i kodeina, używane
przy ciężkich urazach i chorobach, gdy ryzyko uzależnienia się pacjenta od nich jest mniej ważne niż
zapewnienie ukojenia. Morfina jest często podawana pacjentom onkologicznym, znajdującym się
w agonii. Metodon czy buprenorfina, syntetyczne
pochodne morfiny, stosowane są w leczeniu uzależnień.
Substancje z grupy opiatów, oprócz zaniku
bólu, powodują senność, apatię lub euforię, zanik
głodu, negatywnych emocji, lecz także zaburzenia
pamięci i problemy w koncentracji. Spowalniają
akcję serca, oddech i perystaltykę jelit. Przy zbyt
dużej dawce mogą spowodować śmierć. Należą
do tego do jednych z najbardziej uzależniających
związków chemicznych, jakie istnieją. Uzależnienie
psychiczne może pojawić się już po kilku dniach.
Organizm z czasem uodparnia się na ich działanie
przeciwbólowe i konieczne jest przyjmowanie coraz większych dawek dla tego samego efektu terapeutycznego.
Nadzieja w bólu
problemem. Może być uśmierzony przy zażyciu opiatów, lecz dają
one złudne nadzieje, ponieważ ludzki organizm bardzo szybko się
do nich przyzwyczaja i przestaje na nie reagować. Opracowanie nowych substancji, które działałyby na te same nocyreceptory, czyli receptory bólu, co opiaty, nie powodując uzależnienia i uodpornienia
na ich działanie, byłoby przełomem w leczeniu bólu.
Receptor z Góry Synaj
Profesor Lakshmi Davi z Icahn School of Medicine at Mount
Sinai w jednej ze swoich prac opisał kompleks białkowy, złożony
z dwóch receptorów opioidowych. Występuje on w ludzkim mózgu

Badacze z Icahn School of Medicine at Mount Sinai wraz z kompleksem białkowym GPCR odkryli także substancję CYM51010,
która ma równie silne działanie przeciwbólowe, co morfina, lecz
ma być pozbawiona jej efektów ubocznych. Naukowcy opracowują obecnie szereg pochodnych związku CYM5010, które być może
mają jeszcze lepsze właściwości. Co jest tak niezwykłego w nowo
odkrytej substancji? Fakt, że oddziałuje na nieznany dotąd receptor,
odpowiedzialny za odczuwanie bólu. Nierozpoznany jest jeszcze
do końca mechanizm tego oddziaływania. Potrzebne są dalsze badania CYM51010. Niemniej, odkrycie nowego celu molekularnego
dla leków może być przełomem w walce z najsilniejszym bólem.
I nadzieją dla pacjentów, których własne ciało poddaje torturom.
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Pięknie i naturalnie
Autor: lek. med. Elżbieta Zdanowska

Według sondażu Eurobarometr Active Ageing Komisji Europejskiej, Europejczycy
uważają, iż wiek podeszły rozpoczyna się około 64. roku życia. A kiedy przestajemy
być uważane za młode? Już w wieku 42 lat. To chyba przesada!

c

zy mając 50 czy 60 lat, musimy godzić się z coraz
głębszymi zmarszczkami? Jak sprawić, by skóra
nabrała świeżości? Ująć jej lat? To też jest już
możliwe - mówią lekarze medycyny estetycznej
Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa zajmuje się fizjologicznym, lecz nieakceptowanym przez większość pacjentów procesem, jakim jest proces starzenia się. Lekarze medycyny estetycznej zajmują się przede wszystkim profilaktyką procesu starzenia się
oraz leczeniem jego efektów. Bardzo istotne jest przeciwdziałanie
objawom starzenia się skóry – jej wiotczeniu, odwodnieniu, opadaniu i związanemu z tym powstawaniu zmarszczek.
Ma być pięknie i naturalnie – to przesłanie, któremu dzisiaj stara
się być wierna medycyna estetyczna. Obok botoksu czy kwasu hialuronowego coraz częściej wykonuje się zabiegi z wykorzystaniem
preparatów autologicznych. Do ich wytwarzania używa się krwi lub
tłuszczu pobieranych od pacjenta.
Kolejnym trendem w medycynie estetycznej jest coraz bardziej
holistyczne podejście do pacjenta. Podkreśla się znaczenie: snu,
stanu jelitowej flory bakteryjnej oraz odpowiedniej diety - dla jak
najdłuższego zachowana urody i spowolnienia procesu starzenia.
Na korygowanie niedoskonałości urody specjaliści decydują się
teraz w ostateczności. Starają się stymulować organizm, by sam naprawiał defekty.
Zabiegi autologiczne (czyli wykorzystujące niezwykłe możliwości
regeneracyjne własnych komórek pacjenta) są obecnie najlepszą
metodą zwalczającą problemy związane ze starzeniem się skóry.
Odmładzają o minimum 10 lat.

Przy wyborze metody odmładzania 50+ ważny jest zarówno
problem, jaki chcemy zniwelować (bruzdy, opadanie owalu twarzy,
przezroczysta skóra, sieć zmarszczek), ale również indywidualne
preferencje pacjentki. Dodatkowo, po pięćdziesiątce mogą pojawić się problemy z rzedniejącymi, cienkimi i szarymi włosami. Jeśli jednak wypadanie włosów staje się widoczne, ratunkiem może
być mezoterapia skóry głowy. Podczas zabiegu ostrzykuje się skórę
głowy pacjentki jej własnym osoczem w okolicy tzw. „prześwitów”.
Koncentrat ma pobudzać cebulki do wytwarzania nowych włosów.
Na efekt trzeba jednak poczekać, bo proces odrostu nowego włosa
trwa 3 miesiące.
Jeśli wcześniej nie korzystałaś, Droga Pacjentko, z medycyny estetycznej, proponowałabym zabiegi z użyciem lasera, mezoterapię
osoczem bogato płytkowym lub mezoterapię komórkami macierzystymi, cofające wygląd twarzy o kilka lat.
Regeneris
Regeneris to specjalny program biostymulacji komórek skóry,
który opiera się na uzyskaniu osocza bogato płytkowego z Twojej
własnej krwi. Regeneris zawiera komórki i czynniki wzrostu z Twojej
krwi, które pobudzają skórę do regeneracji, dzięki czemu odzyskuje
ona młodzieńczą witalność. W efekcie staje się ona gładsza, bardziej elastyczna i wyraźnie młodsza.
Wskazania. Podstawowe wskazania to przede wszystkim poprawa wyglądu takich miejsc, jak: policzki, fałdy nosowo-wargowe,
okolice oczu (kurze łapki, cienie), powieki, usta, podbródek, czoło,
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Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej można wykonać
w Bałtyckim Centrum Chirurgii Plastycznej w Kołobrzegu
dekolt, dłonie, wypełnianie blizn po trądziku i łysienie typu męskiego
Efekty. Podawanie Regeneris do skóry pokrytej zmarszczkami
uruchamia proces, którego zadaniem jest stymulowanie komórek
macierzystych do namnażania oraz pobudzanie fibroblastów do
wytwarzania nowego kolagenu, co ma doprowadzić do regeneracji
skóry, jej nawilżenia i odmłodzenia.
Bezpieczeństwo. W przypadku Regeneris pobudzamy komórki
własnego organizmu do regeneracji - dajemy komórkom naszej
skóry sygnał do odnowy i rewitalizacji.
Technologia oparta o Regeneris daje długotrwałe efekty w regeneracji i rewitalizacji skóry twarzy a przy tym jest absolutnie naturalna i biokompatybilna z Twoim ciałem, bez ryzyka nietolerancji,
alergii czy innych reakcji immunologicznych.
Czym są preparaty autologiczne? Poza osoczem bogatopłytkowym
(PRP) do preparatów autologicznych należy m.in. koncentrat komórek macierzystych. Jest on pozyskiwany bezpośrednio z krwi lub
tłuszczu pacjenta.
Medycyna regeneracyjna
Medycyna regeneracyjna to stosunkowo młoda i dynamicznie
rozwijająca się gałąź medycyny. Pochodzi od łacińskiego słowa REGENERATIO, czyli odtworzenie.
Jej głównym celem jest leczenie i odtwarzanie uszkodzonych
tkanek za pomocą zastępowania komórek starych i chorych przez
komórki młode. Inaczej znana jest jako terapia komórkami macierzystymi lub inżynieria tkankowa. Komórki macierzyste są wyjątkowym typem komórek naszego organizmu. Są niewyspecjalizowane
i mogą przekształcać się w każdą inną wyspecjalizowaną populację
komórek. Ich wyjątkowość polega także na zdolności do podziałów
nieskończoną liczbę razy oraz odnawiania się przez dłuższy czas.
W komórkach macierzystych drzemie olbrzymi potencjał regeneracyjny. Każda tkanka naszego organizmu ma swoje komórki
macierzyste, dlatego każdy z nas, dysponuje źródłem zdrowia
i młodości. Jak to dokładnie działa na nasz organizm? Komórki macierzyste są „motorem napędowym” całego organizmu. Specjalnie
wyseparowane i precyzyjnie podane w skórę, są w stanie odtworzyć
i zregenerować zużyte komórki, a tym samym wyraźnie odmłodzić
dany obszar (twarz, szyję, ale też np. stawy) nawet o 10 lat.
Stale odkrywane są nowe możliwości leczenia komórkami macierzystymi w różnych dziedzinach medycyny. Jednymi z najbardziej
obiecujących i najszybciej rozwijających się jest dział medycyny
estetycznej, regeneracyjnej (leczenie blizn), a także chirurgii plastycznej.
Czym jest i jak wygląda komórka macierzysta?
Komórki macierzyste można podzielić na embrionalne, płodowe
i dorosłe. W medycynie estetycznej i terapiach regeneracyjnych wykorzystuje się przede wszystkim komórki macierzyste dorosłe.
Zabieg odmładzający z użyciem komórek macierzystych nazywany jest często zabiegiem medycyny XXII wieku. Jest całkowicie bezpieczny, sterylny i kontrolowany, przyjazny alergikom. Najbardziej

