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iedy zamieszkałem w Koszalinie,
a był to początek
lat dziewięćdziesiątych, dwie rzeczy uderzyły mnie najmocniej. Jedna dotycząca klimatu dosłownie,
druga – czegoś, co można by uznać
za element klimatu społecznego.
Z tą pierwszą oswoiłem się szybko,
po jakichś dwóch-trzech latach. A chodzi o to, że początkowo było mi
w Koszalinie wiecznie zimno. Ciągle czułem lekki wiaterek; nawet letnie, słoneczne dni były dla mnie podszyte chłodem. Ani się zorientowałem, kiedy przywykłem. Ba, zacząłem doceniać. Pojechałem kiedyś
w środku lata do poznańskich krewnych. Powietrze stało w miejscu,
gorące i oblepiające. Poczułem, że czegoś mi brakuje. Tak, brakowało
mi tego, co początkowo w Koszalinie było dla mnie dokuczliwością,
a co okazuje się błogosławieństwem nadmorskiego mikroklimatu.
Z drugą rzeczą nie poszło tak gładko. Uderzyło mnie, jak mało koszalinianie wiedzą o historii miasta i w jak małym stopniu utożsamiają
się z nim. Z dzisiejszej perspektywy, po ponad 20 latach, łatwiej mi
to zrozumieć. Chociaż było już po przełomie politycznym roku 1989,
w świadomości ludzi wciąż krążyły jak żywe propagandowe strachy
uosobione w postaciach Hupki i Czai. Dla młodszych wyjaśnienie:
Herbert Hupka i Herbert Czaja to ludzie, którzy – jak współcześnie Erika Steinbach – stali na czele ziomkostw, czyli związków Niemców zmuszonych wskutek II wojny światowej opuścić tereny dzisiejszej Polski
zachodniej i północnej. Byli oskarżani przez peerelowską propagandę o „rewanżyzm”, czyli m.in. o kwestionowanie naszych zachodnich
granic (ów „rewanżyzm” zdaje się tu i ówdzie straszyć nadal, choćby
w postaci przekonania, że „Niemcy nas wykupią”). Tak więc starsi
mieszkańcy Koszalina, zwłaszcza ci pamiętający jeszcze wojnę, mogli
czuć się niepewnie. Oni, osiedlając się w Koszalinie, mieli w głowach
swoje światy. Dla nich „u nas” ciągle znaczyło – w Gnieźnie, Rzeszowie
albo za Bugiem. Młodsi, pokolenia urodzone i wychowane już tutaj,
w szkole nie dowiadywali się wiele o lokalnych dziejach. Słyszeli za
to historyczne przekłamanie, że polskie osadnictwo na Pomorzu to
„powrót na piastowskie ziemie”. W takim klimacie brak zainteresowania dziejami miasta jakoś można wytłumaczyć. Na szczęście ostatnia
dekada przyniosła ogromną zmianę. Zainteresowanie historią lokalną wzrasta i że nie jest już ono podszyte strachem przed Niemcami,
a ciekawością i potrzebą poszukiwania tożsamości. Dzięki mediom
społecznościowym widać, jak wielu ludzi gromadzi pamiątki przeszłości i dzieli się nimi z innymi. To, czego mi wciąż brakuje, to porządna
monografia Koszalina, napisana bez obciążenia ideologicznego przez
profesjonalnych historyków. W ratuszu powołano w związku ze zbliżającym się jubileuszem 750-lecia Koszalina komitet, który ma doprowadzić do powstania takiego opracowania. Chociaż jestem nieufny
wobec wszelkich „komitetów”, to szczerze życzę mu powodzenia. Ma
do wykonania ważną pracę, która może wpłynąć na głębsze poczucie
zakorzenienia. A bez poczucia zakorzenienia i wspólnoty trudno liczyć
na zaangażowanie mieszkańców w sprawy miasta.
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Cztery dni mądrej rozrywki

Przygotowywany przez samorząd Darłowa we współpracy z Radiem Koszalin festiwal Media i Sztuka z roku na rok zyskuje
na atrakcyjności. Zanosi się na to, że przyszłoroczny znów przebije ofertą ciekawych wydarzeń tegoroczną, trzecią edycję.

b

ałtyk Festiwal Media i Sztuka (BFMiS) ma dwóch organizatorów i dwa główne wymiary. Darłowski samorząd zaproponował w tym roku w ciągu czterech dni (11-14 lipca) kilkadziesiąt
otwartych spotkań ze znanymi dziennikarzami, aktorami, muzykami,
sportowcami. Osobowości i urozmaicona tematyka rozmów przyciągały różne grupy słuchaczy, a co ważne – namiot spotkań przy
Terminalu Sztuki w darłowskim porcie nigdy nie był pusty, mimo że
doskonała pogoda bardziej skłaniała do plażowania niż śledzenia
dyskusji.
Z kolei Radio Koszalin skupiło się na muzycznym wymiarze
BFMiS. Na estradzie przy latarni morskiej zaprezentowało 10 finalistów Konkursu o Bursztynowy Mikrofon Radia Koszalin, wyłonionych spośród 90 zgłoszonych wykonawców z całej Polski. Statuetka
Bursztynowego Mikrofonu, nagroda w postaci sesji nagraniowej
w Studiu Koncertowo-Nagraniowym im. Czesława Niemena oraz 5
tysięcy złotych trafiło w ręce zespołu Trabanda z Łodzi. O przyznaniu nagrody zadecydowało jury (Piotr Ostrowski, Sylwester Podgórski, Beata Młyńczak, Jolanta Kaczmarek i Dominika Lesner), które
łódzka kapela podbiła taneczną, przebojową muzyką i znakomitym
wokalem. Nagroda Dziennikarzy przypadła Stashce, oryginalnej
wokalistce ze Szczytna.
W ramach festiwalu rozstrzygnięto również Konkurs Reportażu
i Dokumentu Radiowego „Bałtyk 2013”, reaktywowany po blisko

Autor: Adam Różański

10-letniej przerwie. Jego celem był przegląd najciekawszych reportaży radiowych o tematyce morskiej, nadanych w polskiej radiofonii publicznej w ostatnich pięciu latach. W konkursie mogli wziąć
udział pracownicy i współpracownicy Polskiego Radia. Nadesłano
18 zgłoszeń z rozgłośni z całego kraju, zarówno tych lokalnych, jak
i anten ogólnopolskich. Spośród sześciu prac rekomendowanych
przez jury do finału jego członkowie zdecydowali się nagrodzić trzy
reportaże. Pierwszą nagrodę zdobyła Małgorzata Żerwe z Radia
Gdańsk za reportaż „Tylko Piaski”, opowiadający o życiu rybackiej
wsi Piaski. Drugie miejsce zajęła Jolanta Rudnik z Radia Koszalin za
„Wyspę wolności” – reportaż o nieudanej ucieczce na Bornholm.
Trzecia nagroda trafiła do reprezentanta Radia Olsztyn – Mariusza
Borsiaka, za audycję pt. „Madagaskar”, czyli opowieść o niestrudzonym 80-letni żeglarzu planującym rejs na tytułową wyspę.
Jak informuje Piotr Ostrowski, prezes i redaktor naczelny Radia
Koszalin, w przyszłym roku oprócz kolejnej edycji konkursu reporterskiego rozgłośnia zorganizuje warsztaty reportażu adresowane
do młodych dziennikarzy z całej Polski. Planowany termin to przełom maja i czerwca, czyli w kalendarzu okolice Dni Darłowa. – Chcemy, żeby to nie było wydarzenie zamknięte. Dlatego do części zajęć
zaprosimy młodzież z darłowskich szkół średnich – podkreśla Piotr
Ostrowski. – Uzgodniliśmy również z burmistrzem, że wspólnie
uczcimy przypadającą w przyszłym roku dwusetną rocznicę powsta-
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nia kąpieliska morskiego w Darłówku. A warto wiedzieć, że było to
pierwsze kąpielisko nad Bałtykiem, bo dopiero nieco później powstało słynne sopockie.
Również burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz i jego współpracownicy myślą już o przyszłorocznym festiwalu: – Na razie z pewników mogę podać termin, a będą to dni między 10 a 13 lipca 2014
roku. Szukamy dodatkowych pomysłów, które wzbogacą ofertę
i rozwiną formułę festiwalu. Z tegorocznego jesteśmy zadowoleni,
ale zdajemy sobie sprawę, że proste powielanie pomysłów nie wystarczy. Szykujemy kolejne niespodzianki.
Z ustaleń poczynionych przez organizatorów festiwalu Media
i Sztuka podczas podsumowania jego tegorocznej edycji wynika,
że część muzyczna zostanie rozbudowana z dwóch do czterech dni
i że na pewno – wzorem tego roku – na finał każdego dnia na estradzie obok latarni morskiej pojawią się gwiazdy. Kim one będą, to na
razie jeszcze tajemnica.

Piotr Ostrowski, prezes i redaktor naczelny Radia Koszalin

Piotr Ostrowski Cezary Szewczyk i Trabanda

Stashka

Wojciech Pszoniak i burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz

Dziennikarze Radia Koszalin Anna Popławska i Krzysztof Plewa w rozmowie
ze Sławkiem Wierzcholskim, liderem Nocnej Zmiany Bluesa

Laureaci konkursu reportażu - Jolanta Rudnik (Radio Koszalin), Mariusz Borsiak
(Radio Olsztyn) i prezes Radia Gdańsk Lech Parell w zastępstiwe Małgorzaty Żerwe

Trabanda i Stashka
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Koszalińska sprinterka na mistrzostwach świata
Udział w rozpoczynających się 18 sierpnia br. w Moskwie lekkoatletycznych mistrzostwach świata to kolejny tegoroczny sukces koszalinianki Małgorzaty Hołub. Minimum kwalifikacyjne wywalczyła podczas lipcowych młodzieżowych mistrzostw Europy w fińskim Tampere, gdzie w sztafecie 4x400 metrów zdobyła złoty medal. Srebrny medal wywalczyła zaś
na toruńskich 89. mistrzostwach Polski seniorów.

Fot. Radosław Koleśnik

Autor: Anna Sobiecka

m

ałgorzata Hołub na co dzień studiuje ochronę środowiska
na Politechnice Koszalińskiej. Trenuje w klubie Bałtyk Koszalin pod okiem Zbigniewa Maksymiuka. Jej koronny dystans to 400
metrów. Jak podkreśla, bieganie nie było jej pierwszą sportową
pasją. – Na początku była to koszykówka. Lekkoatletykę trenuję
od ukończenia szóstej klasy szkoły podstawowej. Kiedyś wzięłam
udział w zawodach w czwórboju lekkoatletycznym i wtedy wypatrzył mnie mój obecny trener. Początkowo sądziłam, że nie jest to
sport dla mnie. Przyszłam jednak na trening i tak się zaczęła moja
przygoda z lekkoatletyką.
Trening sprinterki nie polega wyłącznie na bieganiu. – Ludzie
pytają mnie, czy biegam w kółko. Fakt, boisko jest okrągłe, więc
inaczej biegać się nie da – żartuje pani Małgorzata. – Trening jest
jednak mocno zróżnicowany. Rozłożony na sześć dni w tygodniu,
codziennie wygląda inaczej i zawiera ćwiczenia zarówno siłowe,
jak i wytrzymałościowe. Różni się on także ze względu na porę
roku. Zimą kładzie się nacisk na wzmocnienie mięśni oraz wytrzymałość, trening w dużej mierze zawiera ćwiczenia siłowe. Latem
z kolei rozwija się dynamikę i szybkość, co ćwiczy się m.in. poprzez
start z bloku startowego – wyjaśnia.
Podczas niedawnych młodzieżowych mistrzostw Europy w Finlandii polska sztafeta 4x400 metrów z Małgorzatą Hołub w składzie zdobyła złoty medal. Poprawiła jednocześnie ustanowiony 14
lat temu rekord Polski. W zawodach indywidualnych Małgorzata
zajęła czwarte miejsce. Jest w świetnej formie, czego dowodem
jest również drugie miejsce w biegu na 400 metrów podczas seniorskich mistrzostw Polski. – Skupiam się teraz na starcie na mi-

strzostwach świata, które rozpoczną się 18 sierpnia w Moskwie.
Na te zawody jadę, to jest pewne. Nie wiadomo jednak czy wystartuję. O tym dowiem się na dzień przed rozpoczęciem mistrzostw
– mówi Małgorzata.
Koszalinianka podkreśla, że pogodzenie sportu z życiem prywatnym nie jest łatwe. – Nie mam taryfy ulgowej. Studia realizuję
w normalnym trybie, zawsze po zajęciach idę na trening. Trenowanie na aktualnym poziomie, czyli w kadrze Polski, wiąże się również
z ogromną ilością wyjazdów. Moim atutem jest dobra organizacja
– tłumaczy. Potwierdza to trener Zbigniew Maksymiuk: – Małgorzata jest bardzo zdeterminowaną i systematyczną osobą. Jeśli określi sobie cel, będzie do niego konsekwentnie dążyć.
– Traktuję lekkoatletykę jak hobby. Nie spodziewałam się, że
zacznę uprawiać ją zawodowo. Jestem dumna z tego co osiągnęłam i co osiągam w dalszym ciągu. Nie wiem jednak, co przytrafi
mi się za kilka lub kilkanaście lat. Zdecydowałam się na studia na
kierunku, który da mi konkretny zawód. Swoją przyszłość wiążę
z ochroną środowiska, bo bardzo mnie ona interesuje – mówi.
Podkreśla także, że nie chce wyjeżdżać z Koszalina. – Owszem,
większe miasto to być może większe możliwości, ale gdy rozmawiam z osobami, które trenują w większych ośrodkach, dowiaduję
się, że nie jest tak, jakbyśmy to sobie wyobrażali. Każdy musi zapracować na sukces tak samo. Kluby działają podobnie, jedynie
stypendium jest nieco wyższe. Mnie do pozostania w Koszalinie
skłoniła miłość oraz trener, z którym współpracuję niezmiennie od
ośmiu lat. Świetnie się dogadujemy i nie wyobrażam sobie bym
mogła to zmienić – mówi pani Małgorzata.
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Pomóżmy, Jacek sam sobie nie poradzi
Jest sympatyczny, ma niski głos i wspaniały uśmiech. Głosem oczarował tysiące słuchaczy Radia Koszalin. Jacek Kiepel,
nasz kolega z redakcji w Pile.
Autor: Andrzej Rudnik, Radio Koszalin

r

ozmawiamy ze sobą prawie codziennie. Ustalamy, jakie tematy poruszymy na antenie. Zastanawiamy się, jak zrobić to
najlepiej. Jaka będzie reakcja słuchaczy, czy zaciekawimy treścią
i formą tego, co zaprezentujemy. Nie zawsze wiemy, czy się udało,
ale mamy taką nadzieję.
Dzisiaj nadzieja jest nam bardzo potrzebna. Nam, czyli przyjaciołom Jacka, jego słuchaczom i samemu Jackowi. Kilka miesięcy
temu dowiedzieliśmy się, że Jacek jest chory. Napadła go choroba
uważana za jedną z najgroźniejszych, czerniak złośliwy.
Jacek jest bardzo dzielny. Przeszedł terapię, jedną, drugą i następne, wszystkie bardzo inwazyjne, osłabiające organizm. Po każdej czekamy na pozytywne efekty. Niestety takie nie są. Nowotwór
jest oporny i agresywny. Każda seria chemioterapii pochłania wiele
czasu, a czasu w leczeniu Jacka jest bardzo mało.
Od kilu miesięcy wiemy, że wielką szansą jest zastosowanie
leku, który niedawno został dopuszczony do stosowania w Polsce,
a wcześniej był sprawdzony w badaniach klinicznych m.in. w USA.
Lek ten daje szansę, jakiej nie dają inne stosowane w Polsce.
Niestety, nasz system opieki zdrowotnej nie przewiduje refundowania kosztów leczenia tym specyfikiem. A koszty są wielkie. Trudno
o nich mówić, bo to suma liczona w setkach tysięcy złotych. Postanowiliśmy pomóc Jackowi Kiepelowi. Zbieramy pieniądze, licząc,
że zdążymy i wyprzedzimy śmierć, z którą musimy wygrać, wygrać
musi Jacek. I wygramy!
Ważna jest każda, nawet najmniejsza kwota. Pomóżmy Jackowi.
Dzielnie znosi to, co go spotkało, nie poddaje się, jednak sam sobie nie poradzi. Jeśli zechcą Państwo pomóc, prosimy o wpłaty na
konto:
R

E

K

Jacek Kiepel
Fundacja Pokoloruj Świat
75-541 Koszalin, ul. Waryńskiego 13/1
Bank PKO BP S.A. II Oddział Koszalin nr
54 1020 2791 0000 7802 0207 2510
Tytułem: Gramy dla Jacka
L

A

M

A

WAKACJE ZIMĄ
Hiszpania
Maroko
Meksyk
Dominikana
Brazylia
Malediwy
Kuba
Kenia
Tajlandia
Wyspy Kanaryjskie

www.odys-wczasy.pl, odys@odys-wczasy.pl
Biuro Turystyczne ODYS Koszalin
ul. Wyszyńskiego 5/2, tel. 94 346 53 31
ul. Dworcowa 4, tel. 94 342 26 52
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Amerykański sport na rodzinnym festynie
Kto chciałby zrozumieć, na czym polega futbol amerykański, 17 sierpnia br. będzie miał okazję. Powstała niedawno w Koszalinie drużyna futbolowa Korsarze zaprasza tego dnia na promocyjny festyn.

