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Zapraszamy w piątki i soboty na Mule gotowane w sosie winnym
ul. Domina 5/4 (Pasaż Millenium), tel 94 307 0 307
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iedy przygotowywaliśmy to specjalne wydanie
„Prestiżu”, spotykaliśmy się
z rozmaitymi pytaniami naszych zaciekawionych klientów. Na przykład z takim: po co to w ogóle robimy?
Odpowiedź jest prosta: choćby po to, żeby walczyć
z powszechnym koszalińskim marudzeniem. Podobno w Koszalinie nic ciekawego się nie dzieje.
Nie ma dokąd pójść. Na grubsze zakupy trzeba jechać do innego miasta...
Otóż chcemy udowodnić, że jest inaczej.
Spójrzmy na krajobraz kulinarny. Trudno zliczyć,
ile ostatnio powstało w mieście nowych lokali. Różnych w charakterze, z przemyślaną ofertą, prowadzonych przez pasjonatów. Czy te knajpki znajdą
akceptację koszalinian na stałe – czas pokaże. Ale
na razie zrobiło się dzięki nim bardziej kolorowo. Już nie jest tak, że mamy do wyboru raptem
trzy tradycyjne restauracje (czyli tak naprawdę nie
mamy żadnego wyboru). Gdzieś można zjeść prawdziwego burgera, gdzieś indziej pyszną kanapkę
na ciepło i popić ją wspaniałym w smaku zielonym
koktajlem. A jeśli przyjdzie komuś ochota na odrobinę egzotyki, może w skromniutkiej pizzerii Toscana (w pasażu Milenium) zamówić mule, jakich nie
zje nigdzie indziej w Polsce.
Pozytywne zmiany widać zresztą i w innych
dziedzinach. Koszalin się zmienia! Tylko my,
jego mieszkańcy, jakbyśmy tego nie zauważali.
Dlatego „Prestiż” w regularnym wydaniu i w wydaniach specjalnych (jak to, które właśnie trzymają Państwo w ręku) będzie konsekwentnie
pokazywać uśmiechniętą twarz naszego miasta.
Ono naprawdę jest dobrym miejscem do życia.

Na okładce: Edyta Szuplak-Słupczewska
Foto: Alla Pozmogowa
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TOMASZ STAŃKO QUARTET,
2 czerwca 2015, godz. 19:00
To zapewne będzie jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Koszalinie w tym
roku. Warto już teraz zadbać o bilety.
Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki
Tomasz Stańko – trąbka
Marcin Wasilewski – fortepian
Sławomir Kurkiewicz – kontrabas
Michał Miśkiewicz – perkusja
Bilety w cenach: 79 zł (Strefa B), 99 zł (Strefa A) dostępne na portalach: www.ticketpro.
pl, www.eventim.pl, www.bilety24.pl, www.biletomat.pl, www.ebilet.pl oraz w sklepach
EMPIK, Saturn oraz Media Markt.
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HIT: TOMASZ STAŃKO
W KOSZALINIE

Autor: Adam Różański

Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki oraz Good Taste Production zapraszają
na koncert formacji Tomasz Stańko Quartet. Artysta wystąpi w Filharmonii Koszalińskiej
2 czerwca (wtorek) o godzinie 19.00. Towarzyszyć mu będzie dwóch muzyków o koszalińskich korzeniach: Marcin Wasilewski (fortepian) i Sławomir Kurkiewicz (kontrabas).
Czwartym w składzie jest perkusista Michał Miśkiewicz.

K

wartet Tomasza Stańki w obecnym składzie
zaistniał na światowej scenie jazzowej w 2002 roku
albumem „Soul of things” (ECM). Album promowany był szeregiem tras koncertowych po Europie
i Ameryce Północnej. Dostał doskonałe recenzje
i utorował Kwartetowi drogę do najlepszych jazzowych venue. Krytycy uznali Tomasza Stańkę i jego
młody skład za jeden z najciekawszych europejskich zespołów jazzowych. W 2002 roku Tomasz
Stańko został uhonorowany nagrodą European
Jazz Prize jako Artysta Roku.
Kolejny
album
Kwartetu to „Suspended Night” (ECM,
2004).
Utrzymany
w podobnym, tęsknym i swobodnie
płynącym
klimacie,
kontynuuje
pasmo
sukcesów Kwartetu
na całym świecie. Album spotkał się z entuzjastycznymi rekcjami prasy (m.in.: „BBC
Music Magazine”, „The
Guardian”, „Jazzwise”,
„Die Zeit”). Przebojem
wszedł na notowania
„Billboard Magazine”,
będąc pierwszą europejską płytą, która
znalazła się wśród
najlepiej sprzedawanych instrumentalnych albumów jazzowych na rynku amerykańskim. W Polsce otrzymał status złotej płyty w cztery miesiące
po krajowej premierze. Otrzymał nagrodę za najlepszy światowy jazzowy album w Australii – „Best
International Jazz Album of the Year” na Melbourne Jazz Awards 2004 (powtarzając sukces „Soul
of Things”). Magazyn „Jazzwise” w rocznym podsumowaniu uznał ją za jedną z trzech najlepszych
płyt roku 2004. Rok 2004 Kwartet spędził na tra-

sach koncertowych po Europie i Ameryce Północnej promując album. Rok 2005 również był obfity
w trasy koncertowe. Muzycy odbyli m.in. trzecie już
tournee po Ameryce Północnej; świetnie przyjętą,
pierwszą trasę obejmującą koncerty w Japonii, Australii i Korei Południowej, kolejną trasę po Wielkiej
Brytanii z doskonałym koncertem na London Jazz
Festival.
W roku 2005, w prestiżowej ankiecie amerykańskiego magazynu „DownBeat”, Kwartet Tomasza
Stańki został wyjątkowo doceniony. Zajął trzecie
miejsce jako “Rising
Star Acoustic Group”,
11. jako “Acoustic
Group”, a album “Suspended Night” znalazł się w zestawieniu
14 najważniejszych
płyt jazzowych.
Na jesieni 2005
roku odbyło się nagranie trzeciego już
albumu Kwartetu Tomasza Stańko dla wytwórni ECM, w studio
pod Marsylią (w La
Buisonne) wybranym
przez samego Manfreda Eichera. Została wydana na jesieni 2006 roku pod
tytułem “Lontano”.
Koncerty promujące ten album to również prawie
miesięczna trasa po Stanach Zjednoczonych (październik 2006), zakończona czteroma wyprzedanymi wieczorami koncertów w legendarnym klubie
Birdland w Nowym Jorku. Dziennik „New York Times” zapowiadając koncerty, napisał o Tomaszu
Stańce: „Trębacz wolności – ducha, myśli i jazzu”.
“Lontano” zostało wyróżnione przez amerykańskie
magazyny „DownBeat” i „Jazz Times” jako szósta
najlepsza płyta roku.
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Piękno, profesjonalizm
i przyjemność

Autor: Anna Makochonik / foto: Alla Pozmogowa

Kosmetologia i medycyna estetyczna rozwijają się w błyskawicznym tempie. Dobre
gabinety podążają za tymi zmianami i sukcesywnie poszerzają swoją ofertę. Tak jest
w przypadku Instytutu Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Dermalogica, od pięciu lat
obecnego w Koszalinie. Od czerwca ubiegłego roku w Mielnie działa filia gabinetu Dune
Dermalogica&SPA, miejsce łączące pielęgnację z relaksem. Sposób na sukces? Nowoczesna technologia, nieustanny rozwój i najwyższy poziom.
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T

o nie praca, ale moja wielka pasja – podkreśla
Edyta Szuplak-Słupczewska, właścicielka Instytutu
Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Dermalogica
oraz gabinetu Dune Dermalogica&Spa, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, magister kosmetologii. Ja tym po prostu żyję.
Instytut, autoryzowany salon firmy Dermalogica,
producenta wysokiej jakości dermoceutyków, powstał w 2010 r. (gabinety na całym świecie łączy
marka używanych produktów; koszaliński instytut
pracuje tylko i wyłącznie na nich). Zdążył już zdobyć
grono stałych klientów, a wciąż przybywa nowych.
W ciągu ostatnich lat zainteresowanie kosmetologią i medycyną estetyczną zdecydowanie wzrosło.
Obie te dziedziny biją na głowę poczciwą kosmetykę, z drugiej strony są alternatywą dla chirurgii
plastycznej. Bezinwazyjną, a w wielu przypadkach
równie skuteczną. – Mamy znacznie więcej pacjentów niż pięć lat temu – potwierdza Edyta SzuplakSłupczewska. – Począwszy od nastolatków przez panie dojrzalsze i panów. Największą część stanowią
panie w przedziale wieku 40-60 lat.
Dermalogica przez pięć lat zdążyła udowodnić
swoją markę, na którą składa się profesjonalizm
i ogromna wiedza kadry, jakość i różnorodność
usług oraz innowacyjność. Najnowocześniejszy
sprzęt, preparaty, a także dbałość o detale – także
w otoczeniu Dermalogica to piękne, stylowo urządzone i bardzo przyjemne wnętrza. Jasne, komfor-

towe, sprzyjające wszelkiej pielęgnacji. – Nie ma
drugiego gabinetu w Koszalinie, który miałby tak
szeroką ofertę jak gabinet Dermalogica – mówi
Edyta Szuplak-Słupczewska. – Salony specjalizują
się w poszczególnych usługach czy dziedzinach,
a nasza oferta jest kompleksowa, bardzo zróżnicowana i to nas wyróżnia. Regularnie wprowadzamy
nowości, szkolimy się, uczestniczymy w konferencjach. Naukowcy wciąż pracują nad nowymi preparatami, urządzeniami i procedurami wykonywania
zabiegów. Trzeba wprowadzać te nowe technologie i udoskonalać te, które już znamy.
Dlaczego warto wybrać kosmetologię, a nie kosmetykę? Bo to inwestycja. Droższa, ale nieporównywalna, jeśli chodzi o efekty. Stosuje się tu preparaty o wysokich stężeniach, które w przeciwieństwie
do kosmetycznych nie działają powierzchniowo,
ale gwarantują długofalowe korzyści. Zarówno te
przeprowadzane regularnie, sezonowo jak i jednorazowe o skuteczności liczonej w latach. – By uzyskać efekt jednego zabiegu kosmetologii należy
wykonać około dziesięciu kosmetycznych – komentuje Edyta Szuplak-Słupczewska. – Wychodzę z założenia, że lepiej wykonać porządny, wartościowy
zabieg lub połączyć kilka różnych, niż kilkanaście
razy powtarzać to samo.
Edyta Szuplak-Słupczewska to ekspert w dziedzinie terapii przeciwtrądzikowych, odmładzających
oraz zabiegach laserowych. W codziennej pracy wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas wielu prestiżowych sympozjów, szkoleń i wykładów, dzięki czemu
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może zaoferować swoim pacjentom usługi najwyższej jakości. Wizytę w Dermalogica rozpoczyna od
komputerowego badania skóry, czyli zdiagnozowania problemów i ustalenia kierunków ich rozwiązania. – Badanie skóry jest najbardziej istotną rzeczą,
ponieważ aby dobrać odpowiedni zabieg należy
ustalić przyczynę problemu – mówi Edyta Szuplak-Słupczewska. – Określam, czy skóra wymaga
oczyszczenia, peelingu, zamknięcia rozszerzonych
naczynek, usunięcia przebarwień czy odżywienia.
Najczęściej cykl zabiegów zaczynam od oxybrazji,
czyli mikrodermabrazji tlenowej, odblokowującej
pory z zaskórników. Oczyszczona skóra lepiej wchłania kosmetyki i lepiej reaguje na wszelkie terapie.
Najczęściej i najchętniej stosuję kwasy dermatologiczne (peelingi medyczne), bo można dopasować
je do każdego rodzaju skóry, także wrażliwej. Dadzą się zastosować przy profilaktyce starzenia, do
wygładzenia skóry, likwidowaniu blizn czy trądziku.
Wybór peelingów jest ogromny, w gabinecie stosuję m.in. te najnowsze jak choćby PRX-T 33 nazywany
nieablacyjną chemiczną stymulacją skóry właściwej,
czyli biorewitalizacją bez użycia igieł.
Do sztandarowych zabiegów Instytutu Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Dermalogica należą
mezoterapia w różnych formach, od tradycyjnej
metody iniekcyjnej (nakłucia) po najbardziej zaawansowaną, wykonywaną za pomocą dermapenu, urządzenia wyposażonego w molibdenowe
igły, nakłuwające za jednym zamachem skórę kilka tysięcy razy. Zaaplikowany na tak przygotowa-