spektakularne efekty zabiegów preparatami autologicznymi zobaczymy u pacjentek w przedziale wieku 40-50 lat. W tym wieku silne
odżywienie skóry i jej silna regeneracja oraz stymulacja krążenia
krwi będą bardzo widoczne poprzez: wygładzenie bruzd i zmarszczek, rozjaśnienie cery oraz likwidację przebarwień. Rezultat ten
pogłębi się w przeciągu kilku kolejnych miesięcy.
Właśnie to stopniowe, ale sukcesywne działanie sprawia, że odmładzająca się z każdym dniem twarz nie wygląda „sztucznie”.
Przykładem zabiegu tego rodzaju jest trójwymiarowe odmładzanie twarzy, nazywana również Full Face Regeneration. Polega ono
na regeneracji zarówno skóry, tkanki tłuszczowej, jak i kości. Autorem jej jest prof. Maurizio Ceccarelli, dyrektor Międzynarodowego
Centrum Badań w dziedzinie Medycyny Estetycznej i Fizjologicznej
w Rzymie. W tym celu wstrzykuje się pacjentowi czynniki wzrostu
i komórki macierzyste. Oczywiście uzyskane od niego samego.
Zabieg najczęściej wykonuje się w tzw. trudnych okolicach (powieki, szyja, dekolt), które niełatwo korygować. Można go stosować profilaktycznie. Im pacjent jest starszy, tym częściej należy zabieg powtarzać. To jednak rozwiązanie dla cierpliwych. O ile efekt
wstrzyknięcia botoksu widać już po trzech, czterech dniach, o tyle
w tym przypadku potrzeba kilku miesięcy. Tyle czasu, ile trwa proces gojenia się ran.
Jak wygląda zabieg z użyciem autologicznego osocza bogato
płytkowego?
Zabieg z użyciem tej metody zaczyna się od miejscowego znieczulenia i pobrania krwi pacjenta do probówki. Następnie krew
poddajemy wirowaniu w medycznej wirówce laboratoryjnej w celu
uzyskania osocza bogato płytkowego, czyli koncentratu z komórkami regeneracyjnymi i czynnikami wzrostu, które pobudzają skórę
do regeneracji. Uzyskany koncentrat , złocistego koloru, działa jak
eliksir młodości. Preparatem tymi ostrzykujemy twarz lub/i inne
okolice ciała pacjenta.
Czy zabiegi medycyny estetycznej wykorzystujące komórki macierzyste są bezpieczne?
Pozyskiwanie komórek z organizmu, podobnie jak i reszta zabiegu, wykonywane jest w procesie sterylnym i całkowicie bezpiecznym. Wykorzystywane są najnowsze technologie, a jedna wizyta
w gabinecie lekarskim może trwać 3-4 godziny. Polecany jest dla
alergików, ponieważ wykorzystanie własnych tkanek praktycznie
eliminuje możliwość jakichkolwiek nieprzewidzianych reakcji. Zabieg z jednej strony silnie odżywia skórę, rozjaśnia i likwiduje przebarwienia, a z drugiej regeneruje tkanki i odbudowuje jej rusztowanie. Możemy spodziewać się efektu odmłodzenia twarzy nawet
o 10-15 lat.

lek. med. Elżbieta Zdanowska, certyfikowany lekarz
medycyny estetycznej, specjalista anestezjolog

Bałtyckie Centrum Chirurgii Plastycznej
ul. Fredry 15 a, Kołobrzeg, tel. 94 35 469 68, kom 728 109 897, www.baltyckachirurgia.pl
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Instrukcja obsługi człowieka
Autor: Agnieszka Mielcarek

Masz przed sobą wszystkie części niezbędne do zbudowania zegarka: koła zębate,
śrubki, sprężyny, wskazówki i cyferblat. Powiedz mi na ich podstawie, która jest godzina?

n

awet do złożenia zegara, jeśli nie mamy doświadczenia, konieczna jest precyzyjna instrukcja. Dla
naszego genomu śrubkami, kołami zębatymi czy
sprężynami są geny, a także fragmenty nieniosące
(na pierwszy rzut oka) żadnej informacji genetycznej. Takie genetyczne śmieci. Zsekwencjonowanie ludzkiego genomu dostarczyło
wszystkich części, z których możemy zbudować nasz „zegar”, lecz
naukowcy nadal nie wiedzą, jak go skonstruować. Kluczem do zrozumienia, co sprawia, że jesteśmy tymi, a nie innymi osobami, może
być epigenetyka.

Wielkim przełomem w nauce było odczytanie ludzkiego genomu. Początkowo nawet nie wiedziano, ilu genów się spodziewać
w naszym materiale genetycznym. 27 tysięcy? 160 tysięcy? Okazało się, że do zbudowania człowieka koniecznych jest zaledwie 25
tysięcy genów. Mniej więcej tyle, ile ma ich rzodkiewnik pospolity.
Ponad dwa razy mniej niż mają zboża. Mimo to w naszym genomie
odnaleziono 3 miliardy par zasad. Początkowo założono, że nukleotydy, które nie są zaangażowane w budowanie genów, są zbędnymi pozostałościami ewolucyjnymi. Dziś uważa się, że są „instrukcją
obsługi” ludzkich genów.
Co skłoniło naukowców do takie spojrzenia na pozornie śmieciowe fragmenty DNA? Chociażby fakt, że pomimo dokładnie takiego
samego materiału genetycznego komórki wiedzą, że mają się różnicować. Niektóre z nich stają się komórkami wątroby, inne neuronami, jeszcze inne budują ścianę żołądka. Nie bez znaczenia są
także, niemal szarlatańskie, eksperymenty, przeprowadzone przez
naukowców z Empory University School of Medicine Atlanta czy
z Duke University.
Strasznie wiśnie
W opublikowanym w czasopiśmie „Nature Neuroscience” artykule badacze opisywali myszy, u których wywołana została reakcja
lękowa na zapach wiśni. Udowodnili, że jest ona przekazywana
z pokolenia na pokolenie, lecz nie przez wychowanie, a przez mechanizmy genetyczne.
Naukowcy rozpylali w pomieszczeniu z myszami zapach wiśni
i razili zwierzęta prądem. Spowodowało to, że zapach czerwonych
owoców był wychwytywany przez zwierzęta przy coraz mniejszych
stężeniach, ponieważ doszło u nich do zmian w pewnym receptorze
(M71). Od samców, które bały się zapachu wiśni, naukowcy pobrali
spermę i zapłodnili nią samiczki. Potomstwo tych samców nigdy nie
widziało swoich ojców. Ze zdumieniem badacze zauważyli, że lęk
przed zapachem wiśni „przeniósł” się także na następne pokolenie.
Potomstwo nerwowo reagujące na wiśnie miało więcej receptorów
M71 niż myszy z niebojących się rodziców. Co ciekawe, strach ten
był przenoszony także na kolejne pokolenia.
Gruby na zawsze?
Badacze w laboratoriach wyhodowali specjalną odmianę myszy,
na których dogodnie sprawdza się modele ludzkich chorób. Myszy
agouti są żółte, grube i chorują na cukrzycę. Doktora Jirtle z Duke
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Epi – czyli nad

University zastanowiło, czy zmiana żywienia mysich mam może
zmienić cechy potomstwa.
W celu sprawdzenia swojej hipotezy, że to, co je matka w ciąży
jest bardzo ważne dla jej dzieci, postanowił mysim mamom odmiany agouti zmienić dietę na bardziej zdrową. Podawał im więcej
witamin z grupy B, więcej kwasu foliowego i soli mineralnych. Ze
zdziwieniem stwierdził, że potomstwo matek ze zmienionymi nawykami żywieniowymi wyrosło na zdrowe, brązowe i sprawne myszy.
Jakby nagle „złe geny” zostały wyłączone.
Włącznik genów
Badacze uznali, że za przenoszenie lęku czy diametralną zmianę
wyglądu potomstwa odpowiadają przełączniki epigenetyczne. Są
to rozmaite czynniki, powodujące wyciszenie lub pobudzenie różnych genów. Mogą być indukowane zmianami środowiska, takimi
jak jedzenie, picie, leki, promieniowanie czy toksyny.
Dokładny mechanizm przenoszenia zmian epigenetycznych nie
jest znany. Istnieją pewne teorie, tłumaczące, jak takie zmiany zachodzą i w jaki sposób są dziedziczone. Pierwsza z nich mówi, że
odpowiedzialne za to jest microRNA. Są to fragmenty RNA, które
nie kodują, ale regulują około 30% wszystkich ludzkich genów. Mają
one zdolność do metylacji DNA, czyli przyłączenia do niego grupy
metylowej. W ten sposób geny mogą być wyciszone lub pobudzone w odpowiednim czasie. Druga teoria mówi, że przełącznikami
epigenetycznymi są hormony, przede wszystkim hormon stresu.
Być może to on zmienia nasze geny w komórkach rozrodczych, co
pozwala na przekazywanie cech.
Przed naukowcami stoi jeszcze wiele problemów, które być
może da się wytłumaczyć zjawiskami epigenetycznymi. Zrozumienie mechanizmu epigenetyki być może pozwoliłoby na wydłużenie
naszego życia lub pozbycie irracjonalnych lęków, które mogą być
strachem naszych przodków.
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Rozpacz i Dzień Kobiet
Dziś będzie o lajfstajlu, bieganiu, genderach, politykach, kłamstwach i jeszcze paru sprawkach, które wyprowadzają autora
z równowagi. Tekst jest marcowy, z Dniem Kobiet w tle. Mogą sobie nawet Państwo uznawać, że to anachronizm i suchar;
niestety - jest inaczej! Proszę zapiąć pasy, jedziemy z koksem!