Autor: Anna Sobiecka

m

iejsce festynu to orlik przy ulicy Wenedów. Futboliści organizują go głównie z myślą o dzieciach, ale zapraszają całe
rodziny. Tematem przewodnim będzie Ameryka, z naciskiem na
futbol amerykański. – Szykujemy wiele atrakcji, między innymi rozgrzewkę z futbolistami. Dzieci będą mogły nałożyć sprzęt i w nim
porzucać piłką, będą konkursy z nagrodami. Odwiedzi nas zawodnik drużyny Giants Wrocław, Babatunde Aiyegbusi, bardzo znana
postać w futbolowym środowisku oraz koszalińscy harleyowcy –
mówi Marcin Olesiński, pomysłodawca imprezy.
Koszalińscy Korsarze działają od roku. Tomasz Bielec, założyciel drużyny, mówi o jej początkach: – Od zawsze interesowałem
się sportem, zawsze twardymi dyscyplinami. Przez jakiś czas trenowałem boks i piłkę ręczną. Pomysł na futbol przyszedł w lipcu
zeszłego roku. Oglądałem w telewizji finał Topligi rozgrywany na
Stadionie Narodowym w Warszawie i pomyślałem, że w Koszalinie
mogłaby powstać taka drużyna. Podzieliłem się pomysłem na Facebooku i w krótkim czasie skompletowałem ekipę.
Zasady futbolu amerykańskiego są dla większości Europejczyków kompletnie niezrozumiałe. Tymczasem nie są one bardziej skomplikowane niż reguły klasycznej piłki nożnej. Mecz
rozgrywa się pomiędzy dwiema drużynami, które liczą po 11
zawodników. Standardowa długość boiska wynosi 100 jardów
(jard to 0,9144 metra), ale może być ono mniejsze, np. w rozgrywkach, w których drużyny liczą po 8 osób. Na końcach boiska
znajdują się pola punktowe, tzw. endzones i właśnie umieszczenie piłki w tym polu przeciwnika gwarantuje uzyskanie punktu.
Na końcach boiska znajdują się także bramki w kształcie litery Y.
Zdobycie punktu jest możliwe na kilka sposobów. Zawodnik może
dojść lub wbiec z piłką do pola punktowego, jest to wówczas tzw.
przyłożenie (touchdown). Można podwyższyć liczbę punktów

Korsarze Koszalin w niepełnym składzie
z przyłożenia dodatkowo kopiąc piłkę tak, by przeleciała pomiędzy widłami bramki (jest to tzw. point after touchdown). Celne
kopnięcie piłki określa się mianem field goal. Możliwe jest także
przewrócenie przez obronę zawodnika formacji atakującej będącego w posiadaniu piłki w jego własnym polu punktowym. Jest
to wówczas zagranie bezpieczne (safety). Celem gry jest zdobycie jak największej liczby punktów w jak najkrótszym czasie. Mecz
składa się z czterech kwart, z których każda trwa po 15 minut.
Futbol amerykański jest grą bardzo kontaktową. Dlatego istotną kwestią jest wyposażenie zawodnika. Podstawowe składa się
z ochraniaczy na poszczególne części ciała: barki, kolana, uda,
biodra i zęby, kask z kratką, która ochrania brodę oraz spodnie
z kieszeniami na ochraniacze.
Koszalińscy futboliści mają zamiar starać o członkostwo w Polskiej Lidze Futbolu Amerykańskiego. – W sierpniu zarejestrujemy
stowarzyszenie. To pozwoli nam na dalszy rozwój i pozyskanie
ewentualnego sponsora. Myślę, że za rok będzie już o nas głośno
– mówi z przekonaniem Tomasz Bielec.
W Polskiej Lidze Futbolu Amerykańskiego, która istnieje od
2006 roku, są cztery klasy rozgrywkowe: Topliga (drużyny mistrzowskie), PLFA I oraz PLFA II (różnicą pomiędzy nimi jest doświadczenie w rozgrywkach), PLFA 8, w której drużyny liczą po 8
osób każda oraz niedawno utworzona liga juniorska. – Obecnie
w naszej drużynie mamy 15 zawodników. W klasie rozgrywek,
w której chcemy wystartować w przyszłym sezonie, czyli PLFA 8,
potrzeba po ośmiu zawodników do każdej z formacji. – wyjaśnia
Marcin Olesiński, zawodnik Korsarzy i dodaje – Im więcej zawodników tym lepiej. Wciąż mamy braki w składzie, dlatego jeśli kogoś
interesuje dynamiczny sport, z pewnością znajdzie miejsce w naszej drużynie.

9 – 17 sierpnia 2013 r.
XXIV Międzynarodowy Festiwal Szachowy
- Memoriał im. Józefa Kochana
Organizator: Akademicki Klub Szachowy
„Hetman-Politechnika Koszalińska”
Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
www.hetman.man.koszalin.pl
17 sierpnia 2013 r.
V Cross Góry Chełmskiej- Nordic Walking - Duathlon – MTB
Organizator: Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej
Miejsce: Góra Chełmska, ul. Rolna
www.tkkf.koszalin.pl
17 sierpnia 2013 r., godz.20.00
Koncert Mai Hyży wraz z Filipem Metterem
(finaliści programu X Factor)
Amfiteatr; cena biletu - 15 zł, w kasie Kina Kryterium
18 sierpnia 2013 r., godz. 10.00 -18.00
II Prezentacje Piosenki Patriotycznej i Wojskowej z okazji Święta
Wojska Polskiego
W programie: występy chórów , stoiska artystyczne i ludowe,
pokaz sprzętu Wojska Polskiego, pokaz sprzętu Państwowej Straży
Pożarnej
Miejsce: Amfiteatr, ul. Piastowska 7, wstęp wolny
Organizator: Centrum Kultury 105
24 sierpnia 2013 r., godz. 19:00
„NAJPIĘKNIEJSZE MUSICALE ŚWIATA” – koncert; soliści z Teatru
Muzycznego w Poznaniu oraz Opery Nova w Bydgoszczy.
Bilety do nabycia w cenie 22/26 zł w kasie kina Kryterium, kawiarni
przy amfiteatrze, w Mielnie - w sklepie Reik (ulica Nadbrzeżna,
w okolicach głównego wejścia na plażę).
Miejsce: Amfiteatr, ul. Piastowska 7

29 sierpnia 2013 r., godz. 12:00
Koncert zespołu Arka Noego (wstęp bezpłatny)
Wielki finał akcji finansowanej przez Urząd Miejski w Koszalinie pn.
„Bezpieczne Wakacje”, organizowany przez Centrum Kultury 105
w Koszalinie.
Miejsce : Hala Widowiskowo-Sportowa przy u. Śniadeckich
14 września 2013 r., godz. 20.00
Koncert Andrzeja Piasecznego (wstęp bezpłatny)
Organizator: TKK MAX
Miejsce: Amfiteatr
21 września 2013 r., godz.17:00-20.30
8. Spotkanie Kultur (wstęp bezpłatny
Organizator: Związek Ukraińców w Polsce, współorganizator: CK10
Miejsce: plac przed Amfiteatrem przy ul. Piastowskiej 7
26 - 29 września 2013 r.
Festiwal Zespołowej Muzyki Akordeonowej (wstęp bezpłatny)
Miejsce : Sala widowiskowa CK105, Domek Kata
Organizator: CK105
www.ck105.koszalin.pl
Kino Kryterium proponuje
We wrześniu rusza kolejna edycja Kina Małego Widza. Seanse
zawsze w soboty, zawsze o godz. 12, bilety zawsze w cenie 10 zł.
I zawsze z dodatkową atrakcją!
7 września br. – na otwarcie nowego sezonu film „Tedi
i poszukiwacze Zaginionego Miasta”, po którym odbędzie
się wielki bal
14 września – film „Thor ratuje przyjaciół”
21 września - „Uniwersytet Potworny”. Po seansie bezpłatne
zajęcia plastyczne dla dzieci
zaprasza Piotr Jedliński
Prezydent Miasta Koszalina
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Rezydencja
Ogrody
mieszkania jak apartamenty
Autor: Adam Różański

Jedni wolą mieszkać w centrum miasta, inni szukają ofert na nowych
osiedlach. Dla tych pierwszych ciekawe propozycje ma koszalińska
firma deweloperska Pol-Eden. Zasiedla właśnie oddany w lipcu do
użytku Dom pod Kasztanami – wielorodzinny, z charakterystyczną
pomarańczową elewacją, przy ulicy Zwycięstwa 194-196 w Koszalinie. Tu mieszkania już nie kupimy, bo wszystkie dawno znalazły nabywców. Jednak w pobliżu, przy ulicy Hołdu Pruskiego, powstaje
Rezydencja Ogrody ze 104 mieszkaniami, która osobom doceniającym plusy zamieszkiwania w centrum gwarantuje pełny komfort.
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Bartłomiej Drzewiecki (kierownik projektu) i Jarosław Janczak (kierownik budowy) na terenie inwestycji
przy ulicy Hołdu Pruskiego. Za rok w tym miejscu ponad 100 rodzin będzie urządzać swoje mieszkania.
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b

wychodzą już spore pieniądze. Jeśli byłyby to 3-4 litry paliwa
dziennie, czyli jakieś 20 złotych, to miesięcznie wychodzi już 600
złotych, a w roku daje to 7200 zł. Aż trudno uwierzyć, ale przez 10
lat wychodzi oszczędność 72 tysięcy!
Państwo Witkowscy, którzy mają dwójkę kilkuletnich dzieci
zwrócili uwagę jeszcze na jedną rzecz. – Spodobało się nam to, że
cały teren będzie ogrodzony i dostępny tylko dla mieszkańców.
To daje poczucie bezpieczeństwa. Zaplanowane jest dużo zieleni.
udowa przy ulicy Hołdu Pruskiego – mówiąc Dzieci będą miały się gdzie bawić. Wyglądając przez okno będzie
żargonem budowlanym – wyszła już z ziemi. można je stale mieć na oku.
Zalety lokalizacji przy ulicy Hołdu Pruskiego doceniło więcej
Gotowe są fundamenty, ściany podziemnego garażu i stropy nad częścią podziemną. osób, bo choć promocja mieszkań w Rezydencji Ogrody dopieTak więc wkrótce rozpocznie się stawianie ro ruszyła, co trzecie zostało już sprzedane. Warto to podkreślić:
ścian nośnych. Prace postępują bardzo sprzedane, a nie zarezerwowane. Jak mówi z satysfakcją właściciel
sprawnie. Zgodnie z planem stan surowy ma się zakończyć jeszcze Pol-Edenu, sytuacja się powtarza. Podobnie było z inwestycją przy
Zwycięstwa 194-196, gdzie również firma nie miała kłopotów ze
w tym roku, a zasiedlenie nastąpi za rok.
Budynek Rezydencji Ogrody jest ciekawie zaprojektowany. Bę- sprzedażą. – Stawiamy na wysoki standard, więc nasze mieszkania
w naturalny sposób z czasem
dzie niski, bo zaledwie dwupięnabierają większej wartości niż
trowy, z wewnętrznym dziedzińw momencie zakupu – mówi
cem zagospodarowanym jak
szef Pol-Edenu. – W domu przy
ogród. Zieleń – i to jest w KoZwycięstwa, kiedy ktoś rezyszalinie nowość – pojawi się
gnował z zakupu, natychmiast
również na dachu, na którego
pojawiał się nowy chętny z liczęści zostanie urządzony taras
sty rezerwowej. W przypadku
z trawnikiem. W dwóch z ośmiu
paru mieszkań doszło do sytuklatek schodowych działać mają
acji, że jeszcze w trakcie budowindy, a to będzie z pewnością
wy zmieniły one właściciela. Po
udogodnieniem dla osób starprostu zostały przez pierwotszych, niepełnosprawnych, czy
nych nabywców odsprzedane
rodziców małych dzieci, którzy
z zyskiem.
nie będą musieli wnosić wózJak podkreśla deweloper,
ków na piechotę.
każda kolejna inwestycja to
Lokalizacja jest pierwszonowe wartościowe doświadrzędna. Rezydencja Ogrody
czenia. Firma przyjęła założestaje bowiem wewnątrz istnienie, że najlepsze rozwiązania
jącego osiedla – na tyłach ulic
będzie rozwijać i przenosić
Zwycięstwa i Hołdu Pruskiego.
na budowę następnych doTworzy cichy, przytulny kommów. Stąd wziął się pomysł,
pleks, bliższy charakterystyką
żeby przy Hołdu Pruskiego
apartamentom niż typowym
zastosować zabudowę przymieszkaniom. Jak podkreśla
pominającą kwartał średniowłaściciel firmy Pol-Eden, wywieczny, dzięki czemu pojawił
bierając działki pod zabudowę,
wewnętrzny dziedziniec. To
zawsze kieruje się wygodą przyrozwinięcie rozwiązania z uliszłych mieszkańców. Przy Hołdu
cy Zwycięstwa 194-196, gdzie
Pruskiego jest ona zapewniona.
atrakcją dla lokatorów jest nieWynikać będzie między innymi
widoczne z ulicy patio. Klienci
z bezproblemowego dostępu
bardzo dobrze zareagowali na
do wszelkich miejskich usług:
Magdalena Drzewiecka, dyrektor biura Pol-Edenu, jest jedną
tę propozycję charakterystyczszkół, przedszkola, sklepów
z osób, które zawsze udzielą klientom potrzebnych informacji
ną dla architektury Włoch czy
– Lidla, Biedronki. Blisko stąd
Hiszpanii. Stosowane jest ono
również do przychodni lekarskich, do miejskiego basenu, czy parku gdzie można w spokoju już coraz częściej na przykład w Kołobrzegu, ale w Koszalinie to
pospacerować. Nie bez znaczenia jest również dobre skomuniko- nowość.
Patio w Domu pod Kasztanami przy ulicy Zwycięstwa 194-196
wanie autobusowe z resztą miasta. Do przystanku przy ulicy Zwycięstwa jest stąd zalewie kilkadziesiąt kroków. Niewiele więcej do to jakby wspólny taras, gdzie przy stoliczku można wypić kawę,
porozmawiać, albo w warunkach wygodniejszych niż na własnym
przystanków przy ulicy Traugutta.
Kupując mieszkanie albo domek gdzieś na obrzeżach miasta, balkonie rozłożyć leżak i się poopalać. Ponieważ niewidoczna
nabywcy często bagatelizują sprawy komunikacyjne. Tymczasem z ulicy część budynku jest niższa, patio gwarantuje również dobre
w praktyce mają one duże znaczenie. Zwłaszcza kiedy w grę wcho- doświetlenie mieszkań.
Dostęp światła słonecznego to element codziennego komfortu
dzą małżeństwa z małymi dziećmi albo dziećmi w wieku szkolnym.
Konieczność dowożenia ich do przedszkola, szkoły albo na zajęcia życia. Firma Pol-Eden stawia mocny akcent na ten aspekt przy prododatkowe absorbuje czas, ale powoduje też koszty i praktycznie jektowaniu. Dlatego kuchnie i aneksy kuchenne zaplanowane w Rezydencji Ogrody nie są ciemne, ale zawsze z dostępem do okna.
wymusza korzystanie przez rodzinę z dwóch samochodów.
Rafał Witkowski, który zdecydował się na kupno mieszkania Obecnie modne jest urządzanie części kuchennej w formie otwartej
w Rezydencji Ogrody, zrobił z żoną konkretne wyliczenie. – Koszty przestrzeni. Jeśli jednak ktoś z czasem uzna, że mu to nie odpowiadojazdów do szkoły czy do centrum po zakupy, to pozornie nie- da, bez kłopotu – za pomocą prostej ścianki z płyty gipsowo-kartowielkie kwoty, ale kiedy pomnoży się je w miesiącu i przez lata, nowej – może zamknąć tę przestrzeń i uzyskać klasyczną kuchnię.
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Widok z balkonu Domu pod Kasztanami

Dom pod Kasztanami, widok z dachu niższej części kompleksu. Patio, element kojarzący się z architekturą krajów
śródziemnomorskich, zaprasza do relaksu, a jednocześnie powoduje, że mieszkania są dobrze doświetlone
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Funkcjonalność – to najważniejszy cel, jaki Pol-Eden stawia sobie przy planowaniu mieszkań. Właściciel firmy mówi: – U niektórych deweloperów trzypokojowe mieszkanie ma powierzchnię 70
metrów kwadratowych. Rzecz w tym, że na taki metraż zazwyczaj
nie stać na przykład młodych małżeństw, a one stanowią dużą
grupę nabywców. Sztuką jest zaproponować wygodny rozkład
pomieszczeń i funkcji w mieszkaniu liczącym 40 albo nieco ponad 40 metrów kwadratowych. Nam udało się zaproponować takie mieszkania dwupokojowe, a trzypokojowe mają powierzchnię
50-56 metrów kwadratowych. Z kolei lokale około 60-metrowe
rozplanowane są jako czteropokojowe. Dodatkowym założeniem,
jakie przyjęliśmy, jest możliwość ewentualnego prostego łączenia
dwóch lokali w jeden duży.
Dbałość o funkcjonalność i maksymalnie efektywne wykorzystanie powierzchni widać na przykładzie planu 42-metrowego
przykładowego mieszkania na parterze (patrz-niżej). Funkcja komunikacyjna została tu ograniczona do niezbędnego minimum.
Nabywcy tego lokalu otrzymują gratis 23-metrowy taras, a dodatkowo – jeśli będą mieli także życzenie – także prawo do wyłącznego korzystania z sześciometrowego pasa zieleni przed domem.
Można powiedzieć, że kupując nieduże mieszkanie, uzyskują namiastkę mieszkania w domku.
Z doświadczeń Pol-Edenu wynika, że nastawienie na jakość pro-

Rozkład przykładowego mieszkania na parterze Rezydencji Ogrody. W cenie 42-metrowego
lokalu nabywcy otrzymają dodatkowo taras o powierzchni 23 m kw. i możliwość wyłącznego
korzystania z pasa zieleni o szerokości sześciu metrów.
centuje. Klienci doceniają zarówno dobre, przemyślane lokalizacje, jak i standard wykonania. Firma nie podchodzi do interesu na
zasadzie doraźnego, jednorazowego zysku. Zależy jej na tym, żeby
nabywcy czuli się komfortowo w wybudowanych przez nią mieszkaniach czy domkach. To zadowolenie ma konkretną wartość, bo
kształtuje pożądaną opinię. W niedużym mieście, jakim jest Koszalin, rekomendacja osobista działa jak najlepsza reklama.
Wysoki standard wykonania w przypadku inwestycji Pol-Edenu
wyraża się w staranności prac budowlanych i wykończeniowych, ale
także w doborze stosowanych materiałów. Na przykład elementy
balustrad w częściach wspólnych, balkonach i tarasach wykonane
są ze stali nierdzewnej. A to nietypowe, bo droższe rozwiązanie. Podobnie jak drewniane drzwi i ościeżnice, czy wysokiej jakości gresy,
którymi wyłożone są części wspólne budynków. Także elewacje budynków wykonane są z użyciem materiałów najwyższej jakości.