ną skórę powiązany preparat wniknie w nią lepiej
i głębiej. Popularnością nieodmiennie cieszą się
zabiegi laserowe – głównie usuwanie naczynek
krwionośnych i przebarwień oraz laserowe zabiegi
odmładzające, pobudzające naturalny proces produkcji kolagenu.
Wśród zabiegów na ciało podium niezmiennie zajmują zabiegi wyszczuplające i ujędrniające,
w tym lipoliza iniekcyjna czy liposukcja ultradźwiękowa, ale nie do pobicia jest w tym względzie
endermologia, stworzona we Francji ekskluzywna
technologia wyszczuplająca, likwidująca cellulit
i modelująca sylwetkę. Polega na mechanicznej
stymulacji tkanek, czyli głębokim masażu specjalnymi głowicami. Oddziałuje się w ten sposób na
wewnętrzną strukturę tkanki tłuszczowej, pobudza
fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny, by odmłodzić skórę, odchudzić i ujędrnić ciało. Może być
też stosowana na twarz. W Dermalogica zabiegi endermologii wykonywane są za pomocą najnowszego urządzenia Endermolab – w Koszalinie jest to jedyne urządzenie o tak zaawansowanej technologii
(adresy autoryzowanych gabinetów wykonujących
endermologię można sprawdzić na stronie producenta www.lpg-systems.pl). Zabiegi przeprowadza
Kamila Łabiak, kosmetyczka Instytutu Kosmetologii
i Medycyny Estetycznej Dermalogica i jedna z najlepszych specjalistek endermologii. – Kwalifikacje
są tu niezwykle ważne, bo w przypadku tego zabiegu ważna jest nie tylko ilość sesji, ale to jak jest wykonywany – podkreśla Edyta Szuplak-Słupczewska.
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Z Instytutem Dermalogica współpracuje także
dr Marek Iwaszko, specjalizujący się w zabiegach
medycyny estetycznej, takich jak wypełnianie
zmarszczek i bruzd z zastosowaniem kwasu hialuronowego, hydroksyapatatytu wapnia (Radiesse)
czy kwasu polimlekowego (Sculptra), powiększanie
ust, modelowanie kości policzkowych oraz nosa, redukcja cieni pod oczami, leczenie łysienia, likwidacja zmarszczek mimicznych za pomocą botoksu, likwidacja tkanki tłuszczowej za pomocą lipolizy oraz
wstrzykiwanie nici liftingujących, począwszy od tych
najbardziej podstawowych PDO służących zagęszczeniu skóry, po najbardziej zaawansowane Barb
4D, które służą do liftingu skóry. Jednym z najnowszych zabiegów są zabiegi z zastosowaniem osocza uzyskanego z krwi pacjenta, zabiegi te znane

peelingów solami morskimi, odżywczych masek
połączonych z naturalnymi olejkami esencjonalnymi, okładów z błota morskiego, które oczyszczają
skórę z toksyn, a także wykonać pielęgnację dłoni
i stóp, w tym manicure oraz pedicure, który można
połączyć z tajskim masażem stóp poprawiającym
przepływ energii w całym organizmie. Doskonała
propozycja na uzupełnienie urlopu nad morzem.
W Dune Dermalogica&Spa można także wykonać
makijaż permanentny wykonywany przez jedną
z najbardziej rozpoznawalnych linergistek w Polsce
– Martę Czerkawską-Burgs. Umiejętność trwałego
podkreślenia naturalnego piękna to prawdziwa
sztuka. Marta Czerkawska-Burgs zaufanie setek kobiet zyskała dzięki dokładności, indywidualnemu
podejściu do każdego przypadku i niezwykłemu

są już od kilku lat w medycynie estetycznej, jednak
od niedawna naukowcy uzyskują jeszcze lepsze rezultaty łącząc zabieg osocza z zabiegiem PRX-T 33
wykonanym od 6 – 8 h przed wykonaniem osocza –
tylko taka procedura zapewnia długofalowe efekty.
Wykwalifikowani specjaliści pracują też w Dune
Dermalogica&SPA, gabinecie mieszczącym się
w apartamentowcu Dune w Mielnie. Oprócz
większości zabiegów pielęgnacyjnych, można tu
skorzystać także z typowo relaksacyjnych, np. autoryzowanych masaży inspirowanych technikami
Dalekiego Wschodu stworzonych specjalnie na
potrzeby gabinetu Dune Dermalogica&Spa, wykonywanych w rytm wyjątkowej muzyki wprowadzającej w stan odprężenia, pielęgnacji ciała za pomocą

wyczuciu oczekiwań klientek. Makijaż permanentny
w Dune Dermalogica&Spa to gwarancja najlepszego efektu i całkowitego bezpieczeństwa podczas
zabiegu.
Zarówno w Instytucie Kosmetologii i Medycyny
Esteycznej Dermalogica w Koszalinie, jak i Dune
Dermalogica&Spa w Mielnie można zakupić kosmetyki pielęgnacyjne specjalnie dobrane do potrzeb skóry, których stosowanie intensyfikuje i przedłuża efekty terapii. Najnowsze receptury zawarte
w systemach pielęgnacyjnych przekładają się na
wyjątkową skuteczność i precyzję. Nad doborem
i przebiegiem zindywidualizowanej kuracji pielęgnacyjnej czuwają profesjonalni terapeuci Dermalogica. O piękną skórę warto dbać cały rok.
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Odważ się na odrobinę
szaleństwa!

Autor: Agata Ossowska / foto: Alla Pozmogowa

Kobiece magazyny nieustannie podpowiadają: To jest modne! Ten fason wyszczupla! Taki
kolor odmładza! Musisz to mieć w tym sezonie! Do ubrań można mieć jednak zupełnie inny
stosunek. „W ogóle nie biorę pod uwagę czegoś takiego jak moda. Musi być wygodnie i tak,
jak się lubi” – mówi Beata Staszak, koszalińska stylistka, która nie boi się iść pod prąd.

P

rzed zakupami – kawa!

Rozmawiamy w mieszkaniu Beaty, podczas sesji
zdjęciowej. Wokół… ubrania. Siedząca na parapecie córka Beaty, ubrana w prześliczną sukienkę,
przysłuchuje się rozmowie.
– Ten płaszcz kupiłam w świetnym sklepie internetowym z używanymi ciuchami. Mój szef powiedział o nim „a co to za koc?” – śmieje się Beata. – Od
kiedy pamiętam słyszałam takie komentarze. Że coś
nie wypada i ogólne zdziwienie „jak ty wyglądasz?”
Odpowiadałam zawsze, że tak, jak się czuję.
W liceum plastycznym nosiła ubrania odwrócone

na lewą stronę. I nie był to wyraz buntu tylko specyficzne poczucie estetyki. Niedługo później ubranie
zszywane tak, aby szew był „na wierzchu” przestały
dziwić i zalały masowe kolekcje dostępne w sieciowych sklepach. Jednak to, co nowe, oryginalne
i nietypowe zawsze szokuje. Co nie oznacza, ze styl
Beaty lub to, jak ubiera swoje klientki i koleżanki,
jest szczególnie awangardowe. Jest po prostu indywidualne. Idealnie dopasowane.
– Zanim wyruszę z kimś na zakupy muszę tę osobę najpierw dobrze poznać – opowiada bohaterka.
– I nie chodzi tylko o to, że ktoś lubi takie czy inne
fasony albo kolory. Zwykle w ogóle nie od tego za-
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czynamy rozmowę. Pytam na przykład o ulubione
potrawy. Dziwne? Okazuje się, ze wcale nie! Opowiem na swoim przykładzie – kiedyś uwielbiałam
czekoladę i lody czekoladowe. W tym czasie w mojej szafie było sporo ubrań w różnych odcieniach
brązu. Teraz wolę owocowe, kolorowe lody. I ciągle
szukam kolorowego garnituru!
Tematem wstępnych rozmów ze stylistką jest też
to, jak spędza się wolny czas, gdzie się pracuje, co
słychać w domu, gdzie jeździ się na wakacje. A sama
stylistka zdradza, że z tych spotkań i rozmów zrodziło się już sporo wieloletnich przyjaźni.
– Ale tak naprawdę najważniejsze jest zbudowanie zaufania i otwartości – wyjaśnia. – Później, kiedy
wybieramy konkretne ciuchy, chcę mieć pewność,
że osoba, z którą pracuję szczerze mi powie, kiedy
coś jej się nie podoba. Nie zależy mi na tym, żeby
na chwilę, na siłę kogoś „przebrać”. Nie jest też ważny mój własny styl i to, co mnie się podoba. Chciałabym, żeby moi klienci odnaleźli się wśród wielu
propozycji, żeby ubrania, które wspólnie wybierzemy zostały z nimi na długo. To nie sztuka namówić
kogoś, żeby coś przymierzył. Wolę świadomość, że
lepiej się czuje w nowym stroju.
Wizerunek i dobre samopoczucie
To, jak wyglądamy i w co się ubieramy wpływa na
nasze samopoczucie. Wpływ kolorów na psychikę
i emocje został udowodniony naukowo. Wiedzę
na ten temat wykorzystują m.in. architekci i styliści wnętrz (wśród nich także Beata Staszak, która
oprócz wariacji ubraniowych oferuje także stylizację domów i mieszkań – pomaga w doborze kolorystyki i innych elementów wystroju).
Zastanawiamy się wspólnie dlaczego niektórzy
przywiązują do ubrań tak wielką wagę, podczas
gdy innych zadowalają dżinsy, trampki i rozciągnięte koszulki.
– Nie uciekniemy od tego, że wygląd w dużej mierze nas definiuje – wyjaśnia Beata. – Kiedy
wchodzimy do pomieszczenia, w którym są obcy
ludzie, to zanim się odezwiemy już nas widać. I to,
jak jesteśmy ubrani ma ogromne znaczenie. Można
sobie wmawiać, że to nieistotne, że najważniejsze
jest wnętrze, umysł, ale w rzeczywistości działa to
tak, jak w znanym powiedzeniu – „jak cię widzą, tak
cię piszą”. Poza tym wszyscy lubimy przecież dobrze
wyglądać. Ubranie, fryzura, makijaż mają ogromny
wpływ na samopoczucie.
A co z tymi, których ubrania nie bawią, a są jedynie codzienną koniecznością?
– To ci, którzy po prostu nie potrafią się ubierać
– uważa Beata i szybko wyjaśnia – To nic złego, nie
każdy ma oko do rzeczy, które będą na nim dobrze
wyglądały. Własnie takim osobo mogę pomóc. Wystarczy tylko trochę otwartości.
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Beata Staszak mówi o sobie, że jest „chomikiem”.
Jej szafy pełne są ubrań, z którymi nie potrafi się rozstać i często wraca do nich nawet po kilku latach. Jej
niezwykłą umiejętnością jest wyszukiwanie perełek
w sklepach z używanymi rzeczami. Namawia do swobodnego traktowania mody, nie zwracania przesadnej uwagi na aktualne trendy i to, co wypada. Jest
zwolenniczką trampek. Nosi je nawet do zupełnie
eleganckich strojów. Do odwagi w budowaniu swojego wizerunku zachęca też… panny młode!
Ślubny zawrót głowy
Beata Staszak przygotowała już wiele ślubnych
stylizacji prowadziła salony sukien ślubnych, pomagała z doborem i wykonaniem makijażu i fryzur
panien młodych. I ma dla nich jedną radę – ufać intuicji i nie dać się na siłę przekonać do sukni, której
się nie czuje.
– Miałam różne klientki. Większość z nich to
dziewczyny, które nie potrafiły się odnaleźć w gąszczu dobrych rad i uwag mam, ojców, teściów i innych sponsorów wesela – opowiada. – Zdarzało się
że do salonu przychodziła bardzo skromna dziewczyna, która szukała prostej sukienki, a mama na
siłę przekonywała ją do „bogatej”, wyrazistej kreacji.
To bez sensu. A z drugiej strony zdarzyło mi się, że
sprzedawałam suknię ślubną przez Internet dziewczynie, która ślub brała za kilka dni. Poszła do niego
w na szybko przerabianej sukience i trampkach. To
jest dopiero luz!
Kiedy warto skorzystać
z porad stylistki?
Klienci Beaty Staszak to w większości kobiety,
choć zdarzało jej się pomagać także mężczyznom.
Porad stylistki szukają jednak głównie panie w różnego rodzaju przełomowych momentach życia prywatnego lub zawodowego.
– Często pracuję z paniami, które bardzo dużo
schudły – opowiada Beata. – Jeśli przez większość
swojego życia skupiały się na maskowaniu nadwagi, to zatraciły umiejętność ładnego ubierania się.
Staram się pomóc im odzyskać radość i przekazać
wiedzę o ubraniach, w których będą dobrze wyglądać. A druga spora grupa to osoby, których kariera dynamicznie się rozwinęła, zajmują stanowiska,
które wymagają odpowiedniego stroju. W doborze
stylizacji pomagałam m.in. pani Wioli Dymeckiej,
kandydatce na prezydenta Kołobrzegu.
Oczywiście spotkanie ze stylistką nie musi oznaczać totalnej metamorfozy. Może stać się początkiem poszukiwania własnej modowej drogi i własnego stylu. Bo, jak tłumaczy Beata, chodzi o to,
żeby wyrobić sobie oko, umieć znaleźć wokół siebie
inspiracje. I odważyć się na odrobinę szaleństwa.