k

iedy słyszę w radiu czy tam gdzie: „Akcja
Biegamy”, że znowu bieg maratoński czy
jakiś miejski inny, to przepraszam, drogie
Panie – normalnie nie wyrabiam. I proszę
mnie tu nie uczyć teraz tolerancji, bo tolerancji to ja mam dość na moich pracowników, na moich szefów i na dodatek na całą
cholerną bandę polityków. Ale miało być o bieganiu, więc – do
rzeczy.
Po pierwsze: drogie Panie, wcale nie czuję się gorzej od Was,
siedząc z browarem wieczorem w fotelu i oglądając meczyk. Wstanę w przerwie, idę do kibelka, stawy mi w tej drodze nie zgrzytają.
Pewnie szpagatu nie zrobię, ale przyznajcie – która z Was zrobi?
Żadna? A no więc właśnie.
Po drugie: jakby bieganie było przeznaczone dla człowieka,
to człowiek miałby cztery nogi. Jak koń albo zając. Uszło waszej
uwadze, że macie dwie – jak powiadają w Poznaniu - girki?! A wiecie, że od biegania te piękne chrząstki w kolanach i biodrach się
bezpowrotnie wycierają? Przeciążenia kręgosłupa w imię czego?
W imię lansu na Facebooku czy dążenia do fajnego biustu i tyłka
bez przeklętego pana C? Daremny trud!
Po trzecie: seks z biegaczką nie różni się od seksu z niebiegaczką. Z tą drugą da się pogadać o czymś innym niż o planie treningowym i diecie na poniedziałek. Ta druga ma horyzont nieco szerszy, taki – jakby tu wam rzec – niezawężony do machania nogami
przez ileś tam kilometrów. Niestety – taka prawda.
W filmie „Śpioch” Woody Allena, albo w którymś innym – to po
czwarte – jest scena, że wyciągnięty z zamrożenia gość po 100
latach w hibernacji nie może się nadziwić jak to życie na Ziemi
się zmieniło. Jego lekarze częstują go papierosem, a on mówi: –
Ale przecież to trucizna! A oni na to: – Hehe, żadna trucizna, wasi

jacek
rujna

lekarze się mylili, to samo zdrowie!”. Nie macie obawy, że wylądujecie na wózkach inwalidzkich przez to wasze bieganie, a tacy
kanapowcy z browarem będą Was utrzymywać? Bo – może się
mylicie?! Hę?
Po piąte: bieganie to chemia i dieta. Gdzie tu powrót do życia
w harmonii?
Idę sobie ostatnio po głównej ulicy Dublina, z naprzeciwka idzie
stara moja znajoma, wspólnie na początku emigracyjnej przygody
gdzieś tam pracowaliśmy, znamy się jak dwa stare konie, wiemy
wszystko o swoich Achillesach. „Cześć. Cześć”. Pogadaliśmy co
nowego, jak się życie układa. Obok samochody śmigają, autobusy piętrowe, ludkowie się chodnikiem przetaczają w sprawach
im tylko wiadomych. W końcu: dość. Trzeba się pożegnać. „No to
spadam, bywaj zdrowa”.
A ona marszczy czoło, tak łypie, łypie i raptem: „Ty to zawsze
byłeś cham jednak!” Zbaraniałem, oczy wytrzeszczam: - ...eee,
o co chodzi?! „Włosy przefarbowałam, nie widać?” - A jakie miałaś
wcześniej? Też takie chyba jakieś mniej więcej. „No właśnie o tym
mówię, że nie wiesz nawet, jakie włosy miałam. Jesteś beznadziejny, wszyscy faceci są beznadziejni!”
I poszła sobie.
Dziewczyny, nie przeginajcie w żadną stronę. Nie kombinujcie
jak by tu dorównywać (komukolwiek). Nie przekonujcie świata, że
być może macie receptę na to, by był on lepszy. Bądźcie konsekwentne jak dr House, mądre jak prof. Skłodowska, piękne tak, jak
jesteście w tej chwili, miłe, a jak trzeba to nawet przepięknie wk…
nas facetów, ale na litość - pozostańcie zawsze sobą. Bez Was ten
świat byłby miejscem ponurym, a wielce prawdopodobne, że
w ogóle by go nie było. Dlatego w Dniu Kobiet (i w pozostałe 364
dni i noce) ściskam Was wszystkie z miłością faceta, który nie zna
się na gender!

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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Walczę
o przestrzeń
dla siebie
Rozmawiała: Monika Petryczko, foto: Anna Głuszko - Smolik

Autorka ponadczasowych tekstów. Osobowość sceniczna
i osobowość tak po prostu. Nienarzucająca się, pokorna,
spokojna i wdzięczna losowi za to, że od lat znajduje się
na scenie, pod którą gromadzą się słuchacze kilku pokoleń.
Wyciszona, schowana do wewnątrz, do siebie - z domem
w sobie i nowym domem dla swojej rodziny.
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a wcześniej „brzęczało mi”, abym czuła się bezpieczniej wśród jakiegoś szumu.
Oprócz mody na komentowanie wszystkiego, jest też taka tendencja którą niegdyś ładnie nazwala Agata Passent - potrzeba poaki był rok 2013 dla Ciebie? Czy ten czas przyniósł dwójnego życia - w realu, ale i w świecie wirtualnym, jak gdyby
nowe, niespodziewane refleksje, ponowne spojrzenie prawdziwe życie i przeżywanie czegoś tak po prostu nie było już
i nazwanie otaczającej Cię rzeczywistości, czy był spo- wystarczające.
kojną kontynuacją lat minionych?
To jest też dziwne. Mam konto na np. na facebooku, ale jestem
Rok 2013 był szokujący, głównie na poziomie groma- tam totalnie nieaktywna, nie wykonuję żadnych ruchów na zedzenia refleksji na temat wszechrzeczy. U mnie prywatnie wnątrz. Używam tego narzędzia, aby się dowiedzieć np. o wydarzebył on bardzo spokojny, wręcz wyciszony, natomiast wokół mnie niach. I co jest istotne, o połowie z tychże nie dowiedziałabym się
zachodziły przeróżnego rodzaju zmiany....
z telewizji, bo tam się o tym nie mówi.
Według obiegowych opinii, ale także tych specjalistycznych –
No właśnie, gdzie Twoim zdaniem można odnaleźć narzędzie
astrologicznych teorii końcówka roku 2012 przynieść miała duże prawdziwie nazywające świat? Kiedyś życie opisywały książki: pobliżej nieokreślone zmiany, sięgające roku 2013. Fachowcy na- dróżnicze, jakiekolwiek. Zastanawiam się, w przypadku którego
zwali ten czas „transformacją”. Wiem, że jako osoba uduchowio- nośnika informacji obecnie przekłamanie będzie najmniejsze.
na nieobca jest Ci taka tematyka. Czy w Twoim przypadku koniec
Moim zdaniem na przykład telewizja służy celom manipulacyjroku 2012 natchnął Cię w jakiś szczególny sposób?
nym. Szkoda mi jest nas, ludzi, bo uczestniczymy w procesie nadAbsolutnie tak! Teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć „na używania siebie nawzajem. Myślę, że wiele osób pracujących w tepewno”. Czułam przedziwnego rodzaju mrowienie, szczególnie lewizji nie zdaje sobie sprawy z tego, co robi tak naprawdę. Nie
końcówka, zapowiadała dziwne zdarzenia, naprawdę nieoczekiwa- mają wystarczającego poczucia odpowiedzialności, a to jest barne i kompletnie nieplanowane. Myślę, że 2013 rok to było takie po- dzo odpowiedzialna praca. Tymczasem ludzie siedzą w domach
kłosie 2012. Naprawdę dziwny czas. Jestem wiekową osobą, a tak i wierzą w to, co oglądają. Są przerażeni codziennością, są rozczarobardzo dałam się zaskoczyć zmianami, które ten czas przyniósł.
wani, sfrustrowani, są bardzo często biedni. I oglądają, patrzą w to
Rozumiem, że nie chodzi tu tylko o zmiany zawodowe?
pudełko. A tam, w czasie telewizji śniadaniowej, gdzie jest pozornie
To była głównie zmiana w relacjach z ludźmi. Z perspektywy milo i przyjemnie (wiesz - kanapy, kwiaty) masuje się widza informazacisza domowego (u mnie jest wszystko docjami - plotkami o gwiazdach, kompletnie niebrze) obserwowałam jak płoną mosty między
realnym świecie, aby w chwilę później bezpoludźmi, jak rozpadają się związki – tak jakby
średnio z grubej rury uderzyć tematem o raku,
wirus opanował ludzkość. To było dla mnie
a potem o podatkach, a na dokładkę o polityogromnie przygnębiające, bo lubię się paść
ce... To jest ogromna ilość informacji powoduwidokiem i świadomością, że ludzie są ze sobą,
lęk albo frustrację. Czasem nie dziwię
To jest dla mnie odjazdowe, jących
a tymczasem w roku 2013 musiałam głównie
się, że jest tyle tej agresji w sieci. Wracając do
oswoić się z tym, że wszystko się rozpada. Trzekiedy obserwuję znajomych tematu podwójnego życia - mam wrażenie, że
ba nabrać bardzo poważnego dystansu do
to życie przenosi się w rejony bardziej wirtuna Facebooku, którzy
życia, do tego, co posiadasz. To wszystko jest
alne niż realne. To jest dla mnie odjazdowe,
ulegają przedziwnej manii
na chwilę – być może taka wiedza jest trudna
kiedy obserwuję znajomych na Facebooku,
do zaakceptowania, ale tak naprawdę ułatwia
którzy ulegają przedziwnej manii opowiadaopowiadania
o
wszystkim
życie. Zauważyłam też, że zaczynam się chonia o wszystkim. Rzeczywiście ludzie przestają
wać do siebie - włażę bardziej w głąb, przy
się spotykać, czasem wystarczy im taki krótki
czym mam poczucie, że nadużywam słów, że jestem zmęczona ga- czacik. Naprawdę chyba się od siebie poważnie oddalamy.
daniem, że gdybym miała włożyć na sito to wszystko, co wychodzi
A może faktycznie po roku 2012 zachodzą w nas zmiany? Spomi z ust, okazałoby się, że istotnej treści jest tam bardzo mało, i że tkałam się z taka teorią, że dzięki temu, że przemieszczamy się
właściwie mogłabym spokojnie odzywać się raz na miesiąc. To jest we wszechświecie razem z naszym układem słonecznym, zmienia
taka nowość u mnie.
się nasz kod genetyczny. Ewoluujemy do form, które wykształcają
Może to jest taki stan, w którym ma się wiele do przekazania, większą zdolność porozumiewania się poza słowami, mamy więkale niewiele do powiedzenia.
sze zdolności telepatyczne, intuicyjne, empatyczne...
Dokładnie. Moim zdaniem ludzie gdzieś w głębi posiadają moc
Może to się dzieje. Też mam takie przeczucia, że coś jest na rzedoskonałego porozumiewania się poza słowami. Póki co jednak, czy, jeśli chodzi o tego typu kwestie. Chętnie zapoznaję się z wienie opanowaliśmy tej umiejętności tak do końca, dlatego też uży- dzą, którą niegdyś nazywano pobłażliwie „ezoteryką”, w skrócie „że
wamy kalekiej formy porozumiewania się - za pomocą słów. Już na to takie dziwnie, że wariaci”. Nie wydaje mi się, aby tak było, mam
poziomie konstruowania wypowiedzi dochodzi do jakiegoś prze- wrażenie, że teraz jest czas, w którym nauka spotyka się z tym, co
kłamania. Składa się na to dobór słów, rozumienie tych słów czy jest duchowe, i to jest niezwykły czas. Niezwykły, bo znika niegdykwestia interpretacji. Dla mnie „dom” oznacza coś innego, niż dla siejszy podział na dwie sfery - na tę szlachetniejszą zwaną religią
drugiej osoby. To są proste słowa, które adoptujemy na własny uży- i tę taką naukową, ziemską, nawiązującą do ewolucji. Jesteśmy
tek, zawsze zabarwiając je w emocjonalny i prywatny sposób.
świadkami momentu, w którym te dwie strefy muszą odszczekać
Nie masz wrażenia, że prezentowanie siebie również jest dość tzw. „swoje” i stwierdzić, że to wszystko jest tożsame. Jeśli ktoś nie
męczące, m.in. za pomocą słów? Wypowiadanie się na temat osią- jest zacietrzewiony i głupi to doszuka się w tym czegoś pięknego,
gnięć, zajęć oraz przemyśleń na temat takiej czy innej sytuacji?
tego, że świat rzeczywiście jest jednią. Jesteśmy wszyscy z tego saTak! Poza tym zauważyłam, że wypada komentować dosłownie mego, wszyscy pochodzimy z tego samego źródła, można to nawszystko - i jest to jakaś przedziwna potrzeba. Wszyscy muszą na zwać Bogiem, można to nazwać jak się tylko chce. W związku z tym
każdy temat się wypowiedzieć. Nie rozumiem po co właściwie i dla- konflikty między ludźmi nie powinny w ogóle istnieć. Gdybyśmy tak
czego trzeba mieć zdanie na temat tego, co np. zostało powiedzia- w końcu spojrzeli z szacunkiem na drugiego człowieka, gdybyśmy
ne w telewizorze? W ogóle nie trzeba mieć zdania na ten temat. na drugiego człowieka patrzyli ze świadomością choćby taką, że
W ogóle nie trzeba oglądać telewizji. To też jest zmiana z 2013 roku, ten człowiek w takim samym stopniu cierpi. Wszyscy jesteśmy tacy
że drażni mnie telewizja. Gdy patrzę w telewizor, mam wrażenie, że sami. Taka świadomość mogłaby spowodować, że nie byłoby różto jest narzędzie, za pomocą którego w całkiem miły sposób opróż- nych marszów, tylko jeden.
nia się człowieka z myśli i energii. Dziś już nie nadużywam telewizji,
Czasem zastanawiam się czy jest coś przed strachem, tym
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Teraz pewnie też
zabrzmię jak wariatka,
ale na przykład uważam,
że powinno się od
przedszkola prowadzić
z dziećmi zajęcia ze śmierci