Rezydencja Ogrody przy ulicy Hołdu Pruskiego to niejedyna
pozycja w aktualnej ofercie deweloperskiej Pol-Edenu. Przy ulicy
Sezamkowej trwają już prace przy budowie 15 domów szeregowych o powierzchni od 96 do 116 metrów kwadratowych. Tu również można mówić o atrakcyjnej lokalizacji, bo działka znajduje się
niemal w sąsiedztwie Centrum Handlowego Atrium, a jednocześnie na tyłach osiedla 4 Marca. Kto ją odwiedzi, przekonuje się,
że miejsce jest ciche, nieprzytłoczone zabudową. Po zagospodarowaniu, gdy pojawi się zieleń, z pewnością stanie się wygodnym
miejscem do życia.
Nieduży domek jednorodzinny to obecnie alternatywa wobec
zakupu dużego mieszkania. Koszt na przykład 90-metrowego
mieszkania jest w gruncie rzeczy niewiele niższy niż około stumetrowego domu. Warto to rozważyć. Grażyna Flak, która współzarządza Pol-Edenem, dodaje: – Styl życia Polaków istotnie się
zmienia. Kiedyś, jeszcze 20-30 lat temu, domy budowano z myślą o rodzinach wielopokoleniowych, a więc bardzo duże. Obecne oczekiwania są inne. Jesteśmy coraz bardziej mobilni, młodzi
wyjeżdżają daleko na studia albo do pracy. Chcemy domów rzeczywiście jednorodzinnych. A około 100 metrów kwadratowych
zupełnie wystarcza. Liczymy się coraz bardziej z kosztami utrzymania, na przykład kosztem ogrzewania. Nie bez znaczenia jest też
kwestia utrzymania porządku w domu.
Inna inwestycja w toku to osiem bliźniaczych domów przy ulicy Dębowej, w dzielnicy Rokosowo. Tutaj zaawansowanie jest
mniejsze, bo tuż po uzyskaniu pozwolenia na budowę a przed
rozpoczęciem robót. Na Rokosowie można się przekonać, że firma ma już spory dorobek, bo wybudowała tam około stu domów
– m.in. przy ulicy Sianowskiej, Laurowej, Wierzbowej i Mirtowej.
Inne realizacje w 10-letniej historii Pol-Edenu to domki przy ulicy
Franciszkańskiej, blok z 42 mieszkaniami przy ulicy Konstytucji 3
Maja, czy apartamenty w Sarbinowie.
Firma stawia na stały rozwój. Dysponuje atrakcyjnymi parcelami, dzięki czemu w nieodległym czasie zacznie przygotowywać następne inwestycje. Na przykład przy ulicy Grunwaldzkiej,
w ścisłym śródmieściu. Chodzi o działkę, która obecnie służy za
tymczasowy parking naprzeciw browaru Kowal. Stanie tam dom
wielorodzinny z około stu mieszkaniami. Później przyjdzie pora
na ciąg dalszy zabudowy działki przy ulicy Zwycięstwa. – To kwestia dwóch najbliższych lat, kiedy ruszymy z tą budową – informuje Grażyna Flak. – Najpewniej projekt nawiąże charakterem do
Domu pod Kasztanami, który właśnie oddaliśmy do użytkowania.
Będzie to element ładu architektonicznego w tej części ulicy Zwycięstwa.
Parter Domu pod Kasztanami to lokale użytkowe. Część powierzchni zajmuje biuro dewelopera. Firma do odpowiedniej
obsługi przykłada duże znaczenie. – Chcemy, żeby każdy klient
wyszedł od nas w przekonaniu, że dostał wszystkie potrzebne mu
informacje i że został potraktowany indywidualnie – mówi Grażyna Flak. – Mamy specjalistów, którzy profesjonalnie zaopiekują
się każdą osobą, która nas odwiedzi. Nie każdy musi u nas kupować, ale ważne aby przekazać klientowi to, co mamy do zaproponowania, pokazać, wyjaśnić, łącznie z ewentualną wizytą na
budowie.
Biuro to nie tylko bezpośrednia sprzedaż mieszkań. To także
miejsce, które służy kompetentnym doradztwem – w tym w zakresie finansowania zakupu. Pol-Eden współpracuje bowiem z bankami i ma rozeznanie w ich ofertach, tak więc może służyć pomocą
w doborze najwłaściwszej dla konkretnego klienta.

Osoby zainteresowane ofertą firmy
deweloperskiej Pol-Eden mogą kontaktować
się z nią poprzez adres poczty elektronicznej:
biuro@pol-eden.pl, telefonicznie: 662 202 222,
lub osobiście w biurze przy ulicy Zwycięstwa
194-196.
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Wizualizacja wewnętrznego dziedzińca w Rezydencji Ogrody przy ulicy Hołdu Pruskiego 8a. Niska zabudowa,
przestrzeń i mnóstwo zieleni powodują, że znajdujące się tu mieszkania nabierają cech apartamentów.

Ulica Sezamkowa na osiedlu Bajkowym. Tutaj Pol-Eden oferuje 15 domków szeregowych

18 LUDZIE

Tempera uczy cierpliwości

Niezwykłe portrety kobiet wychodzą spod pędzla koszalinianki, Katarzyny Kołtan. Modelki ubiera w szlachetne renesansowe barwy, z dużą domieszką złota, stosując nietypową
metodę - temperę jajeczną.

k

atarzyna Kołtan uczyła się w Liceum Sztuk
Plastycznych w Koszalinie, później studiowała
w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej w Poznaniu projektowanie mody. Choć nie brakowało jej pomysłów na modę, studia skończyła
– można powiedzieć - w złym momencie.
Wspomina, że rynek mody był wtedy bardzo hermetyczny. By zacząć na nim działać, trzeba było mieć kapitał. Dobry pomysł to
było zdecydowanie za mało. Dziś w erze wszechobecnego i demokratycznego Internetu łatwiej się wybić niebanalnymi projektami. Z perspektywy czasu – nie żałuje. To czego się nauczyła
o modzie wykorzystała na następnym etapie swoich artystycznych
poszukiwań.
Po epizodzie z modą zajęła się fotografią. Podkreśla, że zawsze
interesował ją człowiek. To ludzie i ich emocje byli niezmiennie
bohaterami jej prac. Wspomina: - Fotografowałam starą, dwuobiektywową yashiką na szeroki film. Nie interesowała mnie fotografia cyfrowa i łatwość poprawienia błędów.

Autor: Joanna Boroń

Podkreśla, że zawsze najważniejsza była dla niej reakcja oglądającego, nie dowody uznania znawców tematu. Choć i tych nie brakowało. Szczególne znaczenie ma dla niej nagroda specjalna za
portret w konkursie Złotej Muszli. Bohaterem jej pracy był robotnik z nieistniejącej już koszalińskiej odlewni. Opowiada: - Byłam
tam na szkolnej wycieczce, kiedy miałam w szkole metaloplastykę.
Dla mnie to był niesamowity świat: upał, ogień, ci osmoleni ludzie.
Fotograficznie to cudowne klimaty, zupełnie pozbawione czasu.
Tego dnia przechodziła obok. Miała ze sobą aparat. Planowała
zrobić serię zdjęć w środku, ale nie było nikogo z kierownictwa.
Dwóch mężczyzn stało przed odlewnią i paliło papierosy. Wyglądali jak górnicy. Zapytała, czy może zrobić zdjęcia. Na pytanie,
dlaczego akurat portret jednego z nich wysłała na konkurs, odpowiada: - Bo jest prawdziwy! Patrząc na ten portret, nie wiesz, czy
został zrobiony w latach 50. czy 90.
A dlaczego ostatecznie zamieniła aparat fotograficzny na pędzel? - Wbrew pozorom to logiczny rozwój zainteresowań. Moda
polega, najogólniej, na kreowaniu wizerunku człowieka. Tematem
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Tempera jajeczna
Wykorzystywanie w malarstwie żółtka jajek
sięga czasów starożytnej Grecji. Technika ta
nie była obca także starożytnym Egipcjanom
i Rzymianom. Zaczęła się od barw w postaci
sproszkowanych pigmentów – ochry i umbry
wydobywanych z ziemi, błękitu lapis lazuli ze
sproszkowanego kamienia, smolistych czerni ze
spalonych kości. Sypkie pigmenty mieszane były
z wodą i łączone „spoiwem”, czymś co utrzymywało i sklejało całość. Kiedy spoiwem stało się
żółtko jajka kurzego, technikę zaczęto nazywać
„utrwalaną jajkiem”, czyli temperą jajeczną.
moich fotografii był także zawsze człowiek. Próbowałam w obiektywie uchwycić coś tak ulotnego, jak tajemnica ludzkiej duszy.
Z biegiem czasu zrozumiałam, że noszę w sobie więcej obrazów
i emocji niż mogę zarejestrować aparatem. W pracy zawodowej,
a pracuję jako grafik komputerowy, jestem zmuszona dostosowywać się do gustów klientów, nie zawsze zgodnych z moim. W malarstwie jestem wolna. Nie zastanawiam się, czy komuś będzie
podobał się mój kolejny obraz, jestem zależna tylko od własnej
wyobraźni i umiejętności. Inspirują mnie portrety renesansowe. Są
dla mnie absolutnie magiczne. Próbuję w moich pracach zawrzeć
właśnie tą magię. Przez kolory, klimat.
Inną z jej inspiracji są kobiety, te które dobrze zna, albo nieznajome spotkane przypadkiem, czasem bohaterki fotografii. - Intryguje mnie tajemnica kobiecych emocji, ekspresja wyrażana czasem
tylko napięciem mięśni twarzy, zmrużeniem powiek – opowiada.
Mówi, że nie maluje konkretnych osób, a pozy i emocje: - Konkretna modelka, jej twarz, są dla mnie tylko środkami wyrazu, dobieranymi tak, żeby najlepiej wyrazić mój zamysł.
Nie maluje też bliskich. Żartuje, że dobrze ich zna, że nie stanowią dla niej tajemnicy. - Jednak biorąc pod uwagę to, że każdy
z moich obrazów jest mój w sensie emocjonalnym, możliwe, że
podświadomie przemycam fragmenty własnego życia...Tak jak
w przypadku „Genetrix”.
„Genetrix” ma dla malarki szczególne znaczenie. - To bardzo
osobista praca, ze względu na szczególne okoliczności jej powstania i to, jak bardzo jest mi bliska – opowiada. – Malowałam z wyobraźni. Potem odkryłam stare zdjęcie mojej mamy. Była na nim

dokładnie w takiej pozie jak postać z mojego obrazu. Mojej mamy
już nie ma, a „Genetrix” zawsze będzie ze mną.
Spacerując po mieście, robiąc zakupy, przeglądając internetowe strony, rozgląda się za idealną modelką. Idealna - w jej
rozumieniu nie oznacza bezdyskusyjnego piękna. Chodzi raczej
o coś ulotnego. - Czasami, widzę czyjąś twarz i doświadczam tego
szczególnego wrażenia, że kolejny obraz właśnie się „zmaterializował” – wyjaśnia.
Nie maluje prac na zamówienie, choć często dostaje takie propozycje. - Moja praca zawodowa to projektowanie na zlecenie,
więc często muszę się dopasowywać do gustu klienta – mówi. Malowanie to proces twórczy i tylko mój. Nie chcę czuć obciążenia, czy klient będzie zadowolony.
Jej prace wiszą w prywatnych domach. Ich nowi właściciel to
znajomi, oraz ci, którzy zawędrowali na stronę internetową www.
koltan.eu.
By uwieczniać kobiece emocje wybrała niezwykłe medium. Jej
zdaniem tempera jajeczna od strony estetycznej łączy surowość
i piękno technik graficznych z bogactwem i szlachetnością barw
malarstwa dawnych mistrzów. - Nie można pominąć jej historycznych korzeni i znaczenia dla rozwoju malarstwa. Lubię to, jaka
jest trudna. W tej technice trudno ukryć błędy. Nie znajdziemy tu
gładkich przejść tonalnych, dzięki niej uczę się cierpliwości, której zawsze mi brakowało. Nie można być niecierpliwym, malując
dwumilimetrowym pędzelkiem – śmieje się Katarzyna.
Nie maluje klasycznej tempery jajecznej, która polega na nakładaniu na siebie coraz to nowych laserunkowych warstw. Dopasowała metodę do swoich potrzeb. - Podoba mi się surowość
podkładu, więc nie zamalowuję całości, lubię tę transparentność.
Czasem trudno jej malowanie wpisać w harmonogram codziennych zajęć. Pracuje, jest mamą czteroletniej Zojki. - Maluję po pracy i w weekendy. Mam umowę z domownikami, że kiedy maluję,
nic więcej mnie nie interesuje.

20 LUDZIE

MARTYNA
WOJCIECHOWSKA

Miewam krytyczne momenty

Uprawia ekstremalne sporty, podróżuje, fotografuje. Czuje stałą potrzebę, by się sprawdzać. Przyznaje, że czasami ma już dość. Ale znów rusza w świat, odwiedzając jego nie
tylko piękne i szczęśliwie regiony. O życiu, którego sensem stała się podróż, rozmawiamy
z Martyną Wojciechowską.

c

zy Martyna dotarła już na kraniec świata?
– Kiedy zaczynałam podróże na krańce świata, bo tak je wszystkie należy nazywać, wydawało mi się, że gdzieś ten kraniec jest. Teraz
jednak, po ponad 10 latach w drodze stwierdzam, że nie istnieje coś takiego jak „kraniec
świata”, a w zasadzie jest on bardzo umowny. Dla jednej osoby
może to być gdzieś najwyżej, najdalej, najgłębiej, a dla innej może
mieć on wymiar bardzo duchowy. Przekonałam się, że swój własny
kraniec można znaleźć całkiem blisko, dlatego nie przywiązuję się
do niego geograficznie i myślę o nim jak o nieustającej podróży.
– Lubisz podróżować? Po tylu latach w drodze może to jeszcze
sprawiać przyjemność? Przecież takie przemieszczanie się potrafi
człowieka porządnie zmęczyć.
– Pewnie, że potrafi. Co jakiś czas… Hmmm… Nie, nawet dość
często, wydaję oświadczenie, że właśnie odbył się mój ostatni wyjazd, a już na pewno ostatni służbowy. Stwierdzam, że przechodzę
już na emeryturę, i że to już koniec. Dość regularnie przeżywam
takie momenty frustracji, które wynikają z wielu rzeczy. Czasem