FRACOMINA
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DENIMKING, CZYLI
KRÓL JEST JEDEN

Autor: Adam Różański / Foto: Alla Pozmogowa

To pierwszy w Koszalinie duży outlet z markową odzieżą dżinsową i casual’ową. Powstało po nim parę innych, ale żaden nie zagroził jego pozycji.

D

enimking założył wraz ze wspólniczką Grzegorz Hordyński. Jak podkreśla, pomysł przyszedł
spontanicznie: - Mieliśmy już jakieś doświadczenie
handlowe. Pomyśleliśmy, że skoro na Allegro wyprzedajemy z powodzeniem własne szafy, dlaczego nie mielibyśmy robić tego na większą skalę?
Mijają właśnie cztery lata od startu sklepu stacjonarnego (osiem od początków działalności w Internecie). Pomysł okazał się trafiony. Sklep ulokowany
przy ulicy Zwycięstwa 263 (dzielnica Rokosowo)
szybko zyskał klientelę, która ceni sobie możliwość
robienia zakupów z co najmniej 50-procentowym
rabatem. Równolegle działa wspomniany sklep internetowy, a od paru miesięcy także oddział stacjonarny w Szczecinie.
Skąd takie powodzenie? Grzegorz Hordyński
wyjaśnia: - Duża konkurencja między firmami odzieżowymi powoduje, że proponowane przez nie kolekcje często się zmieniają. Firmy wolą sprzedawać
nadwyżki towarów poza własnymi sieciami dystrybucji, dlatego podejmują współpracę z takimi handlowcami jak my. W sklepach własnych marek robią
dzięki temu miejsce na nowe generacje towarów. My
z kolei możemy zaproponować rzeczy, które dopiero co się pojawiły na rynku, ale w dużo korzystniejszych cenach. A warto tu podkreślić, że zaopatrując
się na Zachodzie, możemy częstokroć zaoferować
klientom kolekcje, jakie nie znalazły się w oficjalnym
obiegu w Polsce, bo producenci mocno różnicują
ofertę kierowaną na poszczególne rynki.
Między producentami a outletami działają pośrednicy hurtowi. Współpraca z nimi nie jest łatwa.
Trzeba wypracować sobie wiarygodność i ostro się
targować. A przede wszystkim dużo od nich kupować. Wtedy można liczyć na lepsze warunki transakcji. Kiedy denimking (zgodnie z wolą właścicieli
tak właśnie, małą literą, zapisuje się tę nazwę) chwali się, że każdego dnia oferuje 15 000 par dżinsów
do wyboru, nie przesadza. Nieduża powierzchnia
koszalińskiego sklepu może prowokować błędne
wnioski. Z denimking jest trochę jak z górą lodową:
widoczny na powierzchni wierzchołek to zaledwie
mała część całości. Magazyny firmy robią wrażenie.
Na długich regałach, starannie poukładane setkami sztuk według fasonów, rozmiarów i kolorów, leżą

rzeczywiście tysiące par spodni, wiszą kurtki, t-shirty
i koszule.
Poślizg czasowy, jeśli chodzi o kolekcje w regularnej i outletowej sprzedaży, to obecnie pół roku
i mniej. Czasami w denimking można kupić te same
fasony, co w sklepach firmowych określonych marek. - Handlujemy modą typu casual, więc tutaj –
zwłaszcza w modzie męskiej - fasony nie zmieniają
się często. Na przykład damskie rurki są modne
już od 10 lat; najwyżej wysokość stanu się zmienia
– tłumaczy Grzegorz Hordyński. – W kolekcjach znanych projektantów bywają promowane na pokazach „szwedy” czy „dzwony”, ale ulica tego nie nosi.
Inaczej te rzeczy wyglądają na super modelkach,
szczuplutkich i długonogich, a inaczej na normalnych osobach, z których większość nie może się
cieszyć wymiarami „wybiegowymi”. Dlatego tego
typu propozycji u nas nie ma. Mamy do zaproponowania rzeczy modne, ale nie dla „ofiar mody”.
Kiedy dalej dopytujemy przyczyny sukcesu denimking, Grzegorz Hordyński stwierdza: - Oprócz
różnorodnej oferty kluczem do powodzenia jest
z pewnością świetny zespół, w którym pracujemy.
Moi współpracownicy znają się na tym, co robią. Są
kompetentni, zawsze pomocni, ale bez narzucania
się klientowi. Myślę, że klienci to doceniają, dlatego
do nas chętnie wracają.
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Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4 , Koszalin, godz.10-18, sobota 10-15
sklep internetowy: www.dommodypolskiej.pl
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Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4 , Koszalin, godz.10-18, sobota 10-15
sklep internetowy: www.dommodypolskiej.pl
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Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4 , Koszalin, godz.10-18, sobota 10-15
sklep internetowy: www.dommodypolskiej.pl
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Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4 , Koszalin, godz.10-18, sobota 10-15
sklep internetowy: www.dommodypolskiej.pl
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Kolczyki srebrne pr.925 z cyrkonią Swarovskiego

Obrączki z żółtego złota
pr. 585 4 mm

Pierścionek Street Line Jacek
Ostrowski srebro pr.925 z akrylem
i cyrkonią Swarovskiego

Kolczyki Seper CHIC Jacek
Ostrowski Design srebro pr.925 z
żywicą i cyrkoniami Swarovskiego
Pierścionek z białego złota pr.585 z cyrkonia Swarovskiego
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Obrączki srebro pr.925
z akrylem Jacek Ostrowski Design

Obrączki z białego złota pr.585 z
brylantem lub wersja ze srebra pr.925
z cyrkonią Swarovskiego

Pierścionek Big Ring Ostrowski
Design srebro pr.925 z akrylem
i cyrkonią Swarovskiego

Pierścionki srebrne pr.925
z cyrkoniami Swarovskiego

Pierścionek QUADRO LIGHT Jacek Ostrowski
Design Srebro pr.925 z żywicą
Chaton Bling ul. Połtawska 4, Koszalin

Kolczyki srebrne pr.925
z cyrkonią Swarovskiego
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ratRestauracja
w sercu miasta

Autor: Agata Ossowska
/ foto:Marcin Betliński/Alla Pozmogowa

Charakterystyczny budynek, który kilka miesięcy temu stanął obok koszalińskiego ratusza skrywa smakowite sekrety. Wewnątrz znajduje się przytulna restauracja, która
przebojem wdziera się na gastronomiczną mapę miasta. Właściciele mają ambicję, aby
wpisać się w koszaliński plan ożywienia centrum – chcą, aby restauracja City aktywnie
uczestniczyła w życiu tego miejsca. A przede wszystkim – oferują wyjątkową kuchnię,
która powinna zadowolić podniebienia największych smakoszy.
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restauracji City i jej otwartym niedawno
ogródku można spotkać zarówno rodziny z dziećmi jak i ludzi biznesu wpadających tutaj na szybki
lunch. Lokalizacja, pobliska fontanna i zrewitalizowana przestrzeń Rynku Staromiejskiego przyciągają koszalinian w coraz cieplejsze, wiosenne dni.
– Restauracja wpisuje się w miejską koncepcję
ożywienia tego miejsca i przywrócenia mu statusu
serca Koszalina – opowiada Klaudia Korczak, dyrektor zarządzająca restauracji City. – To dla nas duże,
ambitne wyzwanie, bo chcemy, aby dobrze czuli się
tu wszyscy goście, bez względu na wiek i okazję do
spotkania. A lokalizacja jest bardzo zobowiązująca.
Serce restauracji
Idealne miejsce nie pomogłoby jednak, gdyby
właściciele nie postawili na wyjątkową kuchnię.
Menu restauracji City pełne jest starannie dobranych dań. To lekka, zdrowa kuchnia, choć znalazło
się tutaj także miejsce dla soczystych żeberek i okazałych steków.
– Zdecydowaliśmy się na proste, popularne dania, ale nasz szef kuchni urozmaica je w bardzo
nowoczesny sposób
– mówi Klaudia Korczak. – Korzystamy
wyłącznie ze świeżych
produktów,
kupujemy warzywa,
ryby i mięso od lokalnych dostawców
W naszej kuchni
nie ma ani odrobiny chemii, żadnych
mrożonek czy półproduktów i wszystko robione jest ręcznie.
Flagowe dania w City to świeże ryby, zupy-kremy z sezonowych warzyw, desery przygotowywane przez kreatywnego mistrza cukiernictwa, a także oryginalny tatar z awokado czy krewetki z białą
czekoladą i mango. Restauracja może się też
pochwalić wyjątkowymi stekami z sezonowanej
polędwicy wołowej dostarczanej przez lokalnego
producenta.
Smakowanie wina
City zaprosi też już niebawem na degustację
pieczołowicie dobranych win. Ideą jest stworzenie
takiej ich karty, która zadowoli prawdziwych smakoszy oraz osoby, które chciałyby nauczyć się jak
delektować się winem.

– Chcemy, żeby towarzyskim i biznesowym spotkaniom w City towarzyszyło dobre wino – wyjaśnia
Klaudia Korczak. – Personel restauracji potrafi fachowo doradzić w tym zakresie. Jesteśmy też w trakcie
wybierania wina domu i tworzenia karty win. Przywiązujemy też dużą wagę do sposobu serwowania
wina. A przy tym wszystkim prawdziwie dobre wino
wcale nie musi być drogie. Chcielibyśmy pomóc je
odkrywać i smakować.
Miejsce przyjazne dzieciom
Fontanna na rynku gromadzi całe rodziny. Rodzice z dziećmi chętnie zaglądają więc również do
pobliskiej restauracji. W City znajduje się (coraz
większy) kącik, w którym dzieci mogą się pobawić.
Kucharze i cukiernicy dbają natomiast o to, aby najmłodsi goście opuścili to miejsce z zadowolonymi
minami. Właściciele wsłuchują się w życzenia i opinie dzieci z całkowitą powagą. W menu znajdują
się dziecięce klasyki – zupa pomidorowa, spaghetti
bolognese, a cukiernik szykuje dla najmłodszych
zaskakujące słodkości – własnoręcznie przygotowywane pianki typu marshmallow i czekoladowe
lizaki.
Koncert? Wystawa? Uroczysty obiad?
City to bardzo
funkcjonalne miejsce.
Przestrzeń
restauracji jest zorganizowana tak, że
w odrębnej sali, na
uroczystym spotkaniu może zasiąść
nawet 150 osób.
– Pojawiły się już pytania o możliwość zorganizowania przyjęć weselnych i innych uroczystości –
mówi Klaudia Korczak. – City jest też idealnym miejscem do organizacji małych koncertów czy wystaw.
Naszą ambicją jest uczestniczenie w życiu miasta.
Współpracujemy m.in. z Centrum Kultury 105.
Już niedługo oferta restauracji City wzbogaci się
o nowe, ciekawe propozycje. Jedną z nich będą
codzienne lunche w formie szwedzkiego bufetu.
Świetna opcja dla zabieganych, którzy nie chcą czekać na przygotowanie dań i dla osób, które lubią
samodzielnie komponować zawartość talerza. Już
teraz można zresztą skorzystać z „szybkich” propozycji restauracji City – zamówić kanapkę z krewetkami lub jajkiem sadzonym. Jest smacznie, oryginalnie, kolorowo i z ogromnym potencjałem.