70 KULTURA
strachem, który popycha ludzi do agresji, nienawiści?
Myślę, że strach jest pierwotny. Rdzenny i że jest to strach przed
śmiercią, tak de facto, którego sobie nie uzmysławiamy. Jest to największy lęk ludzkości i moim zdaniem z tego wszystko się rodzi. Teraz pewnie też zabrzmię jak wariatka, ale na przykład uważam, że
powinno się od przedszkola prowadzić z dziećmi zajęcia ze śmierci.
A czy nie powinniśmy uczyć dzieci miłości?
Tak i miłości, ale moim zdaniem to jest to samo, bo jeżeli sobie
człowiek uzmysłowi, że jedynie śmierć jest bezwzględnie pewna to
mając tę świadomość zacznie zupełnie inaczej traktować życie. Nie
traktujesz wtedy życia tak lekko i uruchamiasz w sobie nieprawdopodobne pokłady miłości. Uświadamiasz sobie, że to jest chwila
i ta chwila nie minie, kiedy będziemy dziadziusiami tylko to może
być już zaraz. Myślę, że taka świadomość śmierci ogólnie byłaby
uzdrawiająca dla ludzkości. Uważam, że wyrządzono mi dużą krzywdę tym, że do takich rozmyślam musiałam dojść i sprowokować się
sama, i to dość późno. Bo ja się też boję przecież.
W wielu piosenkach dajesz wyraz przekonaniu, że żywot ziemski z jednej strony kończy grób („Miss Ouri” Hey) z drugiej, zaś
staje się początkiem innego pozaziemskiego życia. Jaki w Twoim
odczuciu jest naprawdę koniec ziemski?
Jestem przekonana, że niczego nie kończy. Na pewno kończy się
etap przebywania w tej puszce jaką jest ciało. To jest niesamowite,
gdy człowiek sobie uzmysłowi, że to też jest chwilowe. Nie ma co
się tak podniecać tym ciałem, nie ma co płakać z jego powodu albo
się specjalnie nim jarać. Trzeba bardzo je szanować, być wdzięcznym, bo to jest coś, czym się przemieszczamy, bo to jest pojazd na
duszę. Tymczasem nie można kłaniać się temu więcej, niż to jest potrzebne. Myślę, że to może być odjazdowe - ta lekkość, z chwilą, gdy
opuszczasz ten balast. Mam wrażenie, że wraz z ciałem opuszczamy
całe przywiązanie, cały też lęk. Jestem tego pewna. Nie wiem czy
będziemy tam hasać po niebieskiej łące za ręce ze wszystkimi bliskimi, ale wiem, że gdzieś tam, po śmierci - my ludzie - łapiemy tę
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głęboką świadomość, już bez żadnych ograniczeń, że jesteśmy tym
samym.
Schodzimy w naszej rozmowie pięterko niżej. Zzipowana Nosowska pod względem nie muzycznym jaka jest? Próbowałaś się
nazwać jakoś?
Nie, zupełnie nie. Ja mam tylko jedną refleksję na temat tego życia i tego, co robię - że to jest niezwykły dar. 22 lata na scenie to jest
bardzo dużo, ale bardzo późno zrozumiałam czym to jest. To jest
dar i to nie jest ten stan, który polega na tym, że na scenie można się
tak ekstra poczuć. To w ogóle nie o to chodzi, to jest zupełnie inny
wymiar doświadczenia. To jest bycie dla ludzi. Ja czuję bezgraniczną wdzięczność za to, że tak mi się życie poukładało, że tak strasznie dużo dostaję, także wiedzy. W czasie spotkań z obcymi ludźmi
po koncercie dochodzi do przepięknej wymiany emocji, czegoś co
wykracza poza słowa. Nie zapoznaję się wtedy z tymi osobami na
zwykłym poziomie, mimo to mam wrażenie, że do czegoś doszło.
Na każdym koncercie mam ochotę wziąć tych wszystkich ludzi, tak
ich przygarnąć i powiedzieć „ej, nie bójcie się, jest ok, damy radę”.
Pamiętam Tall Ship Races 2013 i koncert Hey, ludzie stali i płakali ze wzruszenia, z emocji, tak bardzo byli otwarci na muzykę,
na wszystko.
Cały czas mówię o tym, że musimy w sobie uruchamiać non-stop
taką czujność, odpowiedzialność. Człowiek jest delikatną materią –
jeżeli ktoś staje przed ludźmi, a przecież jest mnóstwo takich osób,
to to jest bardzo ważne, ale z drugiej strony nie można też robić
z tego wielkiej afery, „wielkiego halo” z samego siebie. Przestrzeń
na scenie to jest taka strefa, w której bardzo łatwo jest zamienić
się w mentalną kalekę, można nadużyć tej przestrzeni, zmienić się
w małego potwora, który jest tylko i wyłącznie ego. To jest bardzo
niebezpieczne miejsce, zwłaszcza jeśli ktoś jest nieuważny i nie ma
poczucia, że robi coś dla ludzi. Bardzo mi się podobało w czasie
„Męskiego Grania” spotkanie z O.S.T.R.-em, który powiedział, że
„my jesteśmy utrzymankami publiczności” - to jest niesamowite
uporządkowanie tego, czym my jesteśmy. Nie można zatem stawać
przed ludźmi, którzy nas utrzymują, na których garnuszku jesteśmy
i sadzić się, pysznić. Nie wolno tak, nie wolno się stawiać ponad
ludźmi, szczególnie w takim zawodzie. Myślę, że artyści, którzy nie
rozumieją tego, potem bardzo cierpią, bo ta wiedza i tak ich dopada. To jest dar spotkać się z ludźmi i coś do nich powiedzieć lub
zaśpiewać.
A zatem bazą kontaktu z publicznością jest szczerość?
I ta szczerość nie musi sprowadzać się do wielkiego przekazu,
absolutnie nie. Uważam, że jeśli ktoś z wielką szczerością śpiewa do
ludzi rzeczy, które są lekkie i takie pozornie zwyczajne to też jest ok.
Ludzie czasami też potrzebują odreagować najnormalniej na świecie, odreagować codzienność - potrzebują rozrywki.
Czy Ty uciekasz od bodźców, od światełek, hałasu, komunikatów, szybkiego życia? Masz jakieś sprawdzone sposoby?
Ja lubię być w domu. Praktycznie nigdzie nie wychodzimy, po
prostu nie wychodzimy po hałas na zewnątrz. Zwłaszcza teraz, kiedy
się przeprowadziliśmy i znaleźliśmy rodzinnie takie miejsce, gdzie
po prostu umrzemy. Miejsce docelowe, do donikąd się nie wybieramy. Oswajamy sobie tę przestrzeń i jestem szczęśliwa kiedy wracam do domu. Lubię kiedy do nas ktoś przychodzi, a że jak się okazało mamy mało znajomych, to i nasz dom jest pełen tego samego
zestawu ludzi, z którymi na przykład pracujemy. Gdy podejmujemy
gości, to są jedyne momenty kiedy się stykamy z zewnętrzem, ludzie
przychodzą, coś nam przynoszą, dają siebie. Tak lubię być w domu
bez bodźców typu telewizor, niegdyś, przez wiele lat po prostu miałam włączony bajzel, a teraz nie jestem w stanie tak funkcjonować.
Muzyki natomiast słuchamy, to nadal się nie zmienia.
Odreagowuję też w taki sposób, że lubię codzienność. To może
brzmi banalnie, ale lubię sprzątać, gotować. Lubię być przy obejściu, tak po prostu.
Powiedziałaś, że jesteś bliska sobie. Czy masz taką potrzebę
przebywania sama ze sobą?
No jasne. Ja sobie codziennie gwarantuję taki dłuższy moment.
Walczę o taką przestrzeń dla siebie, to jest bardzo higieniczne.
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Kulinarium podziemne
Dla smakoszy Koszalin nie jest łatwym miejscem. Raczej wyzwaniem. Pysznych knajp tu jak na lekarstwo. Mamy dobrą
lanczownię ze świeżymi sałatami i restaurację staropolską. Ostatnio ktoś poszedł po rozum do głowy i w końcu otworzył
kuchnię rybną. To, że w mieście nadmorskim takie miejsce jest wyjątkowe, zakrawa na żart. Mamy niezłe piekarnie, gdzie
można jeszcze kupić chleb, co wysycha, a nie pleśnieje, cukiernie z niemal domowymi wypiekami i kawiarnie z pachnącą
kawą, prawdziwą lemoniadą albo świeżym sokiem. Szału jednak nie ma, na rajd po knajpach nie ma co się rozpędzać.
Parę rzeczy jednak ma status kultowy. Od lat.