Autor: Marta Legieć / Foto: TVN/Małgorzata Łupina

jestem zwyczajnie zmęczona fizycznie, tym że budzę się i nie pamiętam gdzie jestem. Nie znoszę, gdy muszę ciągle się pakować
i rozpakowywać, czasami nie mając czasu na upranie potrzebnych
na kolejny wyjazd rzeczy. Jednocześnie muszę przewidzieć wszystkie związane z wyjazdem okoliczności i warunki – na przykład, że
zaleję kawą jedyne spodnie i nie będę miała kolejnych na zmianę.
Bywa też, że jestem zmęczona psychicznie. Jest tak, gdy zmagam
się z jakimś wyjątkowo trudnym tematem, albo gdy czuję, że jestem
w miejscu, w którym jestem bardzo niechciana. Gdy nakładają się
różne emocje, czasami mam ochotę dać sobie spokój, po czym
stwierdzam po raz kolejny, że ciągła podróż to jednak moje powołanie i styl życia – nie praca czy obowiązek.
– Pierwsze twoje podróże nie były jednak związane z pracą.
– Od zawsze miałam wrodzoną ciekawość świata i niemożność
usiedzenia w jednym miejscu.
– Od zawsze?
– Pierwszy raz uciekłam z domu, kiedy miałam jakieś trzy lata.
Zrobiłam to w bardzo przemyślany sposób – spakowałam torbę,
wszystkie potrzebne – jak mi się wydawało – rzeczy i czekałam na
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moment, w którym niezauważona będę mogła wyjść z domu. Pamiętam te emocje do dziś.
– Jaki był cel tej podróży?
– Mieszkaliśmy w Warszawie, przy ruchliwej trasie wylotowej na
Poznań. Moim konkretnym celem była stacja benzynowa, która ciągle istnieje. Wtedy jawiła mi się jak centrum świata. Wydawało mi
się, że czeka mnie na niej wspaniała przygoda. Czułam wielką ekscytację i po prostu musiałam tam dotrzeć.
– Jak skończyła się ta pierwsza, wielka podróż?
– Dostarczyłam rodzicom mnóstwa stresu. Gdzieś po drodze zostałam przez nich szybko spacyfikowana.
– Można powiedzieć, że po raz pierwszy chciałaś być niezależna.
– Od zawsze chciałam wszystko robić po swojemu i na swoich
warunkach. Do dziś nic się nie zmieniło.
– A kiedy rozpoczęły się zawodowe podróże?
– Sporo jeździłam prywatnie, jednak intensywnie zaczęłam podróżować, kiedy realizowałam program motoryzacyjny „Automaniak”. Byłam wtedy dziennikarką akredytowaną na rajdowych mistrzostwach świata, czy wyścigach Formuły 1. Pewnego dnia zdałam
sobie sprawę, że wszystko to, co widzę dookoła, interesuje mnie
dużo bardziej niż samochody. To był właśnie znak, że zawodowo
muszę zrobić krok w zupełnie inną stronę. Ostatecznym momentem, kiedy zdecydowałam się na poszukiwanie krańca świata, był
czas, gdy zaszłam w ciążę. Wtedy postanowiłam porzucić fotel rajdowy i udałam się w niekończącą się podróż.
– Wspomniałaś o miejscach, w których czasami czujesz się niechciana. Co masz na myśli?
– Zdarza mi się trafiać w takie miejsca, gdzie niechciana jestem
jako kobieta, która może chcieć coś powiedzieć głośno albo czegoś oczekiwać. Bywa, że niechciana jest moja kamera telewizyjna.
Właśnie z ekipą wróciliśmy z Sudanu Południowego, gdzie ilekroć
rozstawialiśmy sprzęt telewizyjny, tyle razy leciały w naszą stronę kamienie. Ludzie nas popychali, szarpali i wyrywali nam kamerę. Byli
bardzo nieprzychylnie nastawieni do nas, co w jakimś sensie rozumiem. Mam świadomość, że od 50 lat żyją w stanie permanentnej
wojny i stresu, i mogą źle reagować na ekipę telewizyjną, nawet jeśli
ja swoim materiałem nie chcę im zrobić krzywdy. Z drugiej strony,
jeśli sytuacja powtarza się po raz dziesiąty, zaczynam czuć zmęczenie. Walka z materią jest tak wyczerpująca, że mam ochotę spakować się i jechać do domu.
– Ale nie wycofujesz się?
– Nie. Robię swoje. Moja praca to zobowiązanie, które podjęłam
nie tylko wobec stacji czy moich widzów, ale przede wszystkim wobec siebie. Jeśli się czegoś podejmuję, to zamierzam to skończyć,
wszelkimi możliwymi sposobami. Czasem program, czy treść książki zmienia się o 180 stopni. Jadę na materiał z jakimś pomysłem,
który nagle upada. W Indiach w Radżastanie zdarzyło mi się zrobić
odcinek o tym, jak nie mogę zrobić programu. Opór materii był tak
wielki, że przez trzy dni nie udało mi się zobaczyć mojej bohaterki, która miała wystąpić w programie. W takich momentach muszę
działać tak, by wyjść z twarzą z dziennikarskiego wyzwania.
– Bohaterki twoich programów potrafią zaskakiwać?
– Mam szczęście do bohaterek, które spotykam, i które opowiadają mi swoje historie. Czasami słyszę więcej niż mogłabym się
spodziewać. Bywa, że już w pierwszych minutach naszej rozmowy
mówią o sobie tak wiele, że jestem tym zażenowana, zszokowana
i wzruszona. Zdarzyło mi się usłyszeć rzeczy, których nigdy nie wyemituję w telewizji i nie napiszę. Zostawiam je wyłącznie dla siebie.
– Realizując program, gdzieś na krańcu świata, spotkałaś kobietę, która ciebie zmieniła?
– Myślę, że ze wszystkich, które spotkałam, może tylko dwie przeszły przez moje życie bez większego śladu. Tak naprawdę niemal
wszyscy ludzie, których spotykam, w jakimś sensie na mnie wpływają. Gdy słucham ich historii, zdarza mi się płakać, a z niektórymi
z kobiet zaprzyjaźniam się.
– Niektóre bohaterki twoich programów odwiedzają cię w Polsce, prawda?
– Owszem, na przykład Zita Sefo Martel z Samoa. Gdy przyjechała
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do mnie po raz pierwszy, w środku polskiej zimy, wylądowała na
Okęciu w kwiecistej sukience i z wielkim kwiatem hibiskusa we włosach. Wyglądało to nieprawdopodobnie, tak jak i ona sama. Zita
jest niesamowitą osobą. To bardzo ważna znajomość w moim życiu,
choć są i inne.
– Kogo masz w pamięci?
– Heather Swan z Australii, która w wieku lat 40 zupełnie zmieniła
swoje życie i została mistrzynią świata w trzech ekstremalnych dyscyplinach skoków spadochronowych, jest do dzisiaj moją wielką inspiracją. Ilekroć mam w życiu pod górkę, albo jest mi ciężko, wtedy
sobie ją przypominam. Czasami piszę do niej maile. Bywa, że myśląc o swoich bohaterkach, nie mogę spać. Tak było z Aminą z Ghany, którą posądzono o uprawianie czarów i wypędzono z wioski.
Długo nie mogłam dojść do siebie, myśląc, że dałam tej kobiecie
mnóstwo nadziei i zrobiłam dużo zamieszania, po czym musiałam ją
zostawić na wygnaniu. Wyjechałam od niej z poczuciem ogromnej
klęski. Na szczęście po ośmiu miesiącach dostałam informację, że
nasze wysiłki przyniosły skutek, a Amina wróciła do domu.
– Spotykasz się z wieloma ludźmi, ale też jeździsz na rajdy, wspinasz się i nurkujesz. Z tych sportowych wyzwań, które jest najbardziej ekscytujące?
– Wysiłku i koncentracji do osiągnięcia celu w tych przypadkach
nie da się porównać. Nigdy nie umiałam ustawić tych wyzwań na
podium, poza królową wszystkiego, co w moim życiu ważne, czyli
wspinaczką. Trudno jest jednak porównywać przejechanie rajdu
Dakar do głębokiego nurkowania, czy do wspinaczki w wysokich
górach, ponieważ każda opiera się na innych emocjach. Wystarczy wyobrazić sobie, że meta rajdu to już kres zmagań, a zdobycie
Mount Everestu jest dopiero połową drogi i to tą łatwiejszą. Trzeba
mieć siły, żeby zejść.
– Wiele osób nie rozumie, po co ludzie się wspinają. Sama zresztą należę do tej grupy.

Kiedy wyjeżdżałam do
Meksyku realizować
odcinek o kobiecie wampirze, byłam
przekonana, że to
dziwaczka i nic nas
nie łączy. Dziś wiem,
że pod przerażającym
wyglądem Maria kryje
gołębie serce i jesteśmy
do siebie bardzo
podobne.

– Rozumiem i szanuję to. Domyślam się, że wiele osób nie rozumie, po co człowiek się wspina i dręczy – dlaczego poświęca na to
swój wolny czas, pozwala, żeby zmarzł mu tyłek i wybiera się w miejsce, w którym nie może nawet normalnie zjeść, umyć się i wyspać.
Absolutnie to rozumiem i czasami sama się nad tym zastanawiam.
Jednak, gdy widzę w górach łopoczący na wietrze namiot, to myślę
tylko o tym, że chcę tam być.
– Kiedy się wspinasz, nie masz czasami wątpliwości, że nie dotrzesz do celu?
– Oczywiście, że mam. Jednak dla mnie im trudniej, tym lepiej.
Ciągle zmagam się z testowaniem samej siebie. A krytyczne momenty miewam notorycznie. Ale chcę przesuwać granicę swoich
możliwości coraz dalej.
– Jak wspominasz rajdy? Mało jest tam kobiet. Tych, które są, nie
traktuje się jak maskotki?
– Nigdy nie czułam się traktowana jak maskotka, zresztą tego
bym nie zniosła, ale jako „przeszkadzajkę” na pewno. Mężczyźni
mają bowiem przeświadczenie, że pewne rzeczy są zarezerwowane
tylko dla nich. Myślę, że zmieniali zdanie, kiedy zostawiałam ich na
rajdzie za sobą. Nigdy jednak nie czułam się wybitnym kierowcą
rajdowym. Zresztą od wielu lat w nich nie uczestniczę.
– Jak wypoczywasz? Potrafisz leżeć na plaży, nic nie robić i patrzeć w niebo?
– Od pięciu lat tak, od kiedy moje dziecko zaczęło potrzebować
robienia zamków z piasku lub poleżenia, poukładania puzzli czy pośpiewania. Kiedyś te zwykle przyjemności uważałam za stratę czasu,
nawet się przed nimi buntowałam. Z czasem okazało się jednak, że
czerpię z tego coraz większą przyjemność.
– Gdzie spędzacie letnie wakacje?
– Nad polskim morzem. To czas dla mnie i mojej córki. Przez dwa
tygodnie będziemy lepić babki z piasku, spacerować, grać w cymbergaja i przepuszczać czas przez palce.
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Wszyscy żyjemy
w mieście

iasto – jako twór, organizm
i pojęcie w kulturze – fascynuje mnie od zawsze. W pretensjonalnym okresie licealnym chłonęłam poezję Jima
Morrisona, odkrywając, że
dzielił tę fascynację po piórze. Jego lapidarne motto
„Wszyscy żyjemy w mieście”
wpisywałam komu popadnie jako dedykację do książek lub kartek urodzinowych. Na studiach napisałam rozprawę
o mieście-symbolu w poezji końca XIX wieku, po tym jak przy słowach „Miasto, jak garść brylantów migocąca w marmurowej misie,
rozbłyśnie tysiącami ogni tych, co zbudzeni będą pytać i zmilkną”
z wiersza „Różany obłok” Tadeusza Micińskiego doprawdy zmilkłam z wrażenia.
Miasta – różne – fascynowały mnie inaczej w każdym wieku. Jako
dziecko chciałam mieszkać w Złotowie, rodzinnym mieście mamy,
zamieszkiwanym przez 18 tysięcy osób, które wzdłuż i wszerz można spacerkiem obejść w dwie godziny. Z perspektywy dziecka wydawało mi się magiczne i przytulne. Pamiętam odpusty, na których
kupowało się kulki ze sprasowanych sreberek na cienkiej gumce
– coś w rodzaju polskiego „jo-jo”, lizaki-kulki na patyku, chodzenie
na tzw. przechadzkę po parku usianym żołędziami, podwórko Babci – krainę pełną zakamarków odkrywanych z niespotykaną u dzieci
pokolenia Internetu inwencją, a w zimie – lodowisko w środku miasta. Wszystko, co złotowskie było lepsze: że wszyscy wiedzą wszystko o wszystkich (!), wszędzie jest blisko, zakupy robi się na targu
obowiązkowo do wiklinowego koszyka, itd. Podobał mi się złotowski porządek czasu i przestrzeni, jego rytmiczność, powtarzalność. Im miałam więcej lat i potrzeb, tym atrakcyjność i przestrzeń
Złotowa malała, by w końcu pozostać wykluczoną przez mnie pod
jakimkolwiek życiowym względem.
Jako nastolatka zaczęłam widzieć siebie – na odwrót – w wielkim
mieście. Na przykład w Warszawie, którą podczas raczej przelotowych wizyt odbierałam jako nieokiełznaną, przerażającą, tak rozrośniętą, tłumną i anonimową, że aż piękną. Tam – myślałam – można
dokładnie to, czego nie można ani w mikrym Złotowie, ani małym
Koszalinie – wszystko. Dziś pozostałam w kwestii Warszawy przy
dwóch pierwszych skojarzeniach. Z wielkich miast padło w końcu
na Poznań – tam studiowałam. Luźna rzeczywistość życia studenckiego w mieście stworzonym dla młodych nijak nie przystawała
do realiów i tempa codzienności, które sukcesywnie odbierały Poznaniowi całą urodę. Spędzając minimum dwie godziny dziennie

w transporcie miejskim, czułam, że czas przecieka mi przez palce.
Koszalin pokochałam, mieszkając w Poznaniu. To stały związek.
Chciałabym, żeby koszalinianie moje uczucie podzielali. Jest za
co. Choćby za dostęp do morza, jezior, lasów. Za – nie tylko z nazwy – ekologiczne warunki do życia: czystość powietrza, wody, ulic,
czyli coś co kielczanie, katowiczanie i wałbrzyszanie widzą jedynie
w snach. Nie mamy starego rynku, nie jesteśmy ośrodkiem kultury,
ale mamy wszelkie warunki, by stać się mekką turystów. Jednak
Koszalin jest przykładem miasta, które nie czerpie z własnego potencjału, ale usiłuje udawać coś czym nie jest. Potwornie frustruje
mnie marazm obywateli, przekonanych, że ktoś za nich to miasto
ożywi.
Do wybuchów lokalnego patriotyzmu i aktywności w Koszalinie
dochodzi tylko, gdy coś narusza interes jakiejś grupy. Jak np. przy
okazji planu przeniesienia pomnika Byliśmy-Jesteśmy-Będziemy
do parku. Postument nagle stał się ogniskiem walki politycznej
i społecznej, choć przez dziesięciolecia był obiektem martwym,
ważnym jedynie dla pionierów. Na co dzień koszalinianie mają
swoje miasto w nosie. Niestety – wzajemnie. Nie kochają Koszalina bezrobotni, niepełnosprawni, rowerzyści, studenci i młodzież.
Koszalin nie kocha młodych, wpisując się w diagnozę magazynu
„Zielone Miasto” (nomen omen potocznego określenia Koszalina):
miasta w Polsce ignorują młodych, nie uczestniczą oni w ich zarządzaniu, więc poza działalnością oddolną nie mają wpływu na ich
rozwój. Nie mają zatem wpływu na własną przyszłość.
Koszalin w żartach funkcjonuje jako stolica emerytów. Seniorzy
akurat Koszalin kochają, choć to miłość dość egoistyczna. Protestują przeciw zmianom, jak choćby wspomnianemu przeniesieniu
pomnika, zapominając, że kontekstem tej decyzji jest przebudowa
koszmarnego centrum, które ma dobrze służyć kolejnym pokoleniom i że nie można całej koncepcji uzależniać od jednego, w dodatku dyskusyjnego, elementu.
Marzę, by Koszalin kiedyś stał się taki jak Gdynia, do której pod
wieloma względami jest podobny. Tam też nad głową zazwyczaj
widać tylko niebo. Ulice są szerokie, a w powietrzu czuć morską
bryzę, lekkość, świeżość, nowoczesność. Wspaniale zarządzane,
bogate, rozwijające się w błyskawicznym tempie – to przykład
miasta stworzonego do wygodnego życia. Wszystko jest tam na
miejscu, włącznie z władzą, która dotrzymuje obietnic. Strategia
Rozwoju Gdyni to nie mrzonki, pobożne życzenia i lanie wody, ale
konkretne i wykonalne pomysły.
Nic jednak nie wydarzy się bez aktywności koszalinian, a jak powiedział Abraham Lincoln „To pięknie, gdy człowiek jest dumny ze
swego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego
dumne”.

Anna
Makochonik

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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Szlakiem
historii i sztuki

Położone we wschodniej Holandii Arnhem to z jednej strony ośrodek silnie uprzemysłowiony, a z drugiej – typowe holenderskie miasto, po którym wszyscy poruszają się rowerami i dbają o ekologię. Gdzie w oknach zgodnie z tradycją nie ma zasłon, a we wnętrzach
pięknie pomalowanych domów znajdujemy obrazy i rzeźby, do których Holendrzy mają
słabość. Choć nie jest typowym celem wycieczek, Arnhem pod wieloma względami jest
wyjątkowe. Nie tylko z powodu największego zoo w Europie.

a

rnhem doskonale znają miłośnicy historii,
zwłaszcza II wojny światowej. Dla historycznych
dyletantów – przypomnienie: we wrześniu
1944 r. rozegrała się tu słynna Operacja Market
Garden (OMG), największa z udziałem wojsk
powietrznodesantowych. 17 września w Arnhem wylądowała brytyjska 1. Dywizja Powietrznodesantowa, a 21
września w pobliskiej wsi Driel – polska 1. Samodzielna Brygada
Spadochronowa pod wodzą generała Stanisława Sosabowskiego.