City Restauracja Rynek Staromiejski 14, Koszalin
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Foto: Marcin Betliński

City Restauracja Rynek Staromiejski 14, Koszalin
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Foto: Marcin Betliński

City Restauracja Rynek Staromiejski 14, Koszalin
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Torcik marcepanowy specjalnie
dla dzieci Farma
Tort weselny w kształcie fortepianu
na bazie bitej śmietany

Świat Lodów w Galerii Emka
ul. Jana Pawła II 20, 75-452 Koszalin, tel. 795 490 850, e-mail: emka@swiatlodow.co
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Kawa mrożona
Kawa lodowa

Crema Shaakerato

Porcje lodowe

Dark mocha

Cappucino

Espresso Con Pana
z bitą śmietaną

Cukiernia Świat Lodów
ul. Zwycięstwa 43, 75-452 Koszalin, tel. 94 716 23 62, e-mail: koszalin@swiatlodow.co
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IBERO: WZORNICTWO
NAJWYŻSZEJ PRÓBY

Autor: Adam Różański
/ Foto: Alla Pozmogowa/archiwum IBERO

Podkreślają, że wśród liczących się na lokalnym rynku sklepów z glazurą i wyposażeniem
łazienek są jedynym o rdzennie koszalińskich korzeniach. Od 16 lat przyjaciółki Anna Berezowska i Małgorzata Szuta doskonale radzą sobie na bardzo konkurencyjnym rynku.
Dostarczają klientom nie tylko materiały wykończeniowe najwyższej jakości, ale również
podpowiadają, inspirują, doradzają.
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klep działa od 1999 roku. Przyjaźń wspólniczek trwa znacznie dłużej. Obie są absolwentkami
kierunku Inżynieria Środowiska na koszalińskiej
Politechnice (wówczas była to Wyższa Szkoła Inżynierska). Obie również mają za sobą okres pracy
w branży budowlanej. Śmieją się, że instalacje sanitarne poznały z obu stron – zarówno te zewnętrzne,
jak i wewnętrzne. W pewnym momencie pomyślały, że mogłyby rozpocząć działalność na własny rachunek. I stąd wzięło się IBERO.
Anna Berezowska mówi: – Mamy ogromną satysfakcję, że w sytuacji ostrej konkurencji potrafimy sobie poradzić – mimo że nie stoi za nami żadna duża
sieć czy grupa handlowa. Jesteśmy dumne z tego,
że nasz sklep jest naprawdę koszaliński.
Małgorzata Szuta dodaje: – Słowo IBERO sugeruje, że sprzedajemy płytki hiszpańskie. Asortyment
mamy jednak szerszy, wiele znakomitych marek
z wielu krajów. W momencie, kiedy panie Anna i Małgorzata zaczynały działalność, w ich branży na lokalnym rynku były już sklepy mogące pochwalić się 10letnią tradycją, powstawały kolejne. Niewiele z nich
przetrwało do dziś. – My od początku wiedziałyśmy,
czego chcemy i jak możemy najlepiej wykorzystać
nasze atuty – tłumaczy Anna Berezowska. – Postawiłyśmy na obsługę kompleksową. U nas od zawsze
klient może liczyć na kompetentne doradztwo i konsultacje. Wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie
własne, ale również naszych współpracowników. Obsługujemy klientów tak, jak same chciałybyśmy być
obsługiwane, budujemy z nimi więź. Najpierw stara-

my się dokładnie poznać oczekiwania danej osoby,
dopiero później wychodzimy z jakimiś propozycjami. Nie tworzymy presji, ale raczej atmosferę zaufania i wspólnego poszukiwania ciekawych rozwiązań.
Małgorzata Szuta zwraca uwagę na jeszcze jeden
aspekt: – Z faktu, że jesteśmy firmą niezależną, nienależącą do żadnej sieci, wynika nasza elastyczność.
Żadna korporacyjna polityka nie zmusza nas do
promowania określonych produktów. Sprowadzamy to, co uznajemy za wartościowe i proponujemy
to klientom.
W salonie IBERO często odbywają się prezentacje i szkolenia dla projektantów i architektów. Pojawiają się na nich przedstawiciele uznanych marek,
często takich, jakich próżno szukać w innych koszalińskich sklepach. – Dla projektantów to wygodna
sytuacja. Poznają najświeższe tendencje na rynku,
ale również mogą sięgnąć po oryginalne wzornictwo. A pojawiają się u nas prawdziwe rarytasy. Mieliśmy na przykład u siebie niedawno premierę wyjątkowej, bo szklanej, baterii łazienkowej Philippe’a
Starcka. To prawdziwa superliga designu.

IBERO Łazienki ul. Szczecińska 70 , Koszalin, tel. 668 012 558, www.iberolazienki.pl
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BOKARO: ZAWSZE SZUKAMY
NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ

Autor: Adam Różański
/ foto: Wojciech Grela

Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana – mawiał grecki filozof. Jego przekonanie doskonale sprawdza się w przypadku koszalińskiego salonu firmy BOKARO. Od niedawna
zaskakuje on klientów nowym ulokowaniem działu obsługi, lepszym wyeksponowaniem
szeregu produktów i po raz pierwszy również ofertą glazury sprowadzanej zza wschodniej granicy.

KOSZALIN, ul. Brzozowa 1, tel. 94 346 09 02, koszalin@bokaro.pl
KOŁOBRZEG, ul. Sienkiewicza 17F, tel. 94 351 12 08, tel. kom. 607 111 772
SŁUPSK – Kobylnica, ul. Główna 2b, tel. 59 841 53 66
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O

becnie dział obsługi w BOKARO wita klientów niemal u progu. Norbert Koselski, dyrektor
koszalińskiego BOKARO, wyjaśnia: – To rozwiązanie dla wszystkich wygodniejsze. Klienci mają
do dyspozycji doradców od razu po wejściu do
sklepu, a my zyskaliśmy dodatkową powierzchnię
ekspozycyjną. Wnętrze salonu sprawia wrażenie
przestronniejszego niż wcześniej. Pozwala lepiej
wyeksponować produkty. Możemy się na przykład
pochwalić kompletną ofertą firmy Tubądzin. Nie
jest to może największa firma produkcyjna w Polsce, ale z pewnością marka prestiżowa, przodująca
we wzornictwie.
W swojej ofercie BOKARO ma również polską
„klasykę”, czyli m.in. Opoczno, Cersanit, Ceramikę
Color Końskie. Do tego szereg marek zagranicznych. – Jesteśmy w stanie zaproponować bardzo
różnorodne kolekcje glazury i gresów. Na niemal
każdy gust i na każdą kieszeń. Od dawna służymy
klientom fachowym doradztwem i wsparciem projektantów – mówi Norbert Koselski. – Bez tego, przy
tak dużej ofercie, trudno byłoby nam funkcjonować. Projektanci pomagają klientom, wizualizując
rozmaite rozwiązania.
Wkrótce w koszalińskim BOKARO pojawi się
w dziale glazury nowoczesna zabudowa pozwalająca na prezentację setki płytek w jednym miejscu.

Nazywana jest ją biblioteką, bo umożliwia umieszczenie na stelażach wielu wzorów jednocześnie.
W prosty sposób można je przesuwać niczym kartki
książki.
Ciekawostką jest poszerzenie oferty o płytki importowane z Ukrainy. Okazuje się, że tamtejsze firmy, utraciwszy odbiorców w Rosji lub spodziewając
się kłopotów wynikających z niewypowiedzianej
wojny między obu krajami, rozglądają się za nowymi rynkami zbytu. Norbert Koselski mówi: – Jakość
jak na Zachodzie, bo w końcu wszyscy europejscy
producenci wykorzystują włoskie maszyny Sacmi.
Poziom wzorniczy nie gorszy niż w Polsce. Jednocześnie wyraźnie niższe ceny. To bardzo obiecujący
kierunek importu.
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kolory ziemi, a także płytki odwzorowujące kamień.
Klienci nadal interesują się żywo glazurą z wykorzystaniem fotografii. Tego typu dekory produkowane są na szkle, a zastosowanie mają nie tylko
w łazienkach i kuchniach. Chętnie łączone są z płytkami białymi.

A co można powiedzieć o aktualnych tendencjach we wzornictwie w poszczególnych kategoriach produktów?
Podłogi
Królują „deski”, czyli płytki drewnopodobne. Wybór jest ogromny. Jedne przypominają płytę meblową, inne odwzorowują słoje i strukturę różnych
gatunków drzew, jeszcze inne występują w wielu
odmianach kolorystycznych. Znaleźć można nawet
takie, które imitują drewno wybielone przez wodę
morską i słońce, albo deski tylko z grubsza oheblowane. Przy tym ogromna jest rozpiętość cenowa
i wybór formatów. Zawrót głowy.
Modną tendencją jest obecnie łączenie tych
płytek z innymi fakturami – na przykład z płytkami
szkliwionymi albo matowymi. Przykłady takich rozwiązań można znaleźć w salonie BOKARO
Nadal dobrze sprzedają się gresy polerowane
i półpolerowane. Modne stają się mało do niedawna
popularne formaty – np. 60/120 cm lub 80/40 cm.
Ściany
Jak mówi Norbert Koselski, nie ma jednego wyraźnego trendu. Jest kilka tendencji równorzędnych. Do niedawna panowała moda na czerń i biel.
Obecnie już nieco przygasła, chociaż takie rozwiązania są nadal wykorzystywane. Cały czas powodzeniem cieszy się wzornictwo loftowe, czyli wszelkie szarości – np. odwołujące się kolorem i fakturą
do gołego betonu. Popularne są również naturalne

Łazienki
– Jeśli chodzi o formaty, niezmiennie wszystko
kręci się wokół dwóch figur geometrycznych, czyli koła i prostokąta albo kwadratu – mówi Norbert
Koselski. – Niewiele się tu może zmienić. Ale inne
elementy to gra wyobraźni. To właśnie ze względu
na ogromny wybór możliwości tak ważne jest kompetentne doradztwo, na które kładziemy silny nacisk. Projektant jest po to, by poprowadzić klienta
przez gąszcz możliwości i wspólnie z nim znaleźć
najlepsze rozwiązanie.
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Na piętrze koszalińskiego salonu BOKARO znaleźć można ekspozycję ekskluzywnych produktów marki Salon EXCELLENT.
To najwyższej jakości wanny i inne elementy wyposażenia łazienek.
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Bateria podtynkowa prysznicowo-wannowa AXEL
Platania Cena katalogowa brutto: 395,00 zł

Bateria bidetowa AXEL Platania
Cena katalogowa brutto: 479,00 zł

Kabina półokrągła AXEL Inox
Cena katalogowa brutto: 2965,00 zł

Bateria umywalkowa AXEL Athena
Cena katalogowa brutto: 545,00 zł

Bateria prysznicowa AXEL Athena
Cena katalogowa brutto: 575,00 zł
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Bateria wannowa AXEL Roma
Cena katalogowa brutto: 795,00 zł

Bateria podtynkowa prysznicowo- wannowa AXEL Roma Cena
katalogowa brutto: 695,00 zł

Bateria umywalkowa AXEL Roma
Cena katalogowa brutto: 595,00 zł
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Wanna wolnostojąca Elixir+
Cena katalogowa brutto: 6450,00 zł

Bateria umywalkowa AXEL Platania
Cena katalogowa brutto: 395,00 zł

Bateria umywalkowa wysoka AXEL Athena
Cena katalogowa brutto: 775,00 zł

Wanna wolnostojąca Comfort+
Cena katalogowa brutto: 6450,00 zł

Kabina prostokątna AXEL Inox
Cena katalogowa brutto: 3350,00 zł

Wanna wolnostojąca Glory+
Cena katalogowa brutto: 6450,00 zł

Wanna Glamour z systemem hydromasażu
Discovery Premium Cena katalogowa brutto: 21715,00 zł

Moda i Styl 53

- Wanna Magnus - od 1470,00 zł brutto
- Bateria umywalkowa Athena 545,00 zł
- Drzwi wnękowe AXEL Colors - od 2150,00 zł brutto

Wanna Ava Side z systemem hydromasażu
Actima JOY AQUA Cena katalogowa brutto: 7065,00 zł

- Kabina prostokątna AXEL Colors - od 3100,00 zł brutto
- Wanna wolnostojąca Comfort+ biało- czarna - 6950,00 zł brutto
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PODDASZE WYPEŁNIONE
ŚWIATŁEM

PROJEKT WNĘTRZA: EDYTA MALEC emDESIGN
/ Foto: Tomasz Nowicki TNStudio

To dwupoziomowe poddasze otoczone 60-metrowymi tarasami jest jak domek na dachu.
Podstawowym założeniem projektu aranżacji wnętrza było stworzenie komfortowej i
funkcjonalnej przestrzeni do życia. A kontrolowany nieład wpisuje się w koncepcję perfekcyjnej niedoskonałości.