n

umer 1: Tosty z przejścia podziemnego
koło dworca. Nie wiem, jak długo istnieje
ta tostownia, ale pamiętam swoje uzależnienie od niej w najmłodszych latach. Niby
nic wielkiego: chrupiący chleb, pieczarki,
żółty ser – banał, ale dwadzieścia pięć lat
temu taki tost, to było COŚ. I może bym
nawet uznała, że właśnie casus nowości wzmagał moje doznania
smakowe, jednak rzeczone tosty jedzone kilka lat temu smakowały równie wyjątkowo jak kiedyś. Nigdy nie zjadłam tosta choćby
zbliżonego w smaku do tego „dworcowego”, podobnie jak wielu
fanów tostów z podziemia próbowałam je odtwarzać: sypać różne sery, przyprawy, pieczarki smażyć, dusić, piec, rozgniatać i nic.
Bezradność. Chyba już nie rozwiążę zagadki.
Numer 2: „Pizza” z Baru Familijnego na Wańkowicza. Pizza piszę w cudzysłowie, bo – powiedzmy szczerze – ze wzorcem łączy
ją jedynie drożdżowe ciasto, nadzienie i plaster sera. Gdyby jakiś Włoch zobaczył w roli pizzy rozpłaszczoną bułkę z nadzieniem
z kapusty i pieczarek lub – o zgrozo – z rozgotowanej marchewki,
dostałby palpitacji, a może nawet pomieszania zmysłów.
„Pizza” z Familijnego od lat jest hitem, mimo że Koszalin to w zasadzie mekka pizzerii, lokali jest mnóstwo, niektóre egzystują obok
siebie. Najlepsza – niedaleko dawnego Pubu Zacisze – już nie istnieje. Cienkie jak trzeba ciasto, nadzienia zawsze trochę inne, bo
robione przez Włocha, który każdego klienta pytał o upodobania
i im dogadzał. Moja ostatnia wizyta miała przebieg jak z komedii
pomyłek i kina grozy zarazem. Właściciel źle zrozumiał nasze zamówienie i zamiast trzech rodzajów pizzy zrobił po trzy z każdego rodzaju. I tak na stoliku wylądowało dziewięć pizz, odesłanych
oczywiście, po czym właściciel dostał ataku włoskiej furii, rzucał
garami, klął i wrzeszczał jak w filmie. W ogóle nas to nie zraziło, bo
pizza była po prostu mistrzowska, ale lokal przestał istnieć.
Wracając do baru – też wcinam tę pseudopizzę, ale naprawdę
zajadam się pierogami. Jestem bliska wtargnięcia do kuchni i wyproszenia przepisu na ichnie ciasto wraz z krótką lekcją wykonania.
Jest jednocześnie miękkie i sprężyste, cienkie, ale nieprześwitujące. Pierogi pękate, bez wody w środku i zawsze tak samo pyszne.
Znajomy zaręcza, że w barze dają też najlepsze flaczki na Pomorzu,
co powtarzam, choć nie potwierdzam, bo jako wegetarianka unikam nawet wyobrażenia sobie tej potrawy.
Numer 3: „Suszarnia” na tzw. rynku. Właściwie powinnam tu

Anna
Makochonik

wpisać cały rynek. Regularnie kupuję tam dopiero od roku, bo
zniechęciła mnie pierwsza wizyta sprzed lat. Nie wiedziałam, co
u kogo kupić, kto sprzedaje własne zbiory, a kto „dobra” z hurtowni, mieszały mi się ceny, wkurzał tłum ludzi. Teraz chodzę tam jak
stary, nomen omen, wyjadacz. Najpierw obchodzik: co jest do kupienia, kto ma najtaniej, co nowego urosło. W zależności od pory
roku: przystanki u sprawdzonych sprzedawców: pań ze szparagami/boczniakami, starszą panią z jej sałatą, szczypiorem, pietruszką
lub szczawiem, której rekomendacją są po prostu spracowane,
umorusane ziemią ręce, u pana z najbrzydszymi warzywami świata
o kształtach potworów z kosmosu, czyli wprost z ogrodu. Omijam
giga stoiska ze wszystkimi możliwymi warzywami i owocami niezależnie od pory roku. Na koniec dochodzę do wspomnianej suszarni – tak nazywam na własny użytek stoisko prowadzone przez rzutką panią i dobrotliwego pana. Kiedyś zwykła lada pod daszkiem,
dziś schowała się w sporej blaszanej budce. To miejsce mojej
udręki i ekstazy. Na zakupy trzeba sobie rezerwować godzinę, kolejka ma zawijasy, ludzie przychodzą robić zapasy, więc wszystko
trwa niemiłosiernie długo. Stoję, mam mętlik w głowie i oczopląs.
Suszone, wędzone, kandyzowane owoce z całego świata, orzechy
i strączki w każdej odmianie, płatki, wiórki, przyprawy, oleje, soki,
mąki. Prawdziwe szaleństwo ma miejsce przed Bożym Narodzeniem, kiedy pojawia się caluśki skład kompotu z suszu w postaci
naturalnej wielkości suszonych i wędzonych jabłek, gruszek i śliwek, maku z wielkimi (jak na mak) ziarnami i arsenałem dodatków
do wypieków. Pobiłam tam w grudniu rekord: wyszłam z 2,5 kg
siatką, połowę zjadłam przed świętami. Dla miłośników zdrowego
odżywiania – raj na ziemi. Nie mogę tylko zrozumieć, czemu rynek
otwarty jest jedynie we wtorki i piątki, a nie w weekend, i dlaczego
nie jest jeszcze targiem z prawdziwego zdarzenia?
Na mojej kulinarnej mapie chętnie zobaczyłabym wiele innych
rzeczy. Dobrą, wegetariańską i wegańską restaurację. Kuchnie
z różnych stron świata, a nie tylko z Włoch, Turcji i Wietnamu,
w większości zresztą nie mających za wiele wspólnego z pierwowzorami. Delikatesy. „Przekąskownię” albo „kanapkownię”. Mam
nadzieję, że to się zaraz się pojawi, w końcu u nas przecież też rodzi się kultura jedzenia, ludzie lubią gotować i jeść „na mieście”.
Póki co Maciej Nowak, krytyk-tropiciel smaków, wybredny, choć
czuły na kulinarną prawdę, wydał trzy lata temu dość surową recenzję: najbardziej w Koszalinie smakowały mu... frytki, ręcznie
cięte w Centrali Artystycznej. Śmiać się czy płakać?

Rocznik 1980. Koszalinianka od urodzenia. Absolwentka filologii
polskiej ze specjalnością filmoznawstwo i kultura audiowizualna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2004 roku związana z mediami. Współautorka monografii festiwalu Młodzi i Film.
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Zapraszamy na debatę podczas
Targów Pracy
Autor: Michał Mętlewicz, PR manager VIWA Entertainment

Rację ma Jan Pospieszalski, przekonując, że warto rozmawiać. Zwłaszcza jeśli jest
o czym. A w Koszalinie tematów do debaty nie brakuje. Najważniejsze to przyszłość
i kierunki rozwoju miasta. A więc także potencjał tkwiący w branży e-commerce
i jej możliwy wpływ na miasto. Będę to tematy ważnej debaty, jaka zaplanowana
jest podczas marcowych koszalińskich Targów Pracy.

Fot. Wojciech Grela
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iedawno firma Millward Brown przeprowadziła badanie, z którego wynika, że 61,4 proc. Polaków używa
Internetu (w liczbach bezwzględnych jest to 18,5 miliona osób). Ciekawie przedstawiają się wyniki badania z podziałem na grupy wiekowe. O ile pierwsza grupa wiekowa
najczęściej korzystająca z Internetu nie jest niespodzianką, chodzi
o osoby w wieku 25-39 lat, o tyle grupa, która plasuje się na drugim
miejscu, tj. 40-59 lat, może wzbudzić zainteresowanie. Ale w prawdziwe osłupienie może wprawić fakt, że na ostatnim miejscu pod
względem korzystania z Internetu mamy użytkowników w wieku
15-25 lata.
To są niezwykle cenne informacje, zwłaszcza dla branży związanej
z e-biznesem. Wynika z nich bowiem, że potencjalni klienci (grupy
wiekowe 25-39 i 40-59) korzystają z Internetu zdecydowanie częściej niż najmłodsi, czyli osoby nieposiadające własnych pieniędzy
do ewentualnego wydania w Internecie. Czy właściciele sklepów
internetowych mogą zacierać ręce? Przecież ponad połowa społeczeństwa korzysta dzisiaj z Internetu, a zatem pozostaje w zasięgu
oddziaływania handlu internetowego. Powiększający się rynek jest
faktem. I to badanie zdaje się tę obserwację potwierdzać. Czy jednak jest faktycznie jest tak dobrze?
Warto spojrzeć na wyniki jeszcze jednego badania. UPC Polska
w sierpniu ubiegłego roku zleciło firmom Deloitte i Amarach Research przeprowadzenie dwóch równoległych ankiet. Pierwszą z nich
przeprowadzono on-line na próbie 1000 osób w wieku powyżej
16 lat, drugą – telefonicznie i przez Internet wśród 201 menedżerów decyzyjnych w kwestiach IT w średnich, małych oraz dużych
firmach. Wynika z nich, że aż 78 proc. osób powyżej 50. roku życia
nie korzysta z Internetu. Pomimo ciągłego rozwoju branży, systematycznie przybywającej liczby sklepów internetowych, wciąż w Polsce są białe plamy, gdzie dostęp do ogólnoświatowej sieci jest dobrem luksusowym, podobnie zresztą jak komputer. Informacja, że
aż 78 proc. dojrzałych Polaków (powyżej 50. roku życia) nie korzysta
z Internetu jest naprawdę niepokojąca. Zwłaszcza w kontekście prognoz demograficznych, z których wynika, że rodzić się nas będzie
coraz mniej, więc siłą rzeczy grupa użytkowników Internetu z czasem nie musi się wcale zwiększać. Może to wpłynąć negatywnie na
branże związane z e-biznesem.
Wydaje się, że sytuacja taka wymaga przemyślanych i zintegrowanych działań wielu instytucji. Od podmiotów zrzeszających przedsiębiorców działających w obszarze branży e-commerce, poprzez
samorząd terytorialny, na szkołach wyższych kończąc. Ważne jest,
aby rozmawiać o tym, jak przeciwdziałać wykluczeniu internetowemu. Nie tylko temu, które związane jest z brakiem dostępu do sieci
WWW. Równie ważne jest umożliwienie osobom powyżej 50. roku
życia nauki korzystania z komputera i Internetu. Do tego niezbędne
jest przygotowanie odpowiednich działań i programów. Warto, aby
miało to również formalne odzwierciedlenie w takich dokumentach