Autor: Anna Makochonik

Operacja mająca na celu oswobodzenie Holandii zakończyła się
klęską (alianci nie dali rady wojskom niemieckim), zniszczeniem
miasta. Polskiego generała obarczono odpowiedzialnością za niepowodzenie planu. Czas zweryfikował te ostre oceny i zrehabilitował zasługi gen. Sosabowskiego oraz jego spadochroniarzy. Historia
Market Garden stała się kanwą słynnego filmu „O jeden most za daleko” (1977) w reżyserii Richarda Attenborougha z Seanem Connery,
Anthonym Hopkinsem, Michaelem Cainem, Robertem Redfordem
i Genem Hackmanem w roli gen. Stanisława Sosabowskiego.

PODRÓŻE 25

26 PODRÓŻE

Eksponaty Oorlogsmuseum Overloon
Szlakiem Market Garden ruszyła do Holandii Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Jack of Diamonds”, której członkowie są zrzeszeni
również w Bałtyckim Stowarzyszeniu Miłośników Historii „Perun”. Na
trasie znalazły się przede wszystkim obiekty historyczne z wątkiem
polskim. Plac Polski w Driel, gdzie w 1961 roku odsłonięty został
pomnik ku czci Polski, a w 2006 roku - Płyta Pamiątkowa ku czci gen.
Stanisława Sosabowskiego. Ponadto Oosterbeek War Cemetery,
gdzie pochowani są brytyjscy, amerykańscy, kanadyjscy i polscy
żołnierze oraz Most Johna Frosta (John Frostbrug) na Dolnym Renie, strategiczny dla Operacji Market Garden, który brytyjscy i polscy spadochroniarze zamierzali zdobyć. Właśnie ten o „jeden za
daleko”.
Sporą część wycieczki stanowił objazd po muzeach, nie tylko wojennych. Arhnem to pod tym względem raj, przykład nowoczesnego myślenia o muzealnictwie i przybliżaniu historii, oferujący zwiedzającym obiekty o niezwykłych rozmiarach, nietypowych formach
i nietuzinkowych ekspozycjach.
Punkt pierwszy – Oorlogsmuseum Overloon, zajmujący ponad 14
hektarów park, w skład którego wchodzą dwa muzea tematyczne
– Dutch War and Resistance Museum poświęcony historii II wojny
światowej na czele z wydarzeniami w Overloon i Marshall Museum.
Na przestrzeni ponad 10 tys. metrów kwadratowych znajduje się tu
ponad 150 zabytkowych pojazdów, czołgów, statków i samolotów.
– Pod względem ilości zgromadzonego sprzętu amerykańskiego
i alianckiego to największe muzeum w Europie – zaznacza Artur
Szuszkiewicz. – Kolekcja jest naprawdę imponująca.
Nie mniejsze, a może większe, wrażenie robi Airborne Museum
„Hartenstein” w Groesbeek mieszczące się w przedwojennym hotelu, a w czasie Operacji Market-Garden kwaterze głównej wojsk
brytyjskich w czasie walk o Arnhem i będące jej niezwykłą dokumentacją. Wśród eksponatów muzeum-hotelu jest broń, mundury
i wyposażenie żołnierzy, w tym umundurowanie i odznaczenia generała Sosabowskiego, jednak prawdziwa perła leży na dnie. To
wielokrotnie nagradzana , mieszcząca się w odnowionej piwnicy

„Jardin d’émail”, Jean Dubuffet (1974)

Obiekty w skansenie The Netherlands Open Air Museum
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budynku, sala muzealna Airborne Experience. Jej zwiedzanie ma
charakter interaktywny.
– Właściwie wchodzi się w sam środek bitwy – opowiada Artur.
– Są dioramy, wybuchy, gry świetlne, można wsiąść do samolotu.
Specjalna ścieżka edukacyjna została przygotowana dla dzieci.
Można się też wczuć się w rolę ówczesnych obywateli. Widzowie
stawiani są w konkretnych wojennych sytuacjach i muszą wybrać
rozwiązanie, przyjąć konkretną postawę. Celem jest uświadamianie,
że wojna to nie oczywistości, ani frazesy, że nie ma czarno-białych
barw. Co ciekawe, dowiedzieliśmy się, że kustosz muzeum Hartenstein nalegał, by obok brytyjskiej dołożyć flagę Polski.
Gestów sympatii i szacunku wobec Polaków w Arnhem grupa doświadczała dość często.
– Muzeum zwiedzaliśmy w mundurach, więc dostaliśmy zniżki na
bilet – mówi Artur. – Było warto, bo ich ceny wahają się od kilku do
kilkunastu euro. Spotkaliśmy też wielu Holendrów, którzy nam gratulowali, dziękowali za wkład Polaków w walkę o wolność Holandii,
mimo że uczestniczyli przecież w nieudanej akcji. Byliśmy zaskoczeni, że wiedzę o tamtych wydarzeniach i wątkach polskich splatających historię naszych krajów mają nawet dzieci, że przy okazji
rocznic składają kwiaty pod polskimi pomnikami.
Grupa trafiła w czasie wyprawy do jeszcze dwóch, niezwykłych,
obiektów. Zwiedzenie każdego w całości zajęło by po jednym, długim dniu. – Holandia w pigułce – podsumowuje The Netherlands
Open Air Museum Artur. – Od lepianki przez okres rewolucji przemysłowej, po zajezdnię tramwajową.
Na terenie ogromnego skansenu znajduje się kilkadziesiąt
obiektów, pozwalających prześledzić rozwój, kulturę i codzienność
dawnej Holandii. Można go zwiedzać pieszo, w grupie, a nawet
z psem (z wyjątkiem budynków historycznych). Oprócz szczegółowo odwzorowanych i wyposażonych chat piekarzy, młynarzy, kowali będących kopalnią wiedzy o rozwoju holenderskiego rzemiosła,
w skansenie znajdują się też słynne holenderskie wiatraki, a smakosze nie mogą pominąć fabryki serów i nie zaopatrzyć się w gomółkę
holenderskiego narodowego dobra, czyli pysznej goudy, klasycznej lub z dodatkami musztardy czy pesto.
– Ogromne wrażenie robi Holandrama, kopuła, w której znajduje
się trójwymiarowa panorama Holandii – ruchoma platforma z dioramami, przybliżająca historię kraju – mówi Artur.
W 2005 roku kompleks otrzymał tytuł Europejskiego Muzeum
Roku.
Wygodne buty przydadzą się też na wizytę w Kröller-Müller Museum, znajdującym się w centrum Parku Narodowego De Hoge
Veluwe. Dojechać można do niego bezpłatnie wypożyczonym,
białym, rowerem. Trasa to około 10 km prowadzących przez malownicze równiny, lasy i wrzosowiska. Na miejscu czeka piękny, nowoczesny budynek muzeum i malowniczy park rzeźb. Cała kolekcja
zapoczątkowana przez zamożną filantropkę Helene Kröller-Müller
przy udziale finansowym jej małżonka, obejmuje obecnie 11,5 tysiąca eksponatów i jest jedną z najcenniejszych w Europie. Park
rzeźby – otwarty w latach 60. – największym.
Chluba Kröller-Müller Museum to największa prywatna kolekcja
dzieł Vincenta Van Gogha, obejmująca 90. obrazów, w tym „Taras
kawiarni w nocy”. Muzeum posiada też obrazy Maneta, Mondriana,
Picassa, Cézanne, Gaugina. W ogrodzie rzeźb stanęły m.in dzieła
Rodina, Lipchitza, Serry, van Eycka oraz twórców bardzo współczesnych. Na eksponaty można trafić przy parkowych alejach, na
otwartych przestrzeniach i leśnych zaułkach.
– Arnhem tak mi się spodobało, że kiedy wróciliśmy, miałam
ochotę spakować się i tam przeprowadzić – śmieje się Justyna,
uczestniczka wycieczki. – Miasto jest śliczne, zadbane, czyste. Jak
z obrazka. W domach nie ma zasłon – to pozostałość po dawnej
tradycji - marynarze wypływali w rejs, a przez odsłonięte okna można było zobaczyć, czy ich żony przypadkiem nie są im niewierne.
Teraz można oglądać piękne wnętrza, a w nich obrazy, rzeźby. Życie
płynie leniwie, ludzie sympatyczni, uprzejmi, życzliwi.
Jakiś mankament?
– Piwo! Największa porcja w pubie to zaledwie 0,3 l!

Pocisk wielkokalibrowego działa kolejowego Dora, testowanego
podczas wojny przez Niemców w naszym Darłówku

Eksponaty Oorlogsmuseum Overloon
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Wakacje
na
jachcie
Pisze dla Prestiżu
Mateusz Kusznierewicz
„Ach jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi szumi woda...”. To słowa znanej
piosenki Ireny Santor, którą słyszałem setki razy i na której się wychowałem. Przyjemność
towarzyszącą przebywaniu na jachcie można wyrazić na wiele sposobów. Dźwięki i słowa
czynią to równie dobrze.

m

uzyk ze mnie słaby ale o wrażeniach z żeglowania mogę opowiadać godzinami.
Szczególnie teraz, po zakończeniu kariery olimpijskiej oddaję się w pełni tej wolności, ciszy i spokojowi, kiedy wypływam
swoim jachtem z gdańskiej mariny na Zatokę.
ŻEGLOWANIE DLA KAŻDEGO

Za czasów kiedy prowadziłem kampanie olimpijskie do Atlanty,
Sydney, Aten, Pekinu i Londynu, byłem tak skupiony na wyczynie
i sportowym aspekcie żeglowania, że nie miałem wielu okazji delektować się wakacyjną formą żeglowania z punktu A do punktu B. Co
więcej, nigdy nie doświadczyłem żeglarstwa kejowego, które wydawałoby się, jest zaprzeczeniem idei żeglarskiej i przez wielu uznawane za hańbę dla właściciela jachtu. A tu proszę, dzień a później i wieczór spędzony w marinie, bez wypłynięcia w morze okazał się być
wyjątkowo przyjemny. Nawet dla takiego wilka morskiego jak ja.

Żeglować może każdy. Jest to bardzo przyjemny sposób na spędzenie wolnego czasu. Dla kobiet i mężczyzn, dzieci i młodzieży,
dorosłych i seniorów. Na wybór akwenów do żeglowania też nie
będziemy narzekać. Dwie trzecie naszej planety pokrywa woda –
rzeki, jeziora, morza i oceany. W Polsce mamy dostęp i do pięknych
jezior i do morza. Można żeglować w pojedynkę, w dwie osoby, trzy,
pięć, dziesięć i więcej.
JACHTEM PO JEZIORACH
Wybór jachtów też jest ogromny. Niektóre mają żagle a inne
tylko motor. Te drugie mają przywilej żeglowania pod wiatr. Często bardzo przydatna opcja. Wystarczy jeden dzień żeby móc
nacieszyć się przyjemnością żeglowania. Spędzenia tych kilku
godzin na wodzie. W fajnym towarzystwie. Z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi. Większość osób, jeśli już się wybiera na żagle lub
motorówkę, korzysta z wolnego weekendu. Nadszedł czas wakacji więc możemy pozwolić sobie na dłuższy urlop. Dlaczego nie
spędzić go na jachcie? Tydzień, dwa tygodnie to idealny czas na
piękny rejs.
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Na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji mogę zaproponować sprawdzone i najlepsze rozwiązania. Otóż jeśli myślimy
o żeglowaniu po jeziorach, na śródlądziu, szukajmy jachtu, którego
długość nie przekroczy dziesięciu metrów. Będzie mógł pomieścić
w komfortowych warunkach sześć osób w trzech kabinach. Jeśli będzie taka potrzeba to jedna, a nawet dwie osoby będą mogły spać
dodatkowo w salonie, ale moim zdaniem sprawi to, że będzie nam
brakowało przestrzeni i wygody.
JACHTEM PO MORZACH I OCEANACH
Gdy myślimy o żeglowaniu po morzu, szukajmy jachtu nieco większego. Optymalnie żegluje się i mieszka na jednostkach o długości
od 12 do 15 metrów. W trzech lub czterech kabinach popłyniemy
w rejs w gronie sześciu do ośmiu osób. W obydwu przypadkach
potrzebne będą uprawnienia żeglarskie przynajmniej jednego
członka załogi. Patenty to jedno, a drugie to umiejętności. Jachty
żaglowe i motorowe produkowane w dzisiejszych czasach są bardzo łatwe w użyciu. Do ich obsługi wystarczą dwie osoby z czego
wystarczy, że tylko jedna będzie wytrawnym i doświadczonym żeglarzem. Reszta załogi na pewno będzie mogła pomóc przez co
zabawy i atrakcji będzie podczas rejsu jeszcze więcej.
Porównując koszty takiego rejsu wychodzi na to, że wynajem jachtu i koszty bieżące okazują się w przeliczeniu na osobę mniejsze niż
np. wyjazd na narty albo nurkowanie. Otóż koszt na osobo-dzień
podczas wakacji na wygodnym jachcie śródlądowym(sześć osób
na pokładzie) wyniesie w okolicach 100-120 złotych. W przypadku wygodnego jachtu morskiego o jakim wspomniałem wcześniej
będzie to już 400 złotych na dzień. Ale gdy na jachcie popłyniecie
w osiem osób to cena będzie nawet o 100 zł niższa.
Sezon w Polsce trwa w najlepsze więc warto go wykorzystać. Pamiętajcie, jednak że żeglować można przez okrągły rok. W różnych
miejscach, na różnych akwenach. Odwiedzając piękne miejsca i zapierające dech w piersiach widoki. Namawiam do tej bardzo atrakcyjnej i przyjemnej formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu.
Ahoj przygodo!
Partnerami cyklu są:

Wyłączny przedstawiciel marek Jeanneau,
Lagoon oraz Prestige w Polsce

Ekskluzywne jachty na Zatoce Gdańskiej.
Imprezy firmowe, kameralne spotkania biznesowe

www.dobrejachty.pl

www.premiumyachting.pl
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Czym jeżdżę?

Nowa Klasa S

esencja perfekcji i luksusu

Autor: Artur Andrzejewski

Priorytetami jakimi kierowali się projektanci najnowszego mercedesa Klasy S były: bezpieczeństwo, wydajność i luksus. Zdaniem ekspertów motoryzacyjnych, nowa Klasa S poszerza granice technologii na wielu płaszczyznach. To nie tylko flagowy projekt dla marki
Mercedes-Benz, ale dla rozwoju motoryzacji w ogóle. W Koszalinie oficjalna prezentacja
modelu nastąpi w salonie firmy Mojsiuk 30 sierpnia br., ale zainteresowani mogą go już
oglądać a Starych Bielicach.

m

ercedesy Klasy S od zawsze wyznaczały
trendy w motoryzacji, do których z biegiem czasu chcąc nie chcąc musieli
dostosowywać się inni producenci samochodów. Nie inaczej jest i tym razem.
Rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa
podróżnych oraz systemy wspomagające kierowcę oparto na znanych już rozwiązaniach, ale pojawiły także prawdziwe nowinki. Zaliczają się do nich: nadmuchiwane pasy bezpieczeństwa zmniejszające ryzyko odniesienia obrażeń klatki piersiowej, światła hamowania
o zmiennej intensywności świecenia, systemy Cross-Traffic Assist wykrywające zagrożenia, wpływające na uniknięcie nieoczekiwanych
kolizji przy pokonywaniu skrzyżowań (do prędkości 72 km/h), czy
system Road Surface Scan, który korzystając z kamer umieszczonych
w lusterku, prezentuje komputerowy obraz 3D drogi przed pojazdem, by na jego podstawie dostosowywać zawieszenie do najbardziej odpowiedniego tłumienia nierówności.
Poza tym auto posiada mi.in.: adaptacyjne reflektory, urządzenia
utrzymujące pojazd na swoim pasie ruchu, czujniki martwego pola,
system wykrywający pieszych i zwierzęta, automatyczne hamowanie
w celu uniknięcia zderzenia, automatycznych asystentów parkowania, system odczytujący znaki drogowe, system Pre-Safe przygotowujący auto w razie nieuniknionej kolizji polegającej na uderzeniu
innego pojazdu w tył mercedesa, czy adaptacyjny tempomat z funkcją stop & go.
W mercedesie Klasy S nie znajdziemy już ani jednej żarówki, ponieważ wszelkie świetlne elementy wykorzystują bardziej oszczędną
technologię LED-ową (ponad 190 diod LED odpowiada za oświetlenie drogi, samochodu, kabiny i bagażnika). Elegancka karoseria stała
się bardziej łagodna stylistycznie względem poprzednika. Producent
podaje, że w ofercie samochodu znajdą się dwie wersje nadwoziowe. Wersja z krótkim rozstawem osi (3035 mm) będzie mieć 5116
mm długości, a odmiana przedłużona o długości 5246 mm otrzyma
rozstaw osi o rozmiarze 3165 mm. Obydwa warianty odznaczać się
będą taką samą szerokością 1899 mm oraz wysokością 1483 mm.
Są też prawdziwe bajery. Na przykład po raz pierwszy na świecie dostępna jest funkcja masażu energetyzującego ENERGIZING
z efektem wykorzystania gorących kamieni. Specjaliści MercedesBenz opracowali unikalne programy masażu z wykorzystaniem 14
osobno sterowanych poduszek w oparciach oraz zintegrowanej
funkcji podgrzewania. Do wyboru jest sześć programów masażu,
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w tym dwa z funkcją podgrzewania. Mogą z nich korzystać także pasażerowie tylnych siedzeń.
Użytkownicy wcześniejszych pokoleń Klasy S będą zapewne zaskoczeni zmianą dotychczasowego kursu, jeśli chodzi o architekturę
wskaźników. Po raz pierwszy najważniejszych informacji dostarcza
kierowcy nie zestaw tzw. zegarów, czyli wskaźników analogowych,
ale kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 12 cali (w formacie 8:3).
Jednak forma cyfrowych tarcz prędkościomierza (z lewej) i obrotomierza (z prawej strony) pozostaje wierna tradycji. Centralny obszar
między wskaźnikami wyświetla informacje o działaniu systemów
wspomagających, gdy dochodzi do interwencji któregoś z nich. Na
prędkościomierzu ukazują się również informacje na temat mijanych
ograniczeń prędkości i innych znaków drogowych. Mimo daleko
idących zmian w zakresie wskaźników, użytkownicy mercedesów nie
powinni mieć kłopotu z odnalezieniem się wśród znajomego układu
wyświetlaczy i ikonek.
W obecnej odsłonie Klasy S debiutuje kompletnie nowa generacja multimediów, intuicyjna w obsłudze i wspomagana animacjami. System zapewnia dostęp do funkcji multimedialnych z każdego fotela. Najnowsza Klasa S jest także standardowo wyposażona
w unikalny system Frontbass – zabudowane w strukturze nadwozia
głośniki niskotonowe wykorzystują przestrzeń w belce poprzecznej
i podłużnicach jako komorę rezonansową. Na życzenie dostępne
jest nagłośnienie przestrzenne 3D.
Zupełną nowość stanowi sterowanie indywidualnymi funkcjami
systemów komunikacji za pośrednictwem wizualizacji i animacji na
ekranie. Użytkownik może dostosować zawartość centralnego wyświetlacza do osobistych wymagań. Z wyjątkiem mapy nawigacji,
która zawsze zajmuje całą powierzchnię ekranu, jest on podzielony
na sekcję główną (2/3 powierzchni po prawej stronie) i dodatkową
(1/3 powierzchni po lewej). W standardowej konfiguracji ta druga
pokazuje dodatkowe informacje na temat wybranej aplikacji, np.
nazwę artysty i tytuł piosenki, gdy uruchomione jest radio, lub aktualny kanał w przypadku odbioru telewizji. Na życzenie może się tam
również pojawić inna zawartość, np. miniatura mapy nawigacji lub
informacje na temat zużycia paliwa.
Fabryczny opis rozmaitych nowinek zastosowanych w obecnej
wersji Klasy S zajmuje sto stron maszynopisu. Nie sposób ich więc
tu wszystkich omówić. Najlepiej po prostu zawitać do Starych Bielic
i skorzystać z jazdy próbnej, żeby poczuć, na czym polega kwintesencja luksusu we współczesnej motoryzacji.
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Jeep i Alfa Romeo