P

rzestrzeń stworzona była z myślą o czteroosobowej rodzinie. Funkcjonalnie podział jest prosty
- dół należy do dzieci, góra do rodziców. Na dole
znajduje się łazienka, pokój zabaw i sypialnia dziewczynek (4 i 6 l). Dalej w części otwartej kuchnia, a od
południa i zachodu jadalnia i salon.
- Koncepcja wnętrza przyszła dość naturalnie.
Kiedy po raz pierwszy weszłam do mieszkania zobaczyłam przestrzeń wypełnioną światłem. Oczywiste stało się, że tak ma zostać. Jasne, przestrzenne
i trochę „perfekcyjnie niedoskonałe” - mówi Edyta

Malec z pracowni emDESIGN home & decoration,
która zaprojektowała wnętrze.
Poddasze pierwotnie było otwartą antresolą,
aby zachować odrobinę intymności zostało zamknięte szklaną ścianą. Znajduje się tu sypialnia
z łazienką właścicieli. W łazience wspomnienie
z deszczowego Londynu, zdjęcie zrobione przez
szybę autobusu na Oxford Street. Stylistykę całości narzuca charakter poddasza. Aby go podkreślić skosy zostały obłożone pomalowanymi na
biało surowymi deskami. Kominy i ściany nośne
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podkreślono cegłą, a podłogi wyłożono naturalnymi deskami dębowymi olejowanymi na biało
(Chapel Parket).
W obu łazienkach zastosowano podobne materiały co w pozostałej części mieszkania. Jedynie
drewno zastąpiono gresami (Sant’Agostino). Łazienka dolna należy do dziewczynek – dlatego na
ścianie umieszczono ich portrety. Sercem domu
jest część jadalniana. Stół robiony na zamówienie,
miał być solidny i... zdaje egzamin. Wieczorem
oświetlają go lampy (Step Light Dixon) wykona-

ne z litej miedzi dające ciepłe, płomienne światło.
Wokół stołu ustawiono kilka unikatowych krzeseł
znalezionych na szwedzkim targu oraz dwie nowe
marki TON.
Jasna kuchnia utrzymana w prostym, skandynawskim stylu, kontrastuje z granitowym blatem. Oświetlają ją ręcznie robione lampy - połączenie naturalnego drewna i żelaza (Madam Stoltz). W części
wypoczynkowej wstawiono dwie wygodne sofy
(IKEA), latem jednak przegrywają konkurencję z wygodnymi pufami (Fatboy) i życiem na tarasach.
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Ekskluzywna strefa komfortu

Gabinet Kosmetyki i Wellness „Rose” Aleksandry Dudojć położony w pięknej dzielnicy Koszalina i zabytkowym Domu Lekarza przy ul. Piłsudskiego 45 działa od kilku lat.
W ostatnim czasie przeszedł gruntowną odnowę estetyczną wnętrz odzwierciedlającą
także metamorfozę oferty salonu. Ma być ekskluzywnie, nowocześnie, z klasą, a przede
wszystkim różnorodnie. Miejsce w odnowionym entourage’u zainaugurowało działalność w kwietniu.

L

ista usług gabinetu jest bardzo długa. To cały
wachlarz zabiegów kosmetycznych, kosmetologicznych, medycznych i medycyny estetycznej,
a także doradztwo dermatologiczne i wellness. Słowem odnowa od stóp do głów, a co bardzo istotne:
pod okiem wysokiej klasy specjalistów.
Na piętrze Domu Lekarza znajdą się specjalistyczne gabinety medyczne. W zespole lekarzy przyjmujących w Gabinecie znalazła się między innymi dr
Barbara Blicharczyk, która poprowadzi gabinet ginekologiczny oferujący – oprócz regularnych usług

– także badania prenatalne i zabiegi ginekologii
estetycznej (laserowa plastyka waginy), specjalistka od medycyny estetycznej, a także Agnieszka
Nowacka specjalistka pielęgnacji stóp i makijażu
permanentnego, Tadeusz Pudelski wykonujący
badanie DIACOM. W zespole jest również dwóch
wykwalifikowanych masażystów i ekspertka od wizażu, kosmetyki ciała i twarzy. Gabinet Kosmetyki
i Welness „Rose” prowadzi centrum szkoleniowe,
organizuje też spotkania dla klientów przy kawie
i herbacie z elementami couchingu.
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– Idziemy z duchem czasu, wpisujemy się w trendy i innowacje w obszarze pielęgnacji ciała, tak
by odpowiadać na wciąż nowe potrzeby – mówi
Aleksandra Dudojć, właścicielka gabinetu. – Dlatego postanowiliśmy poszerzyć naszą ofertę, by
klienci w jednym miejscu mogli zadbać i o zdrowie,
i o urodę.
Jest w czym wybierać. Wśród zabiegów na twarz
prym wiodą – ze względu na szerokie spectrum zastosowań – te z użyciem kwasów specjalistycznych
(peelingi medyczne), ale i inne przeznaczone dla
skór problematycznych, w tym trądzikowych, zwalczające przebarwienia, a także kuracje odmładzające, liftingujące, odżywcze, przeciwstarzeniowe.
Zabiegi na ciało to między innymi bardzo popularna
obecnie endermologia, radiofrekwencja czy Repagen Body z zastosowaniem bandaży cieplnych
pomagające w walce z cellulitem, wyszczuplające,
ujędrniające, generalnie poprawiające kondycję
skóry. Poza najnowocześniejszymi dostępnymi na
rynku zabiegami pielęgnacyjnymi w gabinecie można skorzystać również z relaksacyjnych i spa, więc np.
masaży o różnym przeznaczeniu: terapeutycznych,
regeneracyjnych, odprężających czy aromaterapii.
Perełką salonu jest system diagnostyczny DIACOM, wykonujący badanie polegające – w największym skrócie i uproszczeniu – na skanowaniu
pamięci mózgu i ciała. – Trwa około 15-30 minut –
wyjaśnia Aleksandra Dudojć. – Za pomocą specjalnych słuchawek dostajemy informację o szkodach,
jakie zaszły w organizmie w przeszłości i skutkach

wić swoją kondycję fizyczną, samopoczucie lub jak
wspomóc leczenie farmakologiczne
Słowem, które najlepiej określa filozofię Gabinetu Kosmetyki i Wellness „Rose”, jest jakość. Dotyczy
to wszystkich aspektów jego istnienia, począwszy
od pięknych, eleganckich wnętrz, przez wspomnianą znakomicie dobraną kadrę, po – bardzo ważne
– narzędzia pracy. Gabinet używa wysokiej klasy
produktów, współpracuje z cenionymi na rynku
markami Rejuvi i Klapp. Pracuje na najnowocześniejszym sprzęcie. Ceny są jednak wyważone i –

Aleksandra Dudojć właścicielka
ubocznych problemów zdrowotnych, z jakimi zmagało się ciało. Badanie wykryje m.in. problemy oddechowe, krążeniowe czy ze wzrokiem, także tych
przebytych dawniej. Potem następuje analiza mineralizacji, czyli ubytków ważnych dla zdrowia i urody
składników, dzięki czemu możemy wdrożyć ich odpowiednią suplementację. Taka diagnostyka jest
niezwykle wartościowa, bo w szerokiej perspektywie jesteśmy w stanie poradzić klientom jak popra-

jak zapewnia właścicielka – każda osoba znajdzie
w gabinecie coś na swoją kieszeń.
– Każdą osobę traktujemy bardzo indywidualnie,
wyjątkowo, a przede wszystkim z sercem – podkreśla Aleksandra Dudojć. – Nie ma mowy o rutynie.
Dobrze znamy osoby, które do nas przychodzą,
prowadzimy je, motywujemy, doradzamy. Podchodzimy do nich kompleksowo. Chcemy, by w czasie
i po wizycie czuli się maksymalnie dopieszczeni.

Gabinet Kosmetyki i Wellness Rose, Gnieźnieńska 24, Koszalin, tel. 510 644 514

58 Moda i Styl

WIOSENNY
DETOKS.
PRAWDA
CZY MIT?
Detoksykacja, detoks – słowa przyprawiające o dreszcze. W internetowych poradnikach
roi się od artykułów, a w księgarniach od poradników pełnych cudownych podpowiedzi,
jak pozbyć się z organizmu złogów zanieczyszczeń i jak szybko schudnąć na wiosnę, by
pokazać światu na nowo odrodzone ciało. Diety detoksykacyjne są bardzo modne, czy
jednak organizm ich potrzebuje? Czy można zmyć swe żywieniowe grzechy poprzez radykalną kurację? Czy diety detoksykacyjne mogą być antidotum na nadmiar tłuszczu, cukru i fast-foody w naszym codziennym jadłospisie?

Agnieszka Kobalczyk - dietetyk
Prywatna Przychodnia Specjalistyczna PulsMed, tel. 791 208 330, dietetyk@pulsmed.eu
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D

iety oczyszczające zazwyczaj opierają się
na założeniu, że można pozbyć się toksyn jedząc
lub unikając jedzenia pewnych produktów. Mają
zarówno wielu zwolenników jak i przeciwników.
Jednym z tych ostatnich jest David A. Bender –
emerytowany profesor biochemii żywieniowej na
Uniwersytecie w Londynie, który wyjaśnia, że organizm ludzki jest perfekcyjnie przygotowany do samodzielnej detoksykacji bez konieczności dodatkowej nadzwyczajnej pomocy, a w swoim artykule
opublikowanym w „The Biologist” argumentuje:
„Cała filozofia detoksu opiera się na mało prawdopodobnym założeniu, że skumulowane w ciele toksyny spowalniają metabolizm i są odpowiedzialne
za przybieranie na wadze, ogólną apatię itd. Tymczasem przybieranie na wadze wynika z zachwiania równowagi pomiędzy konsumpcją a zużyciem
energii. W odchudzaniu nie ma żadnej drogi na
skróty. Musisz jeść mniej i więcej ćwiczyć. To takie
proste.” Idąc za słowami profesora, należy jasno
rozdzielić te dwa pojęcia: proces odchudzania nie
jest tożsamy z dietą detoksykacyjną.
Faktem jest, że żyjąc w czasach powszechnie
dostępnej przetworzonej żywności organizm ludzki skazany jest na przyjmowanie w ciągu roku od
4-7 kg różnych substancji toksycznych, w tym ok.
4,5 l pestycydów. Szczęśliwie, organizm człowieka
ma wydajne systemy odtruwania organizmu. Wiele
szkodliwych substancji ulega rozłożeniu i unieszkodliwieniu w wątrobie, niektóre związki są wydalane
przez skórę oraz nerki – wraz z moczem. Niepotrzebne resztki usuwane są również przez jelita.
Mimo naturalnych systemów obronnych, człowiek ma problem, by radzić sobie z taką różnorodnością substancji chemicznych oraz powstającym
w procesach biochemicznych nadmiarem wolnych
rodników tlenowych, uznawanych za podstawową
przyczynę starzenia się, osłabienia układu odpornościowego, zmian miażdżycowych i nowotworów.
Większość diet oczyszczających bazuje więc na
spożywaniu dużych ilości produktów spożywczych
(warzyw, owoców i koktajli warzywno-owocowych)
zawierających naturalne przeciwutleniacze. Diety te
są niskokaloryczne i ubogie w składniki odżywcze,
dlatego stosowanie ich przez dłuższy czas bez konsultacji z dietetykiem jest niezalecane. Mogą powodować poczucie osłabienia, zbyt niski poziom
glukozy we krwi, zawroty głowy. Zazwyczaj skutkują, podobnie jak większość „diet gazetowych”,
efektem jo-jo.
„Dieta oczyszczająca” w swych założeniach nie
powinna odbiegać od podstawowych zasad zdrowego żywienia i uwzględniać szczególnie dużą
ilość zielonych i żółtych warzyw, kiełków, pełnoziarnistych produktów zbożowych, roślin strączkowych