jak Strategia Rozwoju Miasta czy Strategia Rozwoju Województwa.
Aby jednak móc skutecznie realizować takie postulaty, należy zapoczątkować dialog, który uwzględni wszystkie strony: władze miasta,
przedstawicieli uczelni, przedsiębiorców i organizacje zrzeszające
przedsiębiorców
W Koszalinie udało się taki dyskurs zainicjować. Otóż za sprawą koszalińskiej spółki VIWA Entertainment, 20 marca 2014 r. na
Targach Pracy odbywających się na Politechnice Koszalińskiej spotkają się prezes spółki VIWA Entertainment, prezydent Koszalina,
rektor Politechniki Koszalińskiej, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie, prezes zarządu Grupa Modne Zakupy i manager
North.pl na debacie zatytułowanej „Czy branża e-commerce może
wpływać na rozwój Koszalina?”. Próbując odpowiedzieć na to pytanie, zaproszeni goście reprezentujący wszystkie najważniejsze instytucje w Koszalinie i największe lokalnie firmy branży e-commerce,
będą się zmagać również z takimi zagadnieniami, jak wykluczenie
informatyczne osób po 50. roku życia.
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Kwestionariusz Biznesowy
Małgorzata Kozak. Kieruje biurem rodzinnej firmy: Usługowego Zakładu Teleelektronicznego „AB-Tel.” z siedzibą w Koszalinie. Ukończyła studia magisterskie na wydziale
pedagogiki (licencjat: resocjalizacja), z wykształcenia - pielęgniarka i pedagog. Od 2011 r.
przewodnicząca Klubu Kobiet działającego przy Północnej Izbie Gospodarczej w Koszalinie. Od zawsze zdradzała cechy przywódcze. Znajomi mówią o niej: „Jeśli chcesz
coś rozpropagować – ona zrobi to najlepiej. Zawsze wie, gdzie dzieje się coś ciekawego
i tą wiedzą dzieli się z innymi”. Uporządkowana, pomocna i zaradna. Zodiakalnie typowa
panna, chociaż – jak sama mówi – miewa też zwariowane pomysły w życiu.
Kiedy byłam dzieckiem, chciałam zostać...
Pomysłów miałam tysiąc, co dzień inny. Nauczyciel – to chyba
najbardziej zbliżona odpowiedź.
W szkole…
Byłam raczej grzeczną uczennicą. Miło wspominam szkolne czasy
zarówno podstawówkę, jak i szkołę średnią, z niektórymi osobami
(w tym również z Wychowawczynią) utrzymuję kontakt do tej pory.
Moja pierwsza praca...
Na czarno, wakacyjna: zbieranie owoców; najpierw truskawki
i maliny na koszalińskich plantacjach, potem praca
w Karnieszewicach przy segregacji warzyw – ta już chyba legalnie.
Cheerleaderka na meczach koszykówki i udzielanie korepetycji
z matematyki.
Pierwsze zarobione pieniądze...
Nie pamiętam jakie to były kwoty, na pewno mnie cieszyły
i nauczyły mnie innego podejścia do pieniądza. Nie wydałam ich
lekką ręką.
Żeby odnieść sukces w zawodzie...
Trzeba wciąż się rozwijać i dążyć do celu.
Dobry szef...
To przede wszystkim dobry człowiek. Musi posiadać umiejętność
pracy z ludźmi. Sprawiedliwy, ale również wymagający.
U pracowników cenię...
Lojalność, sumienność i zaangażowanie w działalność
i rozwój firmy.
Kogo bym nie zatrudniła...
Pesymistów i tych, którym praca nie odpowiada i „ciąży”, takich
pracowników nie chcę.
Prywatnie jestem...
Szczęśliwą żoną oraz mamą 19-letniego syna i 8-letniej córki.
Dzień zaczynam...
Od uśmiechu :), niezależnie którą nogą wstanę z łóżka :)
Rodzina...
Jest dla mnie bardzo ważna i bardzo ją kocham.
Zawsze znajdę czas...
Dla mojej rodziny, bliskich i przyjaciół.
Moim marzeniem jest...
Żeby moja rodzina była zdrowa. Poza tym marzę o wakacjach,
np. letnim urlopie w górach...
Kiedy nie pracuję…
Odpoczywam, spędzam czas z bliskimi, czytam książki, oglądam
dobre filmy, słucham muzyki i odwiedzam teatr.
Moje hobby to…
Kiedyś była to fotografia (łącznie w wywoływaniem zdjęć – ze
swojego pokoju robiłam ciemnię, zarywałam nocki) – teraz zostało
tylko tzw. „focenie”. Inne moje pasje to gotowanie (uwielbiam

pichcić różne potrawy, wypróbowywać nowe przepisy, czasami
znikam w kuchni na dobre kilka godzin). Lubię też czytać książki
i spędzać miło czas przy latynoskich rytmach na zumbie.
Ups... zapomniałabym... uwielbiam też konkursy (od nich jestem
już uzależniona), krzyżówki, scrable oraz inne gry logiczne.
Sport jest dla mnie...
Megadawką endorfin, dlatego na fitness chodzę dwa razy
w tygodniu, doładować akumulatory szczęścia. Odkąd pamiętam
towarzyszył mi sport, w różnych postaciach. Kiedyś były
to ćwiczenia TAE-BO, teraz zakochałam się w zumbie. Lubię też
od czasu do czasu wsiąść na rower i gnać przed siebie, na wiosnę
(a to już niebawem) chcę spróbować dołączyć do tego mojego
repertuaru - bieganie.
Dewiza, którą chcę przekazać innym…
Najważniejszą sztuką w życiu jest śmiać się zawsze i wszędzie,
nie żałować tego co było i nie bać się tego co będzie.
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BiznesKarta – rabaty dla klientów

Codziennie kupujemy produkty, płacimy za usługi. Okazje, rabaty... Któż ich nie lubi?
Zachęcają do zmiany ulubionych marek, korzystania z nowych ofert, wiążą z ulubionymi
produktami jeszcze bardziej. A skoro tak… Warto wiedzieć, że Przedsiębiorcy
Północnej Izby Gospodarczej - rozwijając projekt BiznesKarta -   pomagają swoim
klientom oszczędzać na transakcjach, jednocześnie wspierają lokalną gospodarkę.

b

iznesKarta jest bezpłatnym programem Północnej
Izby Gospodarczej – zarówno dla firm zrzeszonych
w Izbie, jak i dla klientów. Projekt z jednej strony motywuje przedsiębiorców z regionu do tworzenia ofert
rabatowych, z drugiej – ułatwia Klientom z regionu dostęp do zniżek.  - Niemal w każdej branży istnieją firmy, gotowe udzielać zniżek
na swoje produkty i usługi. Robią to szczególnie chętnie, jeśli rabaty
przekładają się na wzrost zainteresowania ich ofertą – zauważa Sylwester Perowicz, odpowiadający w Północnej Izbie Gospodarczej
za rozwój projektu.
Zaproszenie dla tysięcy klientów

Firma zrzeszona w Północnej Izbie Gospodarczej przystępując
do programu, uzupełnia prosty formularz dostępny na stronie
www.BiznesKarta.Izba.info. Resztę formalności przejmują na siebie
pracownicy Izby. Efekt? W ciągu 48h od rejestracji przedsiębiorca
może już zaoferować swoje rabaty tysiącom potencjalnych klientów, związanych z największą izbą gospodarczą w kraju! Za sprawą
kampanii promocyjnej, o która dba Izba, informacja natychmiast
dociera do morza odbiorców.
Dla chętnych – Pakiet Premium
Poza bezpłatną ofertą, program przewiduje także wersję prestiżową. Jest nią oferta BiznesKarta Premium. Obejmuje specjalny
pakiet kart z nadrukiem na ich rewersie (np. informacja o rabacie
lub inna podana przez firmę). Jest dostępna już od 199 zł. Przedsiębiorcy BiznesKarta Premium zyskują  m.in. dostęp do tygodniowej
intensywnej kampanii reklamowej na stronie izby (www.izba.info)
oraz dodatkowych bezpłatnych form promocji, oferowanych przez
Północną Izbę Gospodarczą w Koszalinie.
Oferta programu lojalnościowego dla firm opartego o potencjał Północnej Izby Gospodarczej oraz projekt BiznesKarta cieszy
się coraz większą popularnością przedsiębiorców! Sami decydują,
którym klientom wręczą prestiżową BiznesKartę, gwarantującą stały
dostęp do specjalnych rabatów.
W Koszalinie rabaty i BiznesKartę oferują m.in.:
• VIWA Entertainment (branża: informatyka/Internet)
• Baumal (budownictwo)
• Ikarius Windykacja (finanse/ubezpieczenia)
• Cosmedica. Gabinet kosmetyczno - podologiczny
(zdrowie/uroda)
• Dogadamycie.pl – tłumaczenia (usługi)
• Cratus – korepetycje & ILS Koszalin – tłumaczenia
(szkolenia/edukacja/jezyki)
• MK Bowling Koszalin (sport/turystyka)
• Nordea Bank Polska SA w Koszalinie (bankowość)
• O rety! (Reklama/Marketing)
• MIKROSERWIS (Informatyka/internet)

Firmy zainteresowane współpracą z Północną Izbą Gospodarcza
w Koszalinie, w tym - udziałem w programie BiznesKarta – mogą
kontaktować się:
• w Koszalinie: Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie,
ul. Przemysłowa 8, tel. 94 341-10-83; e-mail:koszalin@izba.info,
• w Szczecinie: Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie,
tel. +48 91 486 07 65, wew. 19, e-mail: bizneskarta@izba.info
Więcej informacji o BiznesKarcie:
www.przedsiebiorca.net.pl, www.BiznesKarta.Izba.info
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Co-working w Koszalinie!

Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie pracuje nad otworzeniem miejskiej strefy
co-workingu. – Ma łączyć miłą kawiarnianą atmosferę z formułą otwartej
industrialnej przestrzeni do pracy dla ludzi kreatywnych – mówi Krzysztof Gołaszewski
(właściciel firmy Rhema Group), inspirator projektu i przewodniczący Komisji
Przemysłów Kreatywnych działającej przy Północnej Izbie Gospodarczej.

s

trefa co-working, rozumiana jako miejsce, w którym każdy chętny może popracować nad projektem, skorzystać z Internetu, przedyskutować to, czym się zajmuje
z innymi kreatywnymi ludźmi, przysiąść przy jednym ze
stolików lub tanio wynająć biurko do pracy biurowej, funkcjonuje
z powodzeniem już w wielu częściach świata.
Betahaus po koszalińsku

– Pomysł co-workingu został sprowadzony do Europy ze Stanów
Zjednoczonych. Koncepcję, nad którą pracujemy w Izbie, opieramy
w dużej mierze na świetnie funkcjonującym Betahaus w Berlinie –
mówi Krzysztof Gołaszewski. – Na otwartej industrialnej przestrzeni
biurowej Betahaus spotykają się ludzie mówiący wszystkimi językami świata. Owszem, wynika to z otwarcia Niemiec na świat, ale jest
także pochodną filozofii i klimatu tego miejsca. Przyjezdni przedsiębiorcy i studenci z całego świata, którzy wiedzą, że co-working
funkcjonuje w danym mieście, po prostu chętnie z niego korzystają!
Znają jego formułę: to miejsce tętni życiem, tu się zwyczajnie wchodzi i pracuje lub odpoczywa, poznając ciekawych ludzi. Wśród pomysłów na nazwę koszalińskiej strefy co-working zwycięża na razie
propozycja „Babel”.
Perełka w kraju!
Docelowo w koszalińskiej strefie co-workingu,   mają mieścić
się profesjonalnie wyposażone pracownie (np. komputerowe,
studia dźwiękowe, graficzne – wynajmowane kreatywnym pod
realizację konkretnych zleceń). Projekt ma opierać się na samofinansowaniu. Pieniądze pochodziłyby z odpłatnej (atrakcyjnej finansowo) oferty tego miejsca. – Myślimy nad tym, by koszalińskim
studentom stworzyć - wyjątkowe w kraju - bezpłatne i komfortowe
warunki pracy i rozwoju – mówi Krzysztof Gołaszewski. – Chcemy, by
taka formuła co-workingu była argumentem dla absolwentów szkół
średnich do podjęcia decyzji o wyborze właśnie koszalińskiej uczelni wyższej. Młodzi dostaną ważny sygnał od Północnej Izby Gospodarczej: w Koszalinie mają unikalne w kraju warunki kształcenia
i rozwoju w sektorze kreatywnym!
Koszalińska platforma co-workingu ma stanowić ważny strategicznie i charakterystyczny wizerunkowo element miasta – miejsca
przyjaznego mikroprzedsiębiorcom, studentom i ludziom kreatywnym.
Lokalizacja i formuła prawna
Komisja Przemysłów Kreatywnych przygotowała kilka wstępnych
lokalizacji strefy co-workingu. Wciąż jednak jest otwarta na propozycje właścicieli budynków industrialnych w mieście, nadających
się do przystosowania na potrzeby strefy co-workingu. – Mamy
wielką nadzieję zainteresować projektem miasto. Gmina Miasto

Niemiecki Betahaus - ma swoje filie w m.in. w Kolonii, Hamburgu, Sofii i Barcelonie.
W Polsce jest niewiele miejsc o podobnych założeniach. Najbliższe znajduje się w Szczecinie.
Koszalin ma bez wątpienia największe możliwości lokalowe wsparcia tego projektu. Wiele dobrego może zrobić w zakresie integracji
środowiska przedsiębiorców i nauki, by co-working jak najszybciej
udało się wcielić w życie. Potrzebujemy go i dla silnie rozwiniętego
już w   Koszalinie przemysłu kreatywnego, dla wzbogacenia oferty
uczelni, która wybije się ofertą na tle innych w Polsce, wreszcie dla
miasta, które może zyskać nowoczesną i rozpoznawalną w Polsce
specyfikę – mówi Krzysztof Gołaszewski. – O koncepcji co-workingu w Koszalinie Komisja Przemysłów Kreatywnych rozmawiała już
wstępnie m.in. z Politechniką Koszalińską. Forma prawna podmiotu
gospodarczego powołanego do utworzenia co-working wciąż jest
w Izbie dyskutowana.
4 marca 2014 – prezentacja pomysłu: „Co-working”
4 marca o godz. 17 w Park Caffe w Koszalinie koncepcję koszalińskiej strefy co-workingu członkowie Komisji Przemysłów Kreatywnych przedstawiać będą zainteresowanym przedsiębiorcom.
Zaproszenie na spotkanie otrzymali przedstawiciele miasta i uczelni
W spotkaniu może wziąć udział każdy koszaliński przedsiębiorca zainteresowany ideą co-workingu. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału w spotkaniu do 3 marca do g. 12.00 (kontakt: Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie, ul. Przemysłowa 8, tel. 943 411
083, e-mail: koszalin@izba.info) .
O przemyśle kreatywnym…
Sektor kreatywny jest motorem rozwoju Europy – jednym z największych pracodawców w Europie. Jego obroty przewyższają
obroty sektora motoryzacyjnego. Pierwsza definicja przemysłu
kreatywnego powstała w Wielkiej Brytanii w 1997 roku i jest
stosowana do dziś: „działania, które biorą się z indywidualnej
kreatywności i talentu, i które mają zarazem potencjał kreowania
bogactwa oraz zatrudnienia poprzez wytwarzanie i wykorzystywanie praw własności intelektualnej”. Holendrzy dzielą branżę
kreatywną na trzy sektory:
1. Sztuka (sztuki performatywne i fotografia, sztuki wizualne
i wydarzenia artystyczne itd.).
2. Media i rozrywka (film, sektor audiowizualny, literatura
i dziennikarstwo itd.).
3. Usługi biznesu kreatywnego (programistyczne, reklamowe
oraz design, moda, architektura, nowe media, gry itd.).
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Trzeci bal prezydencki
w Koszalinie

t

egoroczny – trzeci – bal prezydencki zorganizowany przez
Stowarzyszenie Kultura z Muzą, odbył się 25 stycznia br.
w Teatrze Variete Muza. Celem zbiórki pieniężnej była pomoc najmłodszym koszalinianom, których dotknęły poważne choroby. Zebrano 53.600 złotych. – Dziękujemy wszystkim uczestnikom balu,
darczyńcom, którzy przekazali pieniądze na potrzeby dzieci zmagających się z ciężkimi schorzeniami – podkreślali podczas podsumowującego spotkania Anna i Piotr Jedlińscy. Tym razem w gronie beneficjentów znaleźli się: trzyletni Antoś Szufliński, sześciomiesięczny
Dawid Teofilak oraz 17-letnia Daria Melańczuk. Część zebranych
podczas balu funduszy została przekazana również Zachodniopomorskiemu Hospicjum dla Dzieci (oddział w Koszalinie).

Anna i Piotr Jedlińscy

Edward Ley, Longina Kudelska , Edyta Podsiadły

Po prawej mec. Elżbieta Nowak

Yerik Utembayev,ambasador Kazachstanu

Łukasz Bednarek z żoną, Ryszard i Agnieszka Mrozińscy

Robert Szewel, Julita Lachowska

Beata Bednarek i Jarosław Loos

Małgorzata Walach z mężem
Urszula Miller - Grzybowska z mężem
Waldemarem Grzybowskim

Fot. Anna Burzyńska

Teresa i Andrzej Jakubowscy

Katarzyna i Janusz Psiuchowie

Janusz Jankowiak

ks.bp Krzysztof Zadarko, Stanisław Gawłowski z żoną Renatą

Monika Łopińska - Mlonek,Aleksandra Łopińska - Wera, Małgorzata Salwa
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Piotr Zientarski z żoną

Anita Lipnicka z zespołem

Anna i Robert Grabowscy, Mariusz Hewelt z partnerką

Leopold Ostrowski z żoną

Teresa i Andrzej Jakubowscy

Jarosław Loos, Stein Knutsen, Beata Kaczyńska

Monika i Janusz Gudajczykowie

Katarzyna Psiuch,Urszula Kurtiak, Edward Ley

Od prawej: Longina Kudelska, Edyta Podsiadły

Piotr Zientarski , Yerik Utembayev. ambasador Kazachstanu oraz Marcin i Monika Bogurscy

Licytacja. Katarzyna Psiuch, Robert Szewel, Julita Lachowska
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Bal w mieleńskim Unitralu

B

al charytatywny w Mielnie to jedna z najstarszych takich
imprez organizowanych na terenie powiatu koszalińskiego
(nieprzerwanie od 14 lat). Całkowity dochód z tegorocznego balu
(25 tys. zł) przekazany został na stypendia dla młodzieży znajdującej
się w trudnej sytuacji materialnej. W tym roku dochód z balu był
wysoki, więc postanowiono wspomóc także dzieci z terenu gminy
Mielno cierpiące na poważne schorzenia, a także słynne trojaczki
z Unieścia. Bal, który odbył się 25 stycznia br. w mieleńskim Unitralu, poprowadzili Katarzyna Skrzynecka i Roman Czejarek.