fot. Materiały producenta

do kupienia w Koszalinie

Przed salonem dealerskim Fiata przy ulicy Morskiej powiewają od niedawna reklamowe
flagi dwóch nowych marek włoskiego koncernu. Firma Gazopol uruchomiła sprzedaż aut
spod znaków Jeep i Alfa Romeo.

r

ozszerzenie oferty o te akurat marki wydaje
się czymś naturalnym. Warto bowiem pamiętać, że Fiat kilka lat temu przejął zagrożonego wówczas bankructwem Chryslera, a wraz
z nim m.in. markę Jeep. Krok ten okazał się
strzałem w dziesiątkę. Stany Zjednoczone
szybko poradziły sobie z kryzysem i od zeszłego roku sprzedaż aut
na tamtejszym rynku rośnie w tempie większym niż przed złamaniem ekonomicznym. Korzysta na tym i Fiat, którego dobre wyniki
finansowe w skali globu wynikają właśnie z wejścia na rynek amerykański i azjatycki.
W Europie, a więc także w Polsce, kryzys wpłynął na spadek
sprzedaży nowych samochodów. Jest jednak segment, w którym
tendencja jest odwrotna. To marki z grupy premium, czyli samochody adresowane do klientów zasobnych i wymagających. Decyzja Gazopolu, koszalińskiego dealera Fiata, o rozszerzeniu oferty
wpisuje się w tę tendencję. Dyrektor Dariusz Zakrzewski odpowiedzialny w Gazopolu za sprzedaż jeepów i alf, tłumaczy: – Różne
grupy klientów różnie odczuwają skutki kryzysu. Na pewno wszyscy uważnie oglądają teraz każdą złotówkę. Jednak po dokładnych
analizach doszliśmy do wniosku, że jest w Koszalinie miejsce na
nową ofertę z górnej półki. Tym bardziej, że obie marki mają dobry
wizerunek, są adresowane do ludzi poszukujących wysokiej jakości
w przystępnej cenie.
Z rodziny Alfa Romeo można w Koszalinie kupić dwa modele.
Gulietta to auto dynamiczne, ze sportowym charakterem. Jak zawsze w przypadku tej marki zwraca uwagę wysmakowany design
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– zarówno jeśli chodzi o sylwetkę i zewnętrzne elementy wykończenia, jak i wnętrze. Co ważne, producent wyciągnął wnioski z kłopotów z modelem 156, poprzednikiem Gulietty, w którym zdarzały się
awarie zawieszenia. Aktualny model ma już zawieszenie bez zarzutu, sprawdzające się nawet na dziurawych polskich drogach. Z kolei
model MiTo to auto pomyślane jako miejskie, adresowane szczególnie do pań. Dostępne w kilku wersjach wyposażenia sprawdza
się nie tylko w jeździe miejskiej, ale i na dłuższych trasach.
Zupełną nowinką w Koszalinie jest pojawienie się Jeepa. Gazopol oferuje jego trzy modele: Compass, Cherokee i Wrangler. Warto każdemu z nich poświęcić nieco uwagi.
Jeep Compass jest z nich najtańszy, dostępny w wersji podstawowej już od 86 tys. zł. Nie ma oznaczenia „Trail Rated”, co znaczy,
że nie przeszedł on, jak inne pojazdy z rodziny, specjalnych testów,
potwierdzających doskonałe własności terenowe. Rzeczywiście,
Compass sprawia znacznie więcej przyjemności podczas jazdy po
nawierzchni utwardzonej, niż po bezdrożach. Bywa określany jako
„kompaktowy SUV”, ale jest przestronny, dający poczucie bezpieczeństwa kierowcy i pasażerom.
Jeep Cherokee pojawia się w salonie Gazopolu jako najnowszy
model, sygnowany rokiem 2014. Jego zakup oznacza wydatek co
najmniej 210 tys. zł w przypadku auta z silnikiem dieslowskim, lub
260 tys. zł gdy wyposażone jest w silnik benzynowy. Producent proponuje tak szeroką gamę opcji, że trudno byłoby tu je omówić. Wystarczy stwierdzić, że dobrze wyposażony najnowszy Jeep Cherokee
to koszt około 300 tys. zł, za które nabywca otrzymuje wóz naszpikowany elektroniką, dopracowany w każdym szczególe. W opinii
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ekspertów motoryzacyjnych, ogromną zaletą najnowszego modelu
jest ośmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów, gwarantująca
płynną jazdę nawet w trudnych warunkach terenowych. Chwalone
jest również poprawienie jakości wykończenia wnętrza Cherokee,
przez co staje się on samochodem naprawdę luksusowym.
Najwięcej emocji i skojarzeń wywołuje z pewnością model Jeep
Wrangler. Jego korzenie sięgają lat drugiej wojny światowej, bowiem protoplasta (Willys) był produkowany od 1941 roku wyłącznie na potrzeby amerykańskiego wojska (wersja „cywilna” pojawiła
się w 1945 r.). To samochód legendarny, którego nazwa weszła do
powszechnego użytku jako synonim auta terenowego, radzącego
sobie w każdych warunkach, nie do zdarcia. Aktualny model Wranglera łączy zalety wcześniejszych, z wygodą i nowoczesnością. I co
ciekawe, chociaż jest już którąś z kolei generacją, ciągle zachowuje
w sylwetce i stylistyce nawiązania do Willysa.
Pojawienie się w Koszalinie nowych marek oznacza jednocześnie
dostępność pełnej obsługi serwisowej, nie tylko gwarancyjnej. Ucieszy to na pewno użytkowników jeepów i alf kupionych na rynku wtórnym, a chcących je serwisować w punktach autoryzowanych. Dotąd
musieli oni jeździć do Gdańska lub Szczecina. Od niedawna zarówno naprawy, jak i zakup części zamiennych możliwy jest na miejscu.
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Fot. Maserati

Ghibli
nadjeżdża

Autor: Jakub Jakubowski , „Prestiż. Magazyn Trójmiejski

Maserati – od blisko stulecia nazwa ta jest synonimem wyjątkowego połączenia sportowego charakteru z luksusem i elegancją. Z wielkich marzeń rodzeństwa Maserati zrodziła
się marka podziwiana przez cały świat, a samochody z charakterystycznym trójzębem
na grillu z miejsca stają się ikonami motoryzacji. Niewątpliwie, status taki może osiągnąć
także najmłodsze „dziecko” fabryki w Modenie. Mowa o modelu Ghibli.
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grudnia 1914 roku, we włoskiej Bolonii pięciu braci
Maserati uruchomiło własny warsztat. Zafascynowani
motoryzacją, budowali samochody wyścigowe, eksperymentując z nowymi typami silników. Na przestrzeni
lat kolejne modele wozów ozdobionych emblematem
charakterystycznego trójzębu wyznaczały nowe standardy, biły rekordy i wygrywały wyścigi na torach całego świata.
Legendy przy stole

Marka Maserati słynęła jednak nie tylko z nowatorskich rozwiązań
technologicznych, ale również wyjątkowego stylu i komfortu jazdy.
Nic zatem dziwnego, że jazda tym samochodem to marzenie wielu
miłośników motoryzacji. Gdy do naszej redakcji nadeszło zaproszenie od Maserati Polska na testy najnowszego Ghibli w słonecznej
Toskanii, nie zastanawiałem się długo. Wieczorna prezentacja w 5.
gwiazdkowym La Bagnaia Resort na peryferiach Sieny była tylko
przedsmakiem do tego, co miało się zdarzyć nazajutrz. Noc upłynęła na fascynujących rozmowach z Ivanem Capellim, byłym kierowcą
Formuły 1, który ścigał się m.in. w barwach Ferrari i Alexem Fiorio,
trzecim kierowcą Mistrzostw Świata WRC z 1988 roku.
Z samego rana, w blasku wschodzącego słońca lśniły ustawione
równiutko w rzędzie przedmioty pożądania większości fanów motoryzacji - kilkanaście modeli Maserati Ghibli. Fanom marki nazwa
jest znana, wszak model Ghibli po raz pierwszy pojawił się w ofercie
Maserati w 1964 roku jako dwudrzwiowe, sportowe auto. Dzisiejsze
Ghibli ze swoim poprzednikiem nie ma jednak nic wspólnego. No
może poza sportowymi genami, które dają znać o sobie od razu po
wciśnięciu pedału gazu.
Diesel czy benzyna?
Nowe Ghibli to najmniejsze auto w gamie Maserati. Ma konkurować z BMW 5, Mercedesem klasy E, Audi A6, ale śmiało też może
stanąć w szranki z bardziej usportowionymi modelami niemieckiej

trójcy. Do testów przygotowano trzy wersje Ghibli: dwa trzylitrowe
„benzyniaki” V6 biturbo z napędem na tył oraz na cztery koła, a także
tylnonapędowego, trzylitrowego diesla. Ciekawostką jest fakt, że jest
to pierwszy samochód w historii Maserati napędzany silnikiem diesla. Mi jednak najbardziej do gustu przypadła przejażdżka najmocniejszą wersją, czyli 410. konną „benzyną” z napędem na obie osie.
Jak to jeździ? Cóż... Ameryki nie odkryję. Prowadzenie nowego
Ghibli jest jak komponowanie najpiękniejszej uwertury. Można się
w tym zatracić bez pamięci, do tego stopnia, że nawet przepiękne
krajobrazy Toskanii wydają się być tylko dodatkiem do pięknego
samochodu, który szybko i zgrabnie pokonuje kolejne serpentyny
na krętych, toskańskich drogach.
Skok adrenaliny
Każde wciśnięcie pedału gazu, wciska cię w fotel. Szczególnie,
gdy jedziesz w trybie Sport. 8. stopniowa, automatyczna skrzynia
biegów ZF spisuje się znakomicie, ja polecam jednak tryb manualny. Operowanie łopatkami umieszczonymi tuż za kierownicą daje
może nieco mniejszą kontrolę, ale też większą władzę nad pojazdem. I pozwala poczuć się jak w samochodzie wyścigowym.
Co ważne, nawet przy agresywnej jeździe, opóźniając hamowanie na krętych drogach, aktywny napęd na cztery koła przenosi do
50 procent momentu z tylniej na przednią oś. Nawet jeśli zauważysz,
że tył ucieka, to zdążysz poczuć jedynie skok adrenaliny, a Ghibli od
razu wraca na właściwy tor jazdy i pruje do przodu niczym pocisk
zostawiając za sobą rasowy dźwięk będący dla każdego konesera
motoryzacyjnym Świętym Graalem.
Sukces gwarantowany?
Maserati Ghibli ma jeszcze dwie wielkie zalety. Pierwsza to design, zarówno zewnętrzny, jak i w środku. Druga to cena. Najtańszy
Ghibli z 275. konnym silnikiem diesla kosztuje 333,5 tys. zł, a 330.
konne benzynowe V6 – o 2 tys. zł więcej. 410. konne V6 biturbo z napędem na cztery koła kosztuje około 450 tys. zł. Takie ceny
pozwalają na optymizm co do wypełnienia planu sprzedażowego,
który wynosi 50 tysięcy aut rocznie.
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Sesja z udziałem Kamili Wasilewskiej,
Miss Nastolatek Galerii EMKA 2013
Miejsce: Galeria EMKA
Ubiory pochodzą ze sklepów: Reserved,
CDN Fashion, Carling, Grey Wolf, Genetic
Zdjęcia: Wojciech Gruszczyński
Stylizacja: Iga Wysocka
Makijaż: Sephora
Fryzury: Studio Urody Brand
Asysta: Izabela Zakościelna, Anna Sobiecka
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Rosół, gęś,
rabarbarotka
w poszukiwaniu
polskich smaków

Andrzej Polan

W menu warszawskiej restauracji Soul Kitchen, które co sześć tygodni komponuje od
nowa, obecnie można znaleźć m.in. rabarbar, bób, renklody, botwinę, zsiadłe mleko,
ale też grasicę, puree z pietruszki, sos z bursztyna, pszenicę, pokrzywę, buraka w syropie z pędów sosny, kopytka szczawiowe, galaretkę z bulionu lub dachówkę migdałową.
Brzmi ekscentrycznie, ale tylko dla kulinarnych laików. To przecież polskie, tradycyjne,
nieco zapomniane dobra. Andrzej Polan z upodobaniem wynosi je na kulinarny piedestał. O tym za co kocha polską kuchnię z jednym z najlepszych szefów kuchni rozmawia
Anna Makochonik