i orzechów bogatych w błonnik pokarmowy, jak
również zawierać pełnowartościowe białko, najlepiej w postaci ryb, a także oleje roślinne.
Jadłospis można wzbogacać o owoce zawierające mniejszą ilość cukrów: jabłka, kiwi, cytryny,
grejpfruty, pomarańcze. Błonnik nie ulega procesom trawiennym i pomaga usunąć z organizmu
zbędne produkty przemiany materii. Składa się
z elementów rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych
w wodzie. Te nierozpuszczalne są odpowiedzialne
głównie za przyspieszenie procesu trawienia i obniżenie wartości energetycznej posiłku. Podczas gdy
rozpuszczalne elementy tzw. beta-glukany ograniczają wchłanianie glukozy do krwi i pobudzają wydalanie cholesterolu.
Najwięcej błonnika pokarmowego zawierają
pełnoziarniste produkty zbożowe (np. otręby, płatki
owsiane, ryż brązowy, grube kasze) oraz warzywa.
Należy również pamiętać o wypijaniu odpowiedniej ilości (ok. 2l) płynów: wody, zielonej herbaty.
Organizm człowieka wytwarza wprawdzie w ciągu
doby około 350 ml wody endogennej, jednak jest
to zdecydowanie za mało, by procesy biochemiczne przebiegały sprawnie.

Produkty bogate w przeciwutleniacze oraz
uznawane za pomocne w odchudzaniu: Herbata chińska zielona, Zielona kawa, Paulinia
guarana, Ostrokrzew paragwajski (Yerba-Mate), Jęczmień zwyczajny (młody jęczmień), Kola
błyszcząca, Cykoria podróżnik, Fenkuł włoski,
Seler zwyczajny, Grejpfrut, Winorośl właściwa (czerwone wino wytrawne), Fasola zwykła,
Opuncja figa indyjska, Pietruszka zwyczajna,
Pokrzywa zwyczajna, Jarmuż, Ostropest plamisty, Mniszek lekarski, Karczoch zwyczajny, Pomarańcza gorzka, Szałwia hiszpańska (nasiona
chia), Pistacja, Gurmar (Gymnema sylvestre),
Tamandrynowiec (Garcinia cambogia), Morwa
biała, Cynamonowiec, Czystek, Glucomannan,
Ocet jabłkowy, mikroalgi: Chlorella, Spirulina.
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SKÓRA BĘDZIE
CI WDZIĘCZNA

Autor: Anna Makochonik

Świat kosmetologii dzieli rok nie na cztery a na dwie pory: jesienno-zimową i wiosennoletnią. Inwestycje w skórę z tej pierwszej na pewno zwrócą się w drugiej. Warto dobrze
rozplanować wszelkie zabiegi, nie zostawiając niczego na ostatnią chwilę, bo zamiast pomóc, mogą poważnie skórze zaszkodzić i to na długi czas. Mądry plan pozwoli cieszyć się
zadbanym, gotowym do wakacyjnych ekspozycji ciałem.

W

spadku po gorąco-wietrznym lecie dostajemy opaleniznę, a w pakiecie z nią wysuszoną
słońcem skórę i włosy, czasem urocze piegi, a często – niestety – uciążliwe przebarwienia. Często
również bardziej widoczne zmarszczki i rozszerzone naczynka krwionośne.
Zniszczenia są wprost proporcjonalne do poziomu ochrony przed słońcem, wiatrem i chlorowaną
wodą, jednak dodatkowego nawilżenia i odży-

wienia potrzebuje każde ciało. Słowem po lecie
rozpoczyna akcja-regeneracja. Zaopatrzone w odpowiednie kosmetyki bogate w tłuszcze, mocznik
i wszelkie substancje nawilżające powinnyśmy
poradzić sobie z przesuszeniem skóry w domu.
Przebarwienia to rzecz poważniejsza, wymagająca interwencji specjalistycznej, wizyty w salonie
kosmetycznym lub kosmetologicznym. Najlepiej
w tym wypadku sprawdzą się nieocenione peelingi
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medycznie, czyli zabiegi z kwasami dermatologicznymi. Mają one tak wiele zastosowań, że warto się
na nie zdecydować niezależnie od tego, czy mamy
przebarwienia, bo to tylko jeden z problemów, które pozwalają rozwiązać. Doskonale poradzą sobie
także z zanieczyszczeniami, w tym z trądzikiem,
zszarzałą skórą i jej odmładzaniem albo polepszą
jej ogólną kondycję: zagęszczą ją, wygładzą, wyrównają koloryt. Rodzaj i ilość peelingu zaordynuje
kosmetolog, ale trzeba pamiętać, że między zabiegami wymagana jest przerwa liczona w tygodniach.
Zatem trzeba zaplanować cykl na dłuższy czas.
Zła wiadomość jest taka, że peelingi medyczne
można wykonywać jedynie w okresie jesienno-zimowym. – W okresie słonecznym absolutnie wykluczone jest stosowanie kwasów dermatologicznych
– podkreśla Edyta Szuplak-Słupczewska, kosmetolog Instytutu Dermatologii i Medycyny Estetycznej
Dermalogica. – Wyjątkiem jest kwas PRX-T 33, który
może być stosowany przez cały rok, bo w przeciwieństwie do pozostałych nie powoduje złuszczania skóry. Nie wolno także wykonywać zabiegów
laserowych, m.in. zamykających naczynka krwionośne. Skóra po wymienionych zabiegach jest podrażniona i zaczerwieniona, wymaga odbudowy.
Naskórek ma nierówną strukturę, łuszczy się w różnym stopniu w różnych miejscach. Jeśli w mocniej
odsłonięty fragment wniknie słońce, spowoduje
ono przebarwienie. Ponadto, na podrażnionej skórze łatwiej o poparzenia słoneczne.
Naturalnym wyborem w procesie przygotowania ciała do lata jest depilacja lub – jeśli korzystamy
z zabiegów w gabinetach kosmetycznych – epilacja
laserowa. Ten zabieg jednak wymaga kilku serii.
Aby zdążyć na wiosnę, cykl najpóźniej należy zacząć w październiku.
Wydawałoby się, że zimne pory roku są zdecydowanie bardziej przyjazne wszelkim działaniom kosmetologicznym, jednak pewne zabiegi spokojnie
można wykonywać cały rok, a warto właśnie, kiedy
szykujemy się na wakacje. Po zimie mamy ziemistą,
zanieczyszczoną cerę i kilka zbędnych kilogramów
uzbieranych w czasie wylegiwania się pod kocem
i zajadania słodyczami poprawiającymi humor
w zimne i ciemne dni. I znów skupiamy się na regeneracji, a przy tym poprawie kondycji całego ciała,
które zamierzamy bardziej odsłaniać.
Do zabiegów bezpiecznych o każdej porze roku,
także ciepłej, należą oczyszczające jak mezoterapia
czy oxybrazja, czyli mezoterapia tlenowa. Ta ostatnia to hit gabinetów kosmetologicznych. Zanieczyszczenia usuwane są ze skóry za pomocą silnego strumienia powietrza i soli fizjologicznej. Zabieg
jest bezpieczny, nie podrażnia mocno naskórka,
jest polecany nawet osobom o skórze wrażliwej
czy naczynkowej. Odnawia skórę, nadaje jej blask,
wygładza, a także przygotowuje do zabiegów po-

ważniejszych (warto nim poprzedzić np. peelingi
medyczne).
W lecie odkrywamy ciało, zatem przed wakacjami
warto się zdecydować na zabiegi polepszające wygląd ciała. Tu najlepszym wyborem będzie endermologia, czyli masaż mechaniczny, który modeluje
sylwetkę, wyszczupla, także w trudnych miejscach
jak choćby tzw. boczki, ujędrnia, likwiduje cellulit,
drenuje ciało z nadmiaru wody, usprawnia przepływ
limfy. Ilość zabiegów zależy od potrzeb, ale stosuje
się je w serii dwa na tydzień, więc znów potrzeb-

ny jest plan na kilka tygodni, moment rozpoczęcia
terapii jest jednak dowolny. W lecie sprawdzą się
wszelkie zabiegi upiększające i odprężające np.
manicure i pedicure, zabiegi nawilżające na twarz,
włosy i ciało, ewentualnie niwelujące poparzenia
słoneczne, a także masaże.
Warto na koniec dodać, że autonomię od warunków atmosferycznych ma medycyna estetyczna.
Wypełnianie zmarszczek, ust i inne jej zabiegi można wykonywać przez cały rok.
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Kobieta szpieg,
mężczyzna i zakupy…

Autor: Tomasz Kamyk

Ruchy feministyczne od lat głoszą tezy o uprzywilejowanej pozycji mężczyzn wobec kobiet. Najnowsze badanie etnograficzne dotyczące mężczyzn dowodzi, że na współczesnych relacjach społecznych bardziej cierpią jednak przedstawiciele płci brzydkiej. Czy
to możliwe?

W

ygląda na to, że utkwiona w naszej naturze
płeć kulturowa jest znacznie silniejsza niż przekonanie odwrotne propagowane przez największe ruchy feministyczne i wszystkie studia gender razem
wzięte. Podświadomie nie przyjmujemy nowych
filozofii, które każą nam na nowo definiować naszą
płciowość.
Jak dowodzi najnowszy raport Ethnomedia
przedstawiony przez dom mediowy Lowe Media
definicja męskości jest dla nas tak oczywista, że
nawet gdy z konieczności wchodzimy w kobiece

role społeczne, tłumaczymy ten fakt „na męski
sposób”.
Życie z osobistym szpiegiem
Zacznijmy jednak od samej metodologii, bo
ona stanowi podstawę dojścia do tak radykalnych
wniosków. Badania etnograficzne nie sprowadzają
się bowiem do zadania serii pytań dużej grupie
respondentów i ustaleniu procentowych wskazań
poszczególnych odpowiedzi. W ich przypadku sto-
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suje się bardziej wyrafinowane metody badawcze,
a wyniki mają o niebo lepszy aspekt jakościowy.
Etno-badania polegają na obserwacji „respondentów” w ich naturalnych warunkach – miejscu
zamieszkania, w sklepie, czy w czasie wypoczynku.
Każdorazowo badacze przygotowują specjalny zestaw narzędzi, który ma posłużyć osiągnięciu jak
najlepszego efektu – uzyskaniu jakościowej wiedzy
na interesujący ich temat. Nie interesuje więc ich
tak jak w przypadku badań ilościowych jaki procent
respondentów deklaruje to i to. Etno-badacz musi
osobiście doświadczyć tego, jak zachowuje się badany w danych okolicznościach i poznać przyczyny
takiego, a nie innego zachowania.
Podobnie było w przypadku najnowszego badania poświęconego mężczyznom. Badacze zastosowali szereg unikatowych rozwiązań, które
miały wpłynąć na wiarygodność analizy. Jednym
z takich rozwiązań było zaangażowanie „kobiety –
szpiega” – kobiety, która w naturalnych, domowych
warunkach obserwowała swojego partnera – oczywiście bez jego wiedzy o tym, a następnie codziennie przez Skype’a raportowała badaczom swoje
spostrzeżenia. Innym narzędziem były „wywiady
konfrontacyjne” – czyli rozmowy przeprowadzane
w osobnych pomieszczeniach z każdym z partnerów. Tematem rozmów było określenie ról, jakie
mężczyzna odgrywa w swoim życiu. To tylko wybrane narzędzia badawcze, ale to one właśnie doprowadziły do najważniejszych wniosków dotyczących
rozumienia naszej płciowości.