Artur Łukomski , Michał Nowak

Bożena Szarmach z partnerem

Bartosz Prorok z partnerką,
w tle Paweł Teterycz

Fot. Mateusz Szczepański

Jolanta i Bolesław Krawcowie

Maria i Leszek Kosińscy

Tancerze Aleksandra Balcer i Kamil Kozłowski

Urszula Jeger z mężem

Aleksandra Parol i Dariusz Pawlak

Dariusz Rabka z żoną i przyjaciółmi

Jolanta Krawiec, Urszula Siniarska i Danuta Banaszkiewicz

Aleksandra Parol, Katarzyna Skrzynecka i Roman Czejarek

Wioletta Parol – Żyluk, Mariusz Żyluk i Katarzyna Skrzynecka
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Anna i Przemysław Sakowie

Florian i Bronisława Juszkiewiczowie

dr Leszek Kosiński i Czesław Zdrojewski

Andrzej Jakubowski, Katarzyna Skrzynecka i Roman Czejarek

Karolina Szulc, Zbigniew Górz

Katarzyna Skrzynecka i Alicja Matusewicz

Andrzej Jabłośnki, Katarzyna Skrzynecka, Roman Czejarek

Edyta Okińczyc-Górz, Zbigniew Górz

Ewa i Andrzej Jabłońscy

Tomasz Staszczyk, Paweł Maciejewski, Beata Szylińska, Dariusz Pawlak,
Małgorzata Parol-Pawlak, potem za Andrzejem Jakubowskim - Aleksandra Parol,
Maciej Parol, Wioletta Parol - Żyluk, Monika Staszczyk, i na dole Mariusz Żyluk

Katarzyna Skrzynecka, Mirosław Węgielnik

Karolina Krupa , Michał Nowak, Wanda Tomczyńska, Karolina Tomczyńska,
Edyta Okińczyc-Górz, Zbigniew Górz, Anna Przemysław Sak, Artur , Magdalena
Łukomscy, Marlena i Damian Skwiercz, Karolina i Wojciech Pawlak
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W Darłowie 80 tysięcy
dla hospicjum

d

ochód z dorocznego, ósmego już, balu charytatywnego
na rzecz Domu Hospicyjno-Opiekuńczego Caritas im. Biskupa Czesława Domina w Darłowie pozwoli placówce zakupić
agregat prądotwórczy. Urządzenie zagwarantuje zastępcze zasilanie prądem elektrycznym w sytuacjach awarii energetycznych, czyli
pozwoli m.in. na nieprzerwane działanie aparatury ratującej życie.
Inicjatorkami balu i jego głównymi organizatorkami są panie Danuta Wożniak i Joanna Klimowicz. Jak podkreślają, sukces finansowy
akcji wspierającej hospicjum jest możliwy dzięki ofiarności wypróbowanych przyjaciół placówki. Co roku uczestnikami balu są przedsiębiorcy, prawnicy, lekarze, politycy – nie tylko z Darłowa, ale także
z Koszalina czy ze Szczecina. W tym roku udało się zebrać 80 tys. zł,
a we wszystkich edycjach balu – już ok. 600 tys. zł.
am

Bal obecnością zaszczycił bp Paweł Cieślik i dyrektor Caritas ks. Adam Wakulicz

Dyrektor BBS Ryszard Mroziński z małżonką oraz burmistrz Arkadiusz Klimowicz

Anna i Piotr Jedlińscy

Dochód z balu przekroczył 80 tysięcy złotych

Dyrektor Polikliniki w KoszalinieTomasz Walasek z żoną Katarzyną

Doktor Krzysztof Bastek z rodziną

Elżbieta Karlińska (wiceburmistrz
Darłowa) z mężem Jerzym

Gwiazdą wieczoru był Don Vasyl z zespołem

Ireneusz Nawrocki, przedsiębiorca,
wylicytował za 10 tys. zł różaniec
od papieża Franciszka

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Sławnie Arkadiusz Michalak z małżonką

Urszula i Ryszard Lampkowie,
Danuta Puczyńska

Fot. Magdalena Burduk

Halina i Edward Ślepkowie, Jolanta
i Miroslaw Jablońscy, Maria Pawliszyn

Urszula i Ryszard Lampkowie,
Danuta Puczyńska

Kazimierz Wojnicz podarował na aukcję koszulkę Roberta Lewandowskiego

Gośćmi balu byli również przedsiębiorcy ze Szczecina

Ks. Eugeniusz Gnibba, ks. Rafał Stasiejko oraz państwo Dydynowie
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Stali bywalcy imprezy z Darłowa - m.in. dyrektor MPGK Andrzej
Głębocki z małżonką i dyrektor PUP Sławno Krystyna Sokolińska

Starosta sławieński Wojcieh Wiśniewski z małżonką

Renata Listowska-Gawłowska, Stanisław Gawłowski (poseł, wiceminister środowiska)

Senator Piotr Zientarski z żoną Marią oraz mecenas Katarzyna Psiuch

Podziękowanie za wieloletnią współpracę odebrał
w imieniu TZMO SA z Torunia Andrzej Irzykiewicz

Organizatorzy ks Krzysztof Sendecki Danuta Wożniak Joanna Klimowicz

Uczestnikami balu byli znani w Koszalinie prawnicy, lekarze i przedsiębiorcy

Ks. Krzysztof Sendecki i burmistrz Arkadiusz Klimowicz

Przedsiębiorcy z Darłowa - są z nami od pierwszej imprezy

Pan Włodzimierz Olszewski wylicytował koszulkę
Roberta Lewandowskiego (11 tys. zł)

Organizatorzy balu otrzymali w podziękowaniu od władz
hospicjum i Caritas złote odznaki z logo hospicjum

Marek i Mariola Wojniuszowie z rodziną wspierają hospicjum od zawsze
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Deski i latawce przed DUNE

u

czestnicy pierwszych w Polsce zimowych zawodów kitesurfingowych Winter Race Mielno 2014 rozbili swój obóz na
plaży przed apartamentowcem DUNE. Przez dwa dni (15-16 lutego
br.) nie tylko ścigali się na falach gnani wiatrem łapanym w latawce,
ale także uczestniczyli w rozmaitych wydarzeniach towarzyszących.
Generalnie regaty Winter Race miały za zadanie (w czasie Międzynarodowego Zlotu Morsów) promować Mielno jako miejsce tegorocznych Mistrzostw Europy w Kiteboardingu, które rozegrane
zostaną w pierwszych dniach września. Będzie to impreza o najwyższej randze sportowej w tym roku w województwie zachodniopomorskim. Nic więc dziwnego, że „przedbiegowe” Winter Race
gospodarskim okiem doglądali Andrzej Jakubowski, wicemarszałek województwa i Stein Knutsen, prezes Firmus Group, głównego
sponsora.

Monika Pyrek z mężem Norbertem Rokitą i synkiem

Olga Roszak-Pezała, wójt Mielna

Fot. Wojciech Grela

Tomasz Zubilewicz (TVN Meteo) na posterunku.
Nadawał z Mielna prognozy pogody

Magdalena Węgielnik, Andrzej Jakubowski

Stein Knutsen i Monika Pyrek

Konferansjer Daniel Zmitek, Teresa Jakubowska, Stein Knutsen

Zwycięzcy zawodów

Za kulisami wyborów
najpiękniejszej nastolatki

Fot. Jarosław Ryfun

t

egoroczny koszaliński konkurs Miss Polski Nastolatek
zakończył się wyjątkowo zgodnym werdyktem jury. Dwa
najważniejsze tytuły przyznało ono Agacie Kiwacz, uczennicy V
Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie. Wybór ten wzmocnili
jeszcze fotoreporterzy, przyznając Agacie także tytuł Miss Foto.
W jury zasiadały panie Betina Koloch ( sklep Unique) , Agnieszka Gontar („MMTrendy”), Agnieszka Staszewska (miesięcznik
„Prestiż. Magazyn Koszaliński”) Wiesława Barzycka (dyrektor
ds. marketingu Galerii Emka ), Marzena Woch (firma medyczna
Spondylus) , Edyta Szuplak-Słupczewska (Dermalogica) – oraz
niewidoczni na zdjęciu: Honorata Starzecka (biuro podróży Rainbow Tours), Szczepan Momot (współwłaściciel lodowiska Alaska)
i Wiktor Cyrny (dziennikarz Telewizji Kablowej MAX i tygodnika
„Miasto”).

Magdalena Mrożewska, ubiegłoroczna Miss
Polski Nastolatek Pomorza Środkowego

Mateusz Grędziński, piosenkarz

Od lewej: Betina Koloch ( sklep Unique) , Agnieszka Gontar (MMtrendy), Agnieszka
Staszewska (Magazyn Prestiż) Wiesława Barzycka (dyrektor ds. marketingu Galerii Emka),
Marzena Woch(firma medyczna Spondylus) , Edyta Szuplak - Słupczewska (Dermalogica)

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
Park caffe, ul. Asnyka 11
Sushi Moon Galeria Emka Koszalin I piętro
Sushi77 CH Atrium Koszalin,
ul. Paderewskiego 1
Viva Italia, ul. Skłodowskiej – Curie 1 -3
Va banque, ul. 1-go Maja 12/1
BARY, PUBY, KAWIARNIE
Bar Vittorio ,
ul. 1 Maja 22/4 (kompleks Milenium)
Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 152
Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 26 a
Cukiernia Kaliszczak, ul. Młyńska 48
Il Buon Cafe, ul. Ks. Bp. Cz. Domina 3/6
Lalka Resto Cafe, ul. Zwycięstwa 32
Pauza, ul. Kaszubska 5/2
Świat Lodów, ul. Zwycięstwa 43
Świat Lodów, Galeria Emka
SALONY FRYZJERSKOKOSMETYCZNE, FITNESS
Aquarius Beauty,
ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
DomiNika Fitnesstudio,
ul. Franciszkańska 104 b
Dermalogica ul. Zwycięstwa 40
C.H.Jowisz I piętro
ETNA Salon Fryzjerski,
ul. Franciszkańska 105
Glamour Salon kosmetyczny,
ul. Nowowiejskiego 4a/3
K.A.F. Forma, ul. Franciszkańska 24
Fryzjerstwo Ewelina FarynaCH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Galeria Urody „Jasminum”, ul. Fałata 11F
Gabinet Odnowy Biologicznej Rubin,
ul. Piłsudskiego 45
Nefretete – Studio Urody CH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Pure Fitness, CH Atrium
Pure Fitness, Kosmos
Rejuvi cosmetics Centrum Kosmetyki
Profesjonalnej, ul. Poprzeczna 3
Salon Fryzjerski Dorota, ul. B. Krzywoustego 4
Studio Urody Mega, ul. Popiełuszki 3
Studio Urody BrandGaleria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Studio Urody Joanna Biesek,
ul. Bolesława Krzywoustego 18/1
SYNERGIA Biernacka i Przygórski S.J.,
ul. Modrzejewskiej 13
GABINETY LEKARSKIE
Beta Tarnowski Centrum Medyczne,
ul. Traugutta 31 Koszalin

Adent Gabinet Stomatologiczny,
ul. 4-go marca 23g
Optyk Lewińscy, ul. Zwycięstwa 24
Optyk Lewińscy,ul. Połtawska 2/2
Prywatna Praktyka Stomatologiczna
Magdalena i Sebastian Lenkiewicz,
ul. Jantarowa 25A, Koszalin
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Marcin Bogurski, ul. Boczna 11/5, Koszalin
Sanatus Gabinety Specjalistyczne,
ul. Żwirowa 10
HOTELE
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
Medical SPA Sanatorium Unitral,
ul. Piastów 6 Mielno
Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
Pro-Vita, ul. Kościuszki 17, Kołobrzeg
Royal Park Hotel & Spa,
ul. Wakacyjna 6, Mielno
Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice
Villa Taris, ul. Koszalińska 70-72, Kołobrzeg
Willa Alexander Spa&Wellness,
ul. BoWiD 7, Mielno
SKLEPY
A-tom webski sklep,
ul. Drzymały 15 Koszalin
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
Świat Mebli, ul.Szczecińska 38
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
Galeria Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 160

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.)

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