j

akie smaki z dzieciństwa najlepiej pan pamięta?
- Te, które kojarzą mi się z domem. Moje dzieciństwo ma
słodki smak ciasta drożdżowego – pachniało oszałamiająco. Przechowuję i wykorzystuję przepis ku pamięci Mamy
i Babci. Do tego kompot – kto go teraz pije? A warto, żeby
moda na kompot wróciła, zwłaszcza w lecie, kiedy owoców jest w bród. Zrobić kompot żadna sztuka, może stać
i w lodówce, i na zewnątrz, a do tego jest zdrowy w przeciwieństwie
do sztucznych, przesłodzonych napojów z butelki. W czasach mojego dzieciństwa i młodości do jedzenia domowego podchodziło się
poważnie. Ważne było, by jeść w domu, a nie w restauracji.
- Myśli pan, że dziś można gotować tak jak kiedyś, skoro dostępne dziś produkty nie są już tak smaczne?
- One są inne, bo w inny sposób robione, hodowane, przerabiane. Wszystko dziś inaczej smakuje – mięso, jaja, ale mimo wszystko
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warto się chociaż postarać o te dawne smaki.
- Ale zsiadłego mleka już się nie da w domu zrobić.
- Są na to sposoby, ale faktycznie – mleka pasteryzowanego zakwasić się nie da. Na szczęście jeszcze w małych miejscowościach
i wsiach można kupić świeże mleko i je ukwasić.
- Dobry smak to znaczy jaki?
- Dla mnie smak ma być prawdziwy, a nie „wzięty z kosmosu”. To
najważniejsze. Nie uznaję potraw bardzo udziwnionych i dziwacznie podanych. Mam tak czasami: zamawiam w restauracji danie,
którego opis ciekawie brzmi, a dostaję kompletny galimatias na
talerzu, nie wiem o co chodzi, ani co autor ma na myśli.
- Menu w pana restauracji jest przesiąknięte polskością, ale
i fantazyjne. Co jest dla pana punktem wyjścia przy komponowaniu potraw?
- Trzymam się sezonowości. Mój pomysł na kartę, jest bardzo pro-
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sty: idę na tzw. bazarek, oglądam, oczy mi wariują od tego bogactwa,
wyobraźnia pracuje. Czasem przypomni mi się coś z dzieciństwa,
na przykład czarna porzeczka, albo agrest, który kocham, a którego większość Polaków pewnie nie jadła od lat, rabarbar. Z niego na
przykład robię rodzaj szarlotki, który nazywam rabarbarotką. Rzecz
do zwariowania. Pod względem warzyw i owoców mamy w lecie najpiękniejszą porę roku.
- No tak, niby polskie, niby sezonowe, ale czemu takie drogie?
Kilogram czereśni w pełni sezonu kosztował 12 zł!
- Cóż, to objaw tego, że na wszystkim chcemy robić biznes. Nawet
na owocach. I to na pewno zniechęca do ich kupna. A jak można sobie odmówić owoców sezonowych? Nie róbmy tego, nie kupujmy
kilograma, ale chociaż koszyczek malin, porzeczek, jagód – z tego
można wyczarować cuda.
- Wszyscy teraz gotują. Czy to moda, wynik dobrobytu, czy narodziny kultury kulinarnej?
- Chyba to drugie. My, Polacy, lubimy się zachłysnąć tym, co przychodzi z Zachodu. Przyszła moda na sushi – w każdym mieście otwierają się sushi bary. Trwa moda na burgerownie, czego kompletnie
nie rozumiem. Ale z drugiej strony otwieramy się na kuchnię, chodzimy do restauracji, szukamy różnych smaków, oglądamy programy
o gotowaniu, czytamy prasę kulinarną, a wiedza wpływa na nasze
kulinarne wychowanie. Może dzięki temu więcej osób decyduje się
gotować w domu i jednak wracać do tradycji gotowania smacznych
rodzinnych, polskich obiadów.
- Tradycyjna kuchnia polska, nie mówiąc o staropolskiej, jest
w niełasce.
- Powinniśmy być bardzo dumni z polskiej kuchni, bo jest wspaniała. Dawniej bywała ciężka dla żołądka, ale się przez dekady zmieniła.
Znam cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do Polski, by spróbować
naszych „pospolitych” dań, właśnie takich robionych w domach.
- Polacy jednak tej kuchni chyba nie doceniają, skoro wybierają
sushi pochodzące z innego kręgu kulturowego, zamiast polskiego
pasztetu z królika.
- Cudowne porównanie. Jak byłem dzieckiem, lubiłem chodzić do
Peweksu i popatrzeć na kolorowe cudeńka. Teraz mamy to wszystko
na wyciągnięcie ręki, więc staliśmy się zachłanni. Chcemy być na
czasie i trendy, to chodzimy na sushi, albo do włoskich restauracji,
choć większość z nich jest kiepska. Nie mam nic do sushi, ale pamiętajmy, że nie chodzi tylko o zawijanie ryżu i surową rybę, ale o całe
widowisko, o kucharza, który jest aktorem. Nie neguję żadnej mody,
ale byłoby miło, gdybyśmy jednak pamiętali o polskich smakach, bo
są przeurocze.
- To co by pan zaproponował na taki ultrapolski, przeuroczy
obiad?
- Zabrzmi banalnie, ale rosół, nazywany dziś modnie bulionem
lub consommé. Rosołem sprawdzam restauracje, do których chodzę. Dostaję pachnący świeżością, a nie garnkiem i nic mi więcej do
szczęścia nie potrzeba. Na danie główne – mój wachlarz jest szeroki,
ale jestem fanem gęsiny. Z pysznymi dodatkami – coś cudownego.
Kocham miejsca, gdzie podaje się gęś i osoby, które ją przyrządzają.
A na deser? Chyba to niedocenione i podobno trudne do zrobienia
– ciasto drożdżowe. Swoje robiłem niedawno, z jagodami, kruszonką,
migdałami i niedużą ilością cynamonu – znajomi byli zachwyceni.
- Pana pasja kulinarna to kontynuacja tradycji rodzinnej?
- Rzeczywiście, w moim domu pielęgnowało się dobre jedzenie
i rodzinne gotowanie. Odkąd pamiętam, nie było dnia bez obiadu,
obiadu bez dania głównego i kompotu. W sobotę i niedzielę zawsze jedliśmy też coś słodkiego. Kręciłem się po kuchni, gdy Mama
z Babcią gotowały, uczestniczyłem w przygotowaniach do posiłku.
Oczywiście wszystko przy okazji psułem i bywało, że ciasto lądowało
na podłodze albo krześle (śmiech). Chyba mam dar do gotowania
od pana Boga, ale przepisy zostawiły mi Mama i Babcia, za co im
dziękuję.
- W domu gotuje pan tak jak w restauracji?
- Bardzo podobnie. Jeśli zdarzy mi się wolny weekend, nie wyobrażam sobie, żeby czegoś w domu nie ugotować, nie upiec ciasta.
Nie ma mowy, żebym poszedł wtedy do restauracji. Włączam dobrą

Andrzej Polan – od ponad czterech lat współpracuje z Dzień Dobry TVN. Wydał książkę „Kuchnia Polana w obiektywie Wellmana”
ze swoimi najlepszymi przepisami. Szef kuchni najbardziej prestiżowych hoteli w Polsce. Pisze artykuły i przygotowuje sesje zdjęciowe dla czasopism o tematyce kulinarnej, prowadzi warsztaty,
kursy kulinarne. W Koszalinie gotował podczas Ulicy Smaków.
muzykę, gotuję, piekę – to dla mnie najlepszy relaks. Nie gotuję na
dwie osoby, ale na kilka, więc zanoszę np. wazę zupy moim sąsiadom, których bardzo lubię.
- Czego nigdy nie brakuje w pana kuchni?
- W lodówce – dobrego masła. Pieczywa. Takie najprostsze produkty wystarczą do przyrządzenia smacznej kolacji. Do tego szklanka kakao, czekolady, dobrej herbaty.
- Kobiety i mężczyźni gotują inaczej?
- W smaku na pewno tego nie widać. To mit, że kobiety gotują
gorzej, zawsze do podkreślam. Nie dość, że są zdolne, to niezwykle pracowite. Od trzynastu lat pracuję z rewelacyjną osobą, Anią.
Jesteśmy razem już w trzecim miejscu, mogę na niej bezwzględnie
polegać. Ma rewelacyjne wyczucie smaku i estetyki, a to jest najistotniejsze.
- Pytam o to, bo, tak jak pan wspomniał, mówi się, że kobiety gotują gorzej, tymczasem niemal wszyscy chwalimy kuchnię naszych
mam i babć...
- Tak właśnie. Kobiety gotują rewelacyjnie i kropka.
- To obalmy kolejne mity: zdrowa kuchnia nie jest smaczna,
smaczna kuchnia nie jest zdrowa.
- Dla mnie w pani zdaniu najważniejsze jest słowo „smaczna”.
Będzie zdrowa, jeśli będziemy pracować na produktach dobrej jakości. Nie na gotowcach, mieszankach, fiksach. Niech mi nikt nie
wmawia, że zjedzenie smażonego kotleta schabowego jest czymś
niezdrowym. Dużo gorsze jest zjedzenie gotowego dania ze słoika
czy puszki, nawet jak nie ma w składzie glutaminianu, sztucznych
barwników i konserwantów. Gotujmy sami – wtedy wiemy i widzimy,
co wkładamy do garnka. Nawet dodatkowa łyżka masła w sosie nam
wówczas nie zaszkodzi.
- Czyli dusza kuchni tkwi w dobrym produkcie?
- Dusza kuchni to ja, moja Mama, Babcia, gotowanie z sercem dla
ludzi.
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Emerytura króla

pirata we wdowim zamku

W Darłowie przyszedł na świat i wychował się książę pomorski Eryk, późniejszy król duński, szwedzki i norweski. Zdetronizowany powrócił do niego na starość, przywożąc z sobą
rzekome skarby i sławę morskiego rozbójnika. O jego dziejach i dziejach rodu Gryfitów
rozmawiamy z Jerzym Buziałkowskim, dyrektorem Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie

b

iałej Damie darłowskiego zamku, księżnej Zofii
przyszło żyć w średniowieczu, a mimo to w pewnym momencie, gdy jej stosunki z mężem się
pogorszyły, zdecydowała się na separację i tutaj
zamieszkała.
- Zamek w Darłowie ma opinię zamku wdowiego, bo poza najwybitniejszym z jego mieszkańców,
czyli Królem Erykiem I, jego historia wiąże się głównie z pobytem
i działalnością wdów - odsuniętych od bieżącego życia politycznego żon, w tym również księżnej Zofii. Tradycja piśmiennicza, głównie
piśmiennictwa niemieckiego, przedstawia Zofię w złym świetle, jako
okrutną trucicielkę własnych dzieci. Ta legenda i współcześnie ciągnie się za księżną. Niesprawiedliwie, bo Zofia była przenikliwym
politykiem, wiele dobrego uczyniła dla przyszłości księstwa pomorskiego.
- Mało brakowało a zostałaby żoną króla Kazimierza Jagiellończyka. Utrzymywała z nim kontakty przez całe życie i była to sympatyczna relacja. Z polską rodziną królewską w końcu się skoligaciła
poprzez ślub syna, Bogusława X, z księżniczką Anną Jagiellonką.
- I to jest powód niechęci historyków niemieckich do Zofii. Koligacje z rodami polskimi, z Jagiellonami, nie pasowały historykom
niemieckim, stąd ta zła opinia o księżnej.
- O przeszłości Pomorza Środkowego przeciętny Polak wie mało.

Autor: Andrzej Mielcarek

Mówi się o władającym nim rodzie Gryfitów, więc to wskazuje
na jakąś odrębność, ale kompletnie nie wiemy, na czym ona polegała.
- Ubolewam nad tym, że stan badań nad Pomorzem i nasza, ludzi
tu mieszkających, świadomość , że jest to odrębny region kraju z wyjątkową historią, jest tak nikła. Zastanawiam się, dlaczego tak się stało i w dużej mierze dzieje się nadal? Odpowiedź znajdziemy chyba
na przykładzie tego zamku. Otóż w pierwszym dokumencie powojennym, w najważniejszym dokumencie, w którym państwo polskie
przejmuje zamek, jest napisane, że to zamek piastowski. W 60., 70.
ub. wieku na pocztówkach z wizerunkiem zamku w Darłowie też widniał bardzo często opis, że to zamek piastowski czy średniowieczny
zamek piastowski w Darłowie.
- Zupełnie anachroniczne, podszyte ideologią podeście. Świadomość narodowa w dzisiejszym rozumieniu rodziła się dopiero
w XVI-XVII wieku.
- To były „ziemie odzyskane”. One musiały być „nasze”. Obowiązywał taki tok myślenia: jak były „nasze”, to jakie mogły być? Piastowskie przecież, a nie jakichś Gryfitów. Patrzono na Gryfitów jako
na ród niemiecki. Dzisiaj wiemy, a historiografia to potwierdza, że
Gryfici mieli korzenie słowiańskie. Słowiańskie, a nie piastowskie czy
polskie. Zgermanizowali się gdzieś pod koniec XIII wieku. Wiadomo, że Pomorze zalał żywioł niemiecki i jego język. Ludność słowiań-
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ska stopniowo ustępowała pod naporem germańskim. Stan badań
i świadomość tego procesu są znikome. To się jednak zmienia. Nie
jeśli chodzi o wysiłek naukowców, bo nadal oceniam go jako mizerny. Pojawił się jednak spontaniczny odruch społeczny, poszukiwanie
wiedzy, dzielenie się nią. Widać to nawet na portalach społecznościowych. Pojawiło się mnóstwo profili związanych właśnie z Pomorzem i próbą budowania odrębności pomorskiej. Myślę w związku
z tym, że wiedza o Pomorzu będzie coraz szersza.
- Jest kłopot z wiedzą o Gryfitach, a więc także o wspomnianym
przez Pana królu Eryku. Jego żywot to ciekawa historia, która pokazuje odrębność Pomorza i jego władców. Książę Eryk wyciągnięty
z Darłowa w świat przez babkę cioteczną, duńską królową Małgorzatę, rządził przez dziesięciolecia Pomorzem i trzema skandynawskimi krajami: Danią, Norwegią i Szwecją.
- Wciąż patrzymy na to zdarzenie w ograniczony sposób: jakiś
Eryk, z jakiegoś małego Darłowa, a tu Dania, Szwecja, Norwegia!
Jeżeli spojrzymy na mapę XIV czy końca XV wieku, to wtedy uzmysłowimy sobie, że księstwo pomorskie ciągnęło się od Strzałowa,
dzisiejszego Stralsundu, w północnych Niemczech, aż po Słupsk.
Proszę zobaczyć, jaki to jest obszar i porównać to z na przykład z obszarem Danii. To nie była jakaś tam prowincja, tyko duże, mocne
księstwo. Stąd też to nie było tak, że z jakiegoś zapyziałego Pomorza
książę został wybrany przez Małgorzatę na to, by królować trzem
państwom . Nawet więcej niż trzem, bo jest i Finlandia; w gruncie
rzeczy cała Skandynawia.
- Czyli można powiedzieć, że Eryk I Wielki był władcą basenu
Morza Bałtyckiego?
- Tak , jemu o takie panowanie chodziło. Jego polityka zderzała
się z dążeniami Hanzy i interesami gospodarczymi głównie dużych
miast niemieckich. Eryk wiedział, że bez opanowania gospodarki
jego władza będzie słaba. Zadarł z potężną siłą.
- No i przegrał. Został zdetronizowany, wygnany.
- Potem przez długie, długie lata cieszył się bardzo złą opinią.
Zarzucano mu, że stał się piratem i napadał statki kupieckie. I że
był przy tym bardzo bezwzględny, dlatego nazywano go również
Ostatnim Wikingiem Bałtyku. Zła sława przetrwała do niedawna.
Pamiętam swój pobyt w roku 1997 w Visby, na Gotlandii, gdzie odbywał się zjazd Nowej Hanzy. Próbowaliśmy tam promować postać
Eryka. Dziwnie na nas patrzono. Eryk, który dla nas w Darłowie jest
powodem do dumy, bo to król, który się wywodził stąd, powrócił
i dokonał tutaj żywota, tam był postrzegany zupełnie inaczej. Ale co

się okazuje? Od pewnego czasu i to za sprawą historiografii skandynawskiej, zmienia się spojrzenie na króla Eryka. Duńczycy uświadomili sobie na podstawie własnych badań, że 600 lat pomyślności
Danii, to że w ogóle Dania istnieje dzisiaj, a przez te ostatnie wieki
mogła się rozwijać, zawdzięcza fundamentowi, jaki postawiła polityka króla Eryka. Rośnie zainteresowanie jego postacią. Są tego przykłady. Coraz częściej zjawiają się na naszym zamku dziennikarze ze
Szwecji czy Danii z prośbą o przekazanie informacji. Niebawem będzie wydana, napisana na zlecenie ambasady Danii w Polsce, książka o stosunkach polsko-duńskich, gdzie znajdzie się spory fragment
poświęcony Erykowi. Ambasador poprosił nas o udostępnienie wizerunku Eryka do tej publikacji. Tak więc zmienia się ogląd króla,
Ostatniego Wikinga Bałtyku, korsarza, pirata, niespokojnej duszy na obraz polityka z wizją wykraczającą poza jego czasy. Niektórzy
- może nawet troszeczkę na wyrost - twierdzą, że był prekursorem
Unii Europejskiej. Miał ideę zjednoczenia państw bałtyckich, a początkiem realizacji tego miała być Unia Kalmarska.
- Gdyby zabawić się w alternatywną wizję historii i założyć, że
plan Eryka, czyli związek państw nadbałtyckich przetrwa, a później
pojawi się silna Rzeczpospolita Obojga Narodów, z którą to nadbałtyckie państwo by ściśle się związało, to właściwie mamy mikro
Unię Europejską.
- To był czas w Europie, kiedy unie personalne nie były czymś
dziwnym. Osadzając Eryka na trzech tronach, królowa Małgorzata
szła z duchem epoki. Średniowiecze charakteryzowało dążenie do
uniwersalizmu. Była łacina jako język uniwersalny, religia katolicka
jako wspólna i jedyna, parcie do koncentrowania władzy. Te dążenia
w poszczególnych miejscach Europy symbolizowały związki władców i rodów. Dzisiaj jest podobnie. Mamy i unifikację, i angielski jako
język powszechny.
- Wróćmy do Eryka. Przeżył 78 lat, co w tamtych czasach było
wyjątkowe. Był bardzo wysoki, mierzył ok. 190 cm. Musiał być
silnym i odpornym człowiekiem. Zanim wrócił na „emeryturę”, na
ostatnie 10 lat życia, do Darłowa, przez 12 lat żył na wygnaniu,
rabując kupców i wiodąc żywot rozbójnika.
- Łupił ich statki, ograbiał nawet małe miasteczka na wybrzeżach.
Można przypuszczać, że to był rodzaj zemsty. Koronę stracił przede
wszystkim ze względu na konflikt ze Związkiem Hanzeatyckim. Nie
umiał tego kupcom darować, więc się mścił. Jego statki operowały
z wyspy, gdzie miał trudną do zdobycia bazę. Otaczał się Pomorzanami. Tak jak wcześniej na dworze królewskim. Skandynawom
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Jerzy Buziałkowski, dyrektor darłowskiego muzeum