Każdy uszczerbek w tym wizerunku sprawia, że
mężczyzna coraz mniej chce się starać. Jego zasada brzmi bowiem „wszystko albo nic”. Więc jeśli
nie może realizować męskiego wzorca w całości,
część mężczyzn nie chce go realizować tylko w jakimś procencie. To jeden z powodów, dla których
mężczyźni stają się leniwi, nieambitni, tracą swój życiowy cel. To pewien paradoks, gdyż potrzeba bycia męskim spycha ten typ mężczyzny w zbiór cech
niemęskich. Czy dlatego wciskają się w spodnie
„rurki” choć obiektywnie obie płcie oceniają je jako
niemęskie…
Macho z odkurzaczem
Część mężczyzn stara się „nadrobić” straty wynikające z niemożności realizacji typowo męskich
zadań i wzorców i sięga po wzorce uznane kulturowo za kobiece – np. zajmowanie się dziećmi, czy
sprzątanie.
Tak jak wspomnieliśmy mężczyzna wyznaje zasa-

Kryzys męskości? Jaki kryzys?
Pojęcie męskości wydaje się być dla obu płci
bardzo jasno zdefiniowane. Pierwszym i najważniejszym jej atrybutem, budującym tzw. rdzeń
męskości jest siła – zarówno ta fizyczna, jak i psychiczna. Oczywiste jest, że to atrybut wynikający
z naszej biologii, z tego co najbardziej pierwotne.
Głównymi składowymi rdzenia męskości są ponadto odpowiedzialność i władza – cechy, które
przypisane są płci brzydkiej kulturowo. Atrybuty te
są scementowane z definicją męskości (określaną
zresztą podobnie przez obie płcie). Dlatego zmiana
warunków, w których współcześnie funkcjonujemy
sprawiła, że mężczyzn dotknął „kryzys adaptacyjny”
– jasno określona męska tożsamość nie może się
współcześnie realizować. Kobiety wchodzą w obszary dotąd zarezerwowane dla mężczyzn, zarabiają
na siebie, trudno utrzymać rodzinę z jednej pensji,
a siła fizyczna… jest coraz mniej potrzebna.
Wszystko albo nic
Jak być mężczyzną, to w 100 procentach – taki
obraz klaruje się po analizie badania Ethnomedia.

dę „wszystko albo nic”. Jeśli zatem nie może w 100
procentach wykazać się swoją męskością (bo nie
podejmuje decyzji jednoosobowo, bo nie jest jedynym żywicielem rodziny, bo nie musi być odpowiedzialny) wchodzi w kobiece role, naginając nieco
swój światopogląd.
Jeśli zatem spędza czas w kuchni, to dlatego, że
„nie jest tajemnicą, że najlepsi kucharze to faceci”,
jeśli odkurza, to dlatego, że „to ciężkie zajęcie, wymagające męskiej siły – czasem trzeba przesunąć
jakiś mebel”, a jeśli zajmuje się dzieckiem, do dlatego, że „spacer z ojcem to nie kręcenie się po parku,
ale prawdziwa przygoda”.
Nie zdajemy sobie często z tego sprawy, ale dla
mężczyzny ważny jest aspekt finansowy. Lepiej zarabiająca partnerka, nadgryza jego ego. Doskonale
obrazuje to przykład jednego z poddanych badaniu. Twierdził, że żona pracuje, „aby nie zdziczeć
w domu, a to co zarabia starcza na waciki”. W rzeczywistości jego pensja niewiele przekraczała dochody żony…
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OPOWIEŚCI KAUKASKIE
ZBYSZKA PAWLAKA

Autor: Anna Kowal / foto: Alla Pozmogowa

Zbyszek Pawlak to gość pierwszego spotkania w ramach cyklu „WOLNO rozmawiać”
grupy SLOW Koszalin. Życie związał z Jedwabnym Szlakiem: jest podróżnikiem, znawcą wschodniej kultury i rewelacyjnym gawędziarzem. Oraz autorem poruszającej książki
„Biesłan. Pęknięte miasto”, o okrutnym zamachu terrorystycznym, w którym zginęły 334
osoby, w tym 156 dzieci.

T

o właśnie książkowa opowieść o Biesłanie
była pretekstem do spotkania, które odbyło się
w początkach maja w kawiarni Lalka. Autor pierwszy raz przyjechał do tej małej, dotkniętej tragedią miejscowości 40 dni po ataku. To była jego
pierwsza wizyta, ale nie ostatnia. Przez 11 lat był
w Biesłanie wiele razy – ze swoją rodziną, ze studentami.
Jeszcze więcej razy opowiadał o tym, co się wydarzyło w tej spokojnej osetyńskiej miejscowości.

Mówił podczas spotkania, że to ważne - dla niego
osobiście, i dla rodzin dotkniętych tragedią - by
opowiadać o zamachu: - To był najokrutniejszy akt
terroru w Europie, moim zdaniem okrutniejszy niż
atak na WTC, bo koszmar uwięzionych trwał trzy
doby, a wśród zabitych było ponad 150 dzieci.
O Biesłanie trzeba pamiętać, mówić. Nie tylko z powodu szacunku dla ofiar i ich bliskich, ale przede
wszystkim dlatego, że może dzięki temu ta historia
się nie powtórzy.
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W kaukaskiej tradycji pierwszy dzień szkoły to
wielkie radosne święto. Tego dnia dzieciom w szkole towarzyszy cała rodzina. Zamachowcy ze strategicznego punktu widzenia niezwykle starannie
wybrali dzień ataku. Równie starannie przygotowali
napad, o czym świadczy liczba ofiar. Przez lata autor książki odwiedził około 100 rodzin, wysłuchał
ich wstrząsających historii o dramacie, który rozpoczął się 1 września w Szkole nr 1. Niektóre z tych
opowieści przywołał podczas spotkania, o innych
przeczytać możecie w książce. Pokazał też wyjątkową pieśń ilustrowaną zdjęciami, nagraną przez
mieszkańców w pierwszą rocznicę zamachu. I trzeba jasno powiedzieć, że w tym momencie goście
spotkania w Lalce musieli walczyć ze łzami cisnącymi się do oczu.
Jednak dwuipółgodzinne spotkanie wypełniały
nie tylko wyciskające łzy historie o tragedii, która
dotknęła mieszkańców Biesłanu. Zbyszek kocha
Kaukaz i tą miłość przekazuje dalej. Podczas spotkania uczestnicy mogli spojrzeć na Osetię z jego
perspektywy – to kraina jak z Władcy Pierścieni:
piękne góry, ruiny i przyjaźni górale, przyjaźni, ale
z bronią w ręku. To też inne zwyczaje, tradycje i…
jedzenie.
Ważnym elementem osetyńskiej kultury jest
dobre jadło, picie i goszczenie innych. Zbyszek
śmiał się, że na Kaukazie nie przyjmuje się gości,
tylko chodzi w gościnę. Gdy w drzwiach pojawia
się gość, nawet ten niezapowiedziany, należy godnie go ugościć. Osetia znana jest z rewelacyjnych
serów, piwa, oraz osetyńskich pierogów, które są

wszechobecne. Gość obiecał, że następnym razem
spotka się ze SLOW klubem przy stole zastawionym osetyńskimi specjałami, by jeść, pić i śmiać się,
a nie płakać.

SLOW Koszalin, czyli nieformalna wspólnota,
jest inicjatywą kilku koszalińskich blogerek
(Restopini.blogspot.com, Koktajlmanilla.blogspot.com). SLOW kojarzyło się pierwotnie z jedzeniem – dobrym, domowym, ekologicznym.
Obecnie oznacza jednak refleksyjne i pozytywnie hedonistyczne podejście do życia. W swoim SLOW manifeście blogerki piszą, że lubią
Koszalin i lubią poznawać nowych ludzi. Drużyna A (dwie Anie, Alla i Asia) swoją ideą zaraziły
już sporą grupę koszalinian.
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OSETYŃSKIE PIEROGI, czyli chaczapuri
Zbyszek o tych pierogach podczas spotkania
powiedział tyle razy, że... należało je zrobić. I to jak
najszybciej. To połączenie, jak mówił gość spotkania, „pizzy z ruskimi pierogami”. Trzeba przyznać, że
połączenie niezwykle udane. Nie wierzycie? Spróbujcie! Łatwiej je zrobić niż tradycyjne ruskie.
Składniki na ciasto drożdżowe:
2 szklanki mąki
20 g świeżych drożdży
1 łyżeczka cukru
3/4 łyżeczki soli
1 łyżka roztopionego masła
3/4 szklanki mleka
Farsz ziemniaczano- serowy:
200 gram ziemniaków
200 gram sera feta
200 gram twarogu
pieprz i ewentualnie sól do smaku
Przygotowanie ciasta:
Ze świeżych drożdży należy zrobić zaczyn: mleko
lekko podgrzać, rozpuścić w nim drożdże, cukier i
2 łyżki mąki, bardzo dokładnie wymieszać i odstawić do wyrośnięcia na ok. 15 minut. Drugi etap: do
miski wsypujemy resztę składników: mąkę i sól oraz
dodajemy wyrośnięty zaczyn z drożdży. Składniki
mieszamy, następnie wlewamy roztopione masło.
Całość dokładnie wyrabiamy. Gotowe ciasto dzielimy na 6 części i formujemy kulki. Zostawiamy je do
wyrośnięcia na godzinę (nie zapomnijcie posypać
ich mąką).
Przygotowanie farszu:
Ugotowane ziemniaki przepuszczamy przez praskę, albo rozgniatamy jak na puree. Dodajemy ser
feta oraz twaróg. Wyrabiamy farsz, doprawiamy do
smaku.

Każdą kulkę wyrośniętego ciasta musimy rozwałkować na okrągłe placki. Na każdy nakładamy
farsz serowy, zawijamy w ‘’tobołek’’ i delikatnie
wałkujemy. Czas na finał: rozgrzewamy patelnię,
smarujemy odrobiną oleju i kładziemy jeden chaczapuri, zmniejszamy ogień na średni, przykrywamy pokrywką i pieczemy 3 minuty. Przewracamy
na drugą stronę i również pieczemy 2-3 minuty.
Placek rośnie, ale po zdjęciu z patelni opada. Gotowe chaczapuri układamy na talerzu i smarujemy
masłem.
Zgodnie z kaukaską tradycją na talerzu układa
się po trzy pierogi, wyjątkiem jest pogrzeb: wtedy
pierogi układa się po dwa. Trudno jednak sobie
wyobrazić kogoś, kto jest w stanie zjeść za jednym
razem trzy takie pierogi.
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UROK CZARNEGO
KRĄŻKA

Autor: Mateusz Prus / foto: Marcin Torbiński

Mimo ciągłego postępu techniki coraz więcej osób wraca do słuchania muzyki odtwarzanej z czarnej winylowej płyty gramofonowej. To między innymi dla nich w Koszalinie
odbyła się pierwsza giełda muzyczna Gra Muzyka.

S

tacjonarnych sklepów z muzyką prawie już nie
ma. W tzw. sieciówkach działy muzyczne są stale
zmniejszane. Rynek dystrybucji coraz bardziej nastawia się na sprzedaż w systemach streamingowych. Mimo to notuje się wzrost sprzedaży winyli,
a także kompaktów i kaset.
– W systemie internetowym nie można kupić limitowanej wersji albumu, który z czasem zyskuje na
wartości. Jestem z takiego rocznika, który słuchał
jedynie z kaset a później z kompaktów i winyli –
mówi Mariusz Rodziewicz, autor bloga Gra Muzyka,
który zainspirowany przez jednego z czytelników
zorganizował giełdę w koszalińskim sklepie Gram.

Statystyki nie kłamią. Na świecie od kilku lat notowany jest wzrost sprzedaży przede wszystkim
płyt winylowych. Najgorszy był rok 2006 kiedy to
sprzedano 36 milionów czarnych płyt. W roku 2014
było to już ponad 200 milionów. Tendencja ta stale się umacnia. Również w Polsce w 2014 r. po raz
pierwszy od ośmiu lat wzrosła sprzedaż nośników
fizycznych. Samych winyli sprzedano na Wisłą prawie dwa razy tyle co w roku 2013 r.
Dlaczego coraz częściej inwestujemy w duże
i ciężkie płyty? – Zaczęło się od wizyty u sąsiada.
Leciała muzyka z gramofonu i poczułem różnicę –
mówi Łukasz Bieniek odwiedzający giełdę muzycz-
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ną. – Dla mnie muzyka zapisana w formacie mp3
jest płaska, za to z winyla jest ciepła. Nawet trzaski
są przyjemne. Sam kupiłem cały sprzęt tydzień
temu za kilka tysięcy złotych i zaczynam dopiero
zbierać swoją kolekcję – dodaje.
Pan Łukasz kupił sprzęt z najwyższej półki. Jednak najprostsze gramofony z napędem paskowym
kosztują już od 200 zł. Oczywiście są też modele
bardzo nowatorskie zarówno technicznie, jak i pod
względem designu. Te mogą kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych. Można też kupić gramofony djskie z napędem bezpośrednim potrzebnym
do tzw. scratchu. Do gramofonu należy dokupić
„system”, czyli igłę i wkładkę. Najwyższe modele
kosztują kilkaset złotych. Do tego przedwzmacniacz, dobre głośniki i można komfortowo słuchać
muzyki z winyli. Jak każda pasja tak i zbieranie płyt
może być uzależniające.
– Zbieram płyty od dwóch miesięcy, ale żona
przeraziła się, że kolekcja rośnie w tak zastraszają-

cym tempie. Mam już około 60 płyt – śmieje się Robert Grabowski z Sianowa, uczestnik giełdy.
Podczas pierwszej koszalińskiej muzycznej giełdy oprócz winyli można było też nabyć kasety, płyty
cd a także koncertowe DVD.
– Zbieram koncerty na DVD od ośmiu lat. Sam jestem aktywnym muzykiem i lubię podpatrywać jak
wielcy grają na żywo. – mówi Remigiusz Błaszków,
jeden z wystawców. – oglądałem już każdy koncert
kilkadziesiąt razy i chciałby aby ktoś przejął te płyty
ode mnie.
W sobotnie przedpołudnie w koszalińskim sklepie Gram przewinęło się około stu osób, dla których słuchanie muzyki to ważna czynność, którą
należy wykonywać z szacunkiem. Sukces inicjatywy
dowodzi tego, że dla wielu wyrazem prestiżu jest
posiadanie w domu porządnego sprzętu grającego wraz z kolekcją płytową. Wszystko wskazuje na
to, że mimo pędzącej informatyzacji, tradycyjne nośniki muzyczne nie tak prędko odejdą do lamusa.

Druga edycja Giełdy Muzycznej odbędzie się 30 maja br., również w koszalińskim Sklepie Gram
(Koszalin, ulica Młyńska 49A; www.sklepgram.pl)
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Pasja kolekcjonerska
zaczyna się
od rozmowy

Autor: Piotr Pawłowski / foto: Wojciech Grela

Zbieranie dzieł sztuki jest hobby szlachetnym, ale i kosztownym. Owianym przy tym
mgiełką tajemnicy. O tym, co kupują do swych domów koszalinianie, rozmawiamy z Bereniką Żesławską, marszandem, właścicielką Galerii Sztuki, która mieści się w koszalińskim
hotelu Gromada.
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Od czego zależy, że niektórzy twórcy mają więcej odbiorców?
Najwięcej zależy od talentu i warsztatu. W galerii
mam największe polskie nazwiska, a także bardzo
dobre prace twórców koszalińskich.
Największe nazwiska idą w parze z najwyższymi cenami?
Niekoniecznie. Sama negocjuję ceny z artystami,
staram się, by były konkurencyjne zarówno dla stałych, jak i okazjonalnych klientów.
Pomówmy o konkretnych cenach.
Większość cen jest negocjowanych. Żaden marszand nie zdradza tajemnic, prawda jest taka, że to
nie leży w interesie ani jego, ani artysty, ani kolekcjonera.
Ile kosztuje obraz do domowej kolekcji?
Rzecz względna; od kilkuset złotych do milionów.
Warto jednak pamiętać, że samo wejście do galerii,
obcowanie ze sztuką nic nie kosztuje, a wzbogaca.
Cieszę się, że wielu młodych odkrywa potrzebę kolekcjonowania obrazów i rzeźb.

O

Ile trzeba zapłacić za najdroższe prace polskich
twórców?
O cenach w mojej galerii – jak wspomniałam
– nie mogę mówić. Ceny prac w kraju, innych
galeriach oraz w transakcjach bezpośrednich
[pomiędzy artystą a kolekcjonerem] są bardzo
zróżnicowane.
Przykładem inwestowania w sztukę współczesną,
w tym przypadku w rzeźbę, jest kolekcjonowanie
prac Igora Mitoraja [polski rzeźbiarz, od 1968 roku
tworzący we Francji i Włoszech, zmarły w ubiegłym
roku w Paryżu] przez Grażynę Kulczyk. Te prace
wartością dorównują, a nawet przewyższają ceny
najnowszych modeli Mercedesa.
Ceny dostępnych w galeriach rysunków Pabla
Picassa przekraczają półtora miliona złotych.

d ilu lat zajmuje się pani sztuką?
Galerię prowadzę od ponad 15 lat, ale sztuką
– zwłaszcza współczesną – interesuję się znacznie
dłużej i ciągle pogłębiam swoją wiedzę.

W czyje prace inwestują dzisiaj koszalińscy kolekcjonerzy?
Mogę tylko powiedzieć, że w artystów z Olimpu
polskiej sztuki współczesnej.

Skąd u pani to zainteresowanie sztuką?
Przede wszystkim z domu rodzinnego, z obcowania ze sztuką. Dorastałam otoczona obrazami,
antykami, książkami. Był to dla mnie – i wciąż pozostaje – fascynujący świat. Nie wyobrażam sobie
życia bez tych przedmiotów.

A jaki rodzaj malarstwa sprzedaje się dzisiaj najlepiej?
Najwięcej sprzedaje się prac figuratywnych.

Którzy artyści sprzedają się najlepiej?
Każdy twórca ma – lub znajdzie – swojego odbiorcę.

Najpopularniejsze nazwiska?
Obecnie największym powodzeniem cieszą się
prace Tomasz Sętowskiego [z Częstochowy, rocznik
1961] w – niezwykle dzisiaj popularnej – konwencji
realizmu magicznego, piękne opowieści Jarosława
Luterackego [z Łodzi, rocznik 1967] i Rafała Olbiń-

72 Moda i Styl

skiego, najbardziej znanego polskiego plakacisty,
od lat mieszkającego w USA.
A inni twórcy?
Warto wspomnieć o warszawskim malarzu Leszku
Sokole z jego latającymi opowieściami i profesorze
Waldemarze Marszałku, pochodzącym z Koszalina.
Jacy są koszalińscy kolekcjonerzy?
Dużą grupę stanowią lekarze, adwokaci, przedsiębiorcy. Ludzie na co dzień zajęci pracą, którzy
potrafią jednak wygospodarować czas na przyjście
do galerii. Wiedza i znajomość rynku naszych kolekcjonerów powoduje, że staram się poszerzać ofertę,
aby sprostać ich gustom i potrzebom. Koszalińscy
odbiorcy świadomie budują domowe kolekcje. Cieszę się, że przychodzą nie tylko, żeby kupić obraz,
ale także porozmawiać. Kolekcjonowanie dzieł często zaczyna się banalnie – od rozmowy o sztuce.
Jak duże jest to środowisko?
Trudno określić, na pewno duże jest grono
przyjaciół galerii. Wielu z nich ma poważne zbiory.
Konsekwentne kolekcjonowanie prac zajmuje wiele lat, wymaga czasu, cierpliwości. Ale jest w tym
działaniu coś więcej. Sztuka – jak wiemy – poszerza
horyzonty, uwrażliwia. Moi klienci są coraz bardziej
wytrawnymi znawcami sztuki współczesnej. Wierzę,
że nawet na najbardziej prestiżowych wystawach
czują się jak znawcy.
Czy w galeriach zdarzają się reklamacje, bo na
przykład obraz nie przyjął się w otoczeniu, dekoracji?
Zdarza się, że przed zakupem wypożyczam prace
do domu, aby nabywca mógł oswoić się z obrazem.
Jakie obrazy wiszą w pani domu?
Jak wspomniałam, ze sztuką miałam do czynienia
od najmłodszych lat. Pierwszy obraz kupiłam za pieniądze otrzymane w prezencie ślubnym. Nie było
to jednak pierwsze dzieło w moim domu, wcześniej
kilka prac dostałam od rodziców. W tej chwili mam
obrazy malarzy współczesnych. Najbardziej jednak
lubię malarstwo abstrakcyjne.
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się utrzymać z ich zakupów. Sprzedaż musi mieć
charakter masowy. Znam ludzi, u których obrazy
wiszą nawet w kuchni, ale to wciąż wyjątki. U mnie
ceny obrazów wahają się od ośmiuset złotych do
dziesięciu tysięcy na przykład za portret Jana Pawła II. Pejzaże – dwa do czterech tysięcy złotych. Sezon wakacyjny nie przekłada się na wzrost sprzedaży, cała nadzieja w młodych ludziach. Kiedy
mnie odwiedzają, widzę, że interesują się sztuką,
a to pierwszy krok do chęci posiadania własnej
kolekcji.
Koszaliński kolekcjoner sztuki współczesnej,
właściciel kolekcji grafik, obrazów, litografii:
– Zaczęło się od przypadku. Lata przełomu,
Gdańsk, ulewa. Wślizgnąłem się do galerii, z nudów przejrzałem ściany. Zobaczyłem grafiki niemieckie, koniec dziewiętnastego wieku. Nic specjalnego, ale piękne. W sumie kupiłem siedem
grafik i mały pejzaż w oleju. Po roku miałem już
kolekcję, po dziesięciu latach całość sprzedałem
i zacząłem od początku. Zbiór jest spójny, część
prac mam w depozycie.
Niechętnie wystawiam. Płacę średnio do tysiąca złotych za grafikę, najdroższy olej (scena bitewna) kosztował mnie kłótnię z żoną. Nie czuję
się snobem, nie inwestuję w sztukę, otaczam się
pięknem. Nie utrzymuję kontaktu z innymi kolekcjonerami, bo tego nie potrzebuję. Znam lekarzy,
adwokatów, których wartość kolekcji sztuki – jak
sądzę – przekracza milion złotych. Nie rozmawiamy o tym.
Koszaliński kolekcjoner, przedsiębiorca:

Zbigniew Murzyn, artysta malarz, właściciel autorskiej Galerii w Koszalinie:
– Koszaliński rynek sztuki jest bardzo trudny.
Widzę wyraźnie spadek zainteresowania sztuką,
zwłaszcza kupowaniem obrazów. Gdyby nie to, że
sprzedaję swoje prace w galeriach w Warszawie,
Gdańsku, Krakowie, nie byłbym w stanie utrzymać
galerii autorskiej. W ostatnich latach zmieniłem jej
charakter, teraz jest miejscem spotkań, rozmów –
o kulturze, polityce, obyczajach. W ciągu ośmiu lat
funkcjonowania tego miejsca w Koszalinie powstało i padło wiele innych galerii. Teraz są cztery.
Kolekcjonerów lokalnych jest niewielu, nie da

– Zaczęło się od niewielkiej pracy Dudy-Gracza, którą dostałem w prezencie od wspólnika
z Warszawy. Ponad 20 lat temu. Później, kiedy już
wiedziałem, ze będę zbierał sztukę, wymieniłem
tamten obraz na trzy inne. I jak się okazało, zrobiłem „interes życia”. Artysta, którego nazwiska nie
wymienię, bo nawet moi najbliżsi przyjaciele nie
wiedzą, ile obecnie warte są jego prace, poszedł
mocno w górę. Czasami żartujemy z żoną, że to
nasza emerytura. W ciągu kilkunastu lat, z bardzo
chaotycznego zestawu (obrazów, grafiki i rzeźby),
zrobił się całkiem sensowny zbiór malarstwa niemieckiego XIX wieku. Dla laika to są „obrazki”, ale
znawca jest w stanie docenić go od pierwszego
spojrzenia. Jestem z tego zbioru dumny. I nie ma
dużego znaczenia fakt, że w stosunku do pieniędzy, jakie wydałem, jest on obecnie wart parę
razy więcej. Zacząłem czytać na temat sztuki. Znalazłem się jakby w innym świecie. Śledzę oferty
galerii niemieckich i nie tylko, wypatrując rzeczy,
które pasowałyby do mojego zbioru.