nie w smak było, że istotne godności, nadania i funkcje powierzał
Gryfitom. Ostatecznie przegrał politycznie, kiedy parł do tego, by
jego następcą był także książę pomorski a nie jakiś Duńczyk, Norweg czy Szwed.
- Legenda mówi o tym, że kiedy zdecydował się już na powrót
do Darłowa, płynął tutaj statkami wypełnionymi skarbami. Niektóre w czasie burzy zatonęły. Czy rzeczywiście Eryk przywiózł
wielkie skarby? Czy są na to jakieś świadectwa?
- Być może takie świadectwa istnieją. Rzecz w tym, że postać Eryka wciąż nie jest spenetrowana. Wcześniej historiografowie skandynawscy nie bardzo chcieli się tym zajmować. U nas to, czym dysponujemy na temat Eryka, pochodzi z tłumaczeń. Myślę, że czeka nas
jeszcze wiele odkryć. Mniej więcej wiadomo gdzie szukać źródeł.
Na przykład w Greifswaldzie, bo tam jest sporo dokumentów dotyczących Darłowa, m.in. akt lokacji miasta z 1312 roku. Szukać trzeba też w archiwach szwedzkich. Wiedza o Eryku może się jeszcze
mocno zmienić.
- Wyobraźnię pobudzają epizody, które są udokumentowane,
czyli na przykład odkrycie w królewskim grobie złotego gołębia.
Figurkę znaleziono, powędrowała na dwór pruski, zaginęła. Jest
to fakt. Jeden z elementów budujących legendę zamku.
- Znając niemiecką skrupulatność, można się dziwić, że figurka zaginęła. Sarkofag ufundowany potem Erykowi miał być formą rekompensaty za złotego gołębia. Jako muzeum staramy się ten motyw
eksploatować w działalności popularyzatorskiej. Wykorzystujemy go
w roli symbolu miłości wiążącej Eryka z dwórką Cecylią. Są zapisy
klasztoru cystersów, gdzie jest mowa o Cecylii jako o księżnej, co sugerowałoby że była pod koniec życia żoną króla Eryka. Wcześniej
dwórka jego żony, księżniczki angielskiej Filippy, z którą się rozstał.
To rozejście się było nie bardzo cywilizowane, nie bardzo królewskie,
no ale w gorszym stylu się z żonami rozstawali się europejscy władcy,
jak choćby Henryk VIII. Parę lat temu na dziedzińcu zamku umieściliśmy replikę figurki. Pogłaskanie główki gołąbka ma przynosi szczęście w miłości. Widać, że główka jest mocno wypolerowana.
- Eryk jako „emeryt” też nie był postacią spokojną. Jest w historii epizod, kiedy kazał na mury zamkowe wtoczyć nieznane tutaj
wcześniej działa i strzelał do mieszczan darłowskich. Co tak rozzłościło króla?
- Nie wiadomo dokładnie. Salwa miała miejsce, bo stosunki między miastem a zamkiem nie układały się najlepiej. I co ciekawe, te
strzały to właściwie jedyny przypadek aktywności militarnej zamku.
Zamek nie był nigdy oblegany, nie miał więc okazji sprawdzić się
jako twierdza obronna. Ale dzięki temu, że szczęśliwie funkcja militarna zeszła na plan dalszy, obiekt nie doświadczył zniszczeń typowo wojennych a jedynie związanych z pożarami.
- Na początku musiał upiornie wyglądać. Bryła o wymiarach
u podstawy 32 na 34 metry. Do tego ceglany mur na 14 metrów
wysoki. To dla szaraczków mieszkających w chałupinach na dole,
na przedpolach, musiała być budowla przerażająca…
- Zamek rzeczywiście miał innych kształt niż obecnie. Dzisiejsza
jego postać to efekt remontu zakończonego w 1988 roku, który nie
doprowadził jednak do odbudowy skrzydła zachodniego.
- Skrzydła rozebranego po pożarach?
- Tak. Historycy, którzy analizowali przebudowę zamku, wyodrębnili cztery jej fazy. Ostatnia miała miejsce za księżnej Elżbiety, wdowy po ostatnim gryficie. To co współcześnie znamy, to efekt wielu
przeróbek. Gdybyśmy jednak odrzucili wszelkie przebudowy, dobudowy, dodatki, to rzeczywiście dostalibyśmy obraz dość upiorny
i przerażający. Wtedy i pejzaż zresztą był inny.
- Można sobie wyobrazić: zwalista bryła, otoczona wodą; mgły,
szarość.
- Wbrew pozorom nie było tu pustki. Rozwijało się miasto. Było jeszcze młode, ale dynamiczne. Za początek zamku bierze się transakcję
Bogusława V, który od Elżbiety von Behr zakupił wyspę w 1352 roku,
żeby postawić na niej siedzibę rycerską. Lokacja Darłowa miała zaś
miejsce w roku 1312, czyli miasto oficjalnie istniało od 40 lat. Co ciekawe, Bogusław V kupił wyspę z młynem. Tak więc nie był to krajobraz
dziki, ale miejsce z mocno już zaznaczoną działalnością człowieka.

Biała Dama z darłowskiego zamku
Księżna Zofia nie opuściła po śmierci swojego ukochanego Darłowa. Są tacy, którzy przysięgają, że widzieli księżną jako Białą
Damę, która wyłania się ze ścian i w lekkich pantoflach, zwiewnej sukni i bursztynowym naszyjniku przechadza się po zamku.
W ręku trzyma lichtarz z płonącą świecą, co ma symbolizować, że
nadal pilnuje rozbudowanej przez siebie warowni.
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- Książę na tyle szybko działał, że już w 20 lat po zakupie wyspy
zorganizował na zamku zjazd władców pomorskich. Najwyraźniej
obiekt był już wystarczająco pojemy i wygody, że mógł przyjąć
licznych krewniaków gospodarza wraz z dworami.
- Rodzina książęca rzeczywiście była liczna. Zakładamy, że wtedy
pierwszy etap budowy musiał być już zakończony, a zamek był odpowiednio reprezentacyjny, że mógł podejmować prestiżowy zjazd
rodzinny. Jednak dworacy poszczególnych książąt zostali ulokowani raczej w mieście a nie w murach siedziby książęcej.
- Dzisiaj zamek jest jedną z głównych atrakcji Darłowa. Co należy do jego największych skarbów w sensie historycznym?
- Największym skarbem jest sam zamek. Jedyny tego typu na
polskim wybrzeżu, i tak dobrze zachowany. Poza skrzydłem zachodnim, które spłonęło i które czeka na odbudowę, bryła zamku
została zachowana i czasie remontu w latach 1971-1988 dopełniono staranności, żeby odtworzyć zamek w takim kształcie, jak
historycznie on powstawał. Czyli sam zamek. Dalej, to co związane
jest z pobytem ostatnich Gryfitów na zamku, czyli głównie księżnej
Elżbiety, która salę rycerską postanowiła przemianować na kaplicę
zamkową. W tej kaplicy była, zachowana dotąd, cenna ambona. Ale
był też słynny srebrny ołtarz wykonany na polecenie księcia Filipa
II, który trafił do kaplicy zamkowej i dotrwał do marca 1945 roku.
Wtedy to ówczesny zarządca muzeum w obawie przed Rosjanami
kazał popakować w skrzynie co cenniejsze przedmioty i ulokować
je w skarbcu banku w Sławnie. Były wśród tych skarbów najpewniej
także obrazy Duerera i Cranacha, choć nie wiadomo, czy oryginalne. Los chciał, że przepadło wszystko, co wywieziono do Sławna, bo
walki o miasto były zacięte a Sławno spłonęło w dużej części. Bank
został rozrabowany. Darłowo ocalało i tutaj praktycznie żadnych
zniszczeń nie było. Po wojnie prof. Lorenc kilka płyt ze srebrnego
ołtarza odzyskał. Wraz z obudową ołtarza są eksponowane w Słupsku. U nas natomiast przetrwała cenna ambona, a cała kaplica zamkowa została odtworzona.
- To rzeczy szczególnie wartościowe historycznie. A ciekawostki?
- Warto wspomnieć o tym, co wiąże się z historią zamku. W czasie
remontu, ale jeszcze tego z lat 1928-1930, prowadzonego przez
Niemców, został znaleziony zmumifikowany kot. Był żywcem zamurowany w ścianie! Prezentujemy go, choć wzbudza różne odczucia.
Został zamurowany jako znak wotywny i niejako spełnił swoją funkcję, bo miał ochronić zamek przed zniszczeniami. Ale żeby nie było,
że tutaj panował jakiś szczególny kult zabobonu i wiara w magiczną moc kociej ofiary, to warto wspomnieć, że takie znaleziska nie
są rzadkością podczas remontów w siedzibach szacownych rodów
angielskich.
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Co zamiast cukru?

Upały powodują, że częściej sięgamy po napoje, także te słodkie. Część z nich jest słodzona tradycyjnie sacharozą, czyli białym cukrem. Część swój słodki smak zawdzięcza
produktom syntezy chemicznej. Jakie substancje mogą zastąpić niezdrowy cukier? I czy
one same są bezpieczne?
Autor: Agnieszka Mielcarek
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a ludzkim języku umieszczone są kubki smakowe
rozpoznające słodki smak, który jest uznawany za
przyjemny. Kiedyś był on rzadkością, bo w starożytnej i średniowiecznej Europie głównym źródłem słodyczy był miód, którego nie wystarczało
dla wszystkich. Cukier trzcinowy dotarł do Anglii w 1319 r. i był
bardzo kosztowną ciekawostką, dodawaną głównie do lekarstw.
Dopiero około 1800 r., za sprawą Napoleona, zaczęto poszukiwać
alternatywy dla cukru otrzymywanego z trzciny cukrowej. Okazało się, że odpowiednio pokierowana hodowla buraka powoduje
zwiększenie zawartości w nim cukru.
Pomysł poszukiwania alternatywy dla drogiego cukru trzcinowego nie był nowy. Starożytni Grecy i Rzymianie dosładzali wino sapą,
która chemicznie jest octanem ołowiu. Jeszcze do XIX w. winiarze
dodawali jej do porto. Octan ołowiu jest wyjątkowo niebezpieczną
substancją, mogącą wywoływać anemię, bezpłodność, poronienia,
a także choroby psychiczne. Finowie używali zaś na co dzień cukru
brzozowego, czyli ksylitu, porównywalnego słodyczą do sacharozy,
nie powodującego jednak uszkodzeń szkliwa, a nawet im przeciwdziałającego. Dziś ksylit używany jest do słodzenia gum do żucia
oraz niektórych lekarstw w postaci tabletek do ssania.
Koniec XIX w. stał się początkiem poszukiwania w laboratoriach
substancji, które byłyby słodsze niż cukier i nie powodowały szybkiego przybierania na wadze. Wszystko zaczęło się w 1879 r. w USA
w John Hopkins University.
Sacharynę odkryli w 1879 r. Ira Remsen i Constantin Fahlberg.
W tamtych czasach sprawdzanie smaku zsyntezowanych związków
nie było niczym niezwykłym, stąd wiemy, że otrzymana przez tę
parę naukowców substancja była słodka. Greckie słowo sakkaron
oznacza „słodki”, dlatego odkrywcy nowego słodkiego związku postanowili nazwać go sacharyną.
Sacharyna jest ponad 300 razy słodsza niż biały cukier. Jej
mała drażetka odpowiada łyżeczce cukru, jest jednak pozbawiona 20 kcal. Wadą sacharyny jest jej metaliczny posmak.
Sacharyna w słodzikach bardzo często występowała z cyklamatem,
związkiem otrzymanym w 1937 r. w laboratoriach firmy E. I. DuPont
de Nemours. W wyniku przypadku odkrywca cyklamatu, Michael

Sveda, przekonał się o dużej słodyczy zsyntezowanego związku.
Odłożył on na chwilę papierosa na stół laboratoryjny, gdzie na filtr
dostała się odrobina właśnie otrzymanej przez niego substancji.
Sveda poczuł, że jest ona o wiele słodsza niż cukier. Cyklamat był
pozbawiony metalicznego posmaku, słodszy niż cukier i można
było go opatentować – co przesądziło o jego dużej popularności na
całym świecie do połowy lat 60. Potem FDA (United State Food and
Drag Administration) zakazała stosowania cyklamatu jako związku
potencjalnie rakotwórczego. W 1984 r. cyklamat wrócił na listę substancji bezpiecznych, jednak jego sprzedaż już nigdy nie osiągnęła
poziomu sprzed zakazu.
Druga połowa lat 60. przyniosła odkrycie dwóch nowych substancji słodzących: acesulfamu oraz aspartamu. Z powodu wielu
kontrowersji, jakie narosły wokół substancji z tej grupy, już na samym początku acesulfam był bardzo dokładnie przebadany. Okazało się, że jest substancją bezpieczną, ponad 200 razy słodszą niż
sacharoza. Stosowany jest w wielu produktach: słodzikach, pastach
do zębów, gumach do żucia, słodyczach.
Drugim, odkrytym w 1965 r., związkiem był aspartam. Początkowo miał być lekiem leczącym wrzody żołądka, jednak przekonano
się, że ma on niezwykle słodki smak. Odczuwanie słodyczy wzmacnia się, gdy użyje się jednocześnie aspartamu oraz acesulfamu.
Aspartam ma zbliżony smak do cukru, jest jednak 200 razy słodszy.
Kwaśnie środowisko poprawia trwałość aspartamu, dlatego stosuje
się go bardzo często w kwaśnych napojach, takich jak coca cola.
Przypadkowo odkryta została także sukraloza. Stażysta w Queen Elizabeth Collage pracował nad modyfikacją cząsteczki cukru poprzez
dodanie do niej trzech atomów chloru. Przesłyszał się i zamiast wykonać badania (ang. test) nad sukralozą, spróbował jej (ang. tast). Okazało się, że jest bardzo słodka, do tego odporna na wysoką temperaturę oraz trwała w roztworach. Z powodu zawartości atomów chloru
jest ona zakazana w USA, jednak jest dostępna w innych krajach.
Trudno wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez słodkiego smaku
lodów, napojów czy ciast. Odczuwanie słodyczy jest dziś o wiele tańsze niż jeszcze 200 lat temu, a do tego nie musi wiązać się
z przybieraniem na wadze, problemami ze szkliwem czy cukrzycą.
A wszystko to dzięki syntezie chemicznej.

GABINET
STOMATOLOGICZNY

wwww.bogurski.pl
Gabinet stomatologiczny

ul. Boczna 11, Koszalin, marcin@bogurski.pl, tel: +48602458597, +48943464555
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Zapytaj farmaceutę
o nutrikosmetyki

Masz problemy ze spierzchniętymi dłońmi czy łupieżem? Warto zastanowić się nad zastosowaniem kosmetyków, które działają od środka, czyli nutrikosmetyków.

n

utrikosmetyki to inaczej suplementy diety mające
za zadanie dostarczyć organizmowi brakujących
składników, odpowiedzialnych za właściwy stan
skóry, paznokci i włosów. Preparaty te najczęściej
występują w postaci tabletek i kapsułek, zażywanych doustnie. Przed wyborem nutrikosmetyku warto zasięgnąć
porady u specjalisty – lekarza pierwszego kontaktu, dermatologa
lub aptekarza.
Tradycyjne preparaty witaminowo-mineralne mają podobny
skład do nutrikosmetyków. Różni je przeznaczenie. Standardowy
zestaw witamin ma na celu zaspokojenie ogólnego dziennego zapotrzebowania na wszystkie witaminy i minerały. Nutrikosmetyki
zaś dostarczają organizmowi przede wszystkim substancji, które
poprawiają stan skóry czy paznokci. Stosowanie nutrikosmetyków
wraz z innymi suplementami diety niesie ze sobą ryzyko witaminozy, czyli przedawkowania niektórych witamin. Dlatego przed
doborem nutrikosmetyku warto zapytać aptekarza, czy nie zawiera
on tych samych witamin, które dostarczamy organizmowi innymi
sposobami.
Dla kogo?

Po nutrikosmetyki powinny sięgnąć przede wszystkim osoby
z widocznymi objawami niedoborów witamin, np. nieprawidłowo złuszczającą się skórą czy wypadającymi włosami. Preparaty
witaminowe przydadzą się też osobom przechodzącym na dietę
i palącym papierosy, nawet, jeśli nie widać jeszcze, że brakuje im
witamin. Również stres powoduje spustoszenie wśród składników
odżywczych, dlatego podczas zwiększonego napięcia nerwowego

Autor: Agnieszka Mielcarek

warto sięgać po nutrikosmetyki.
Nutrikosmetyki pomogą uporać się z trądzikiem, łupieżem, zbytnią potliwością czy wypadaniem włosów, a nawet mogą powiększyć trochę biust.
Co zawierają?
Podstawą wewnętrznej pielęgnacji skóry są związki, nazywane
przeciwutleniaczami, do których zaliczane są witaminy: A, B, E, D,
C oraz β-karoten, a także selen czy koenzym Q10. Neutralizują one
wolne rodniki, odpowiedzialne za procesy starzenia się skóry. Należy pamiętać, że przedawkowanie antyoksydantów przyniesienie
odwrotny skutek do zamierzonego i może negatywnie wpływać na
stan naszej skóry.
Nutrikosmetyki zawierające w składzie witaminę A regulują procesy rogowacenia naskórka. Dodatek witaminy E w preparacie
ogranicza stany zapalne, poprawia kondycję naczyń włosowatych
i pośrednio zmniejsza suchość skóry. Witaminy z grupy B załagodzą trądzik i zapalenie błon śluzowych, usuną zajady, pomogą przy
łojotoku i wypadaniu włosów, a także, podobnie jak w przypadku
witaminy A, przy nieprawidłowym rogowaceniu skóry. Jeśli suplement diety zawiera witaminę C, wzmocni on nasze naczynia krwionośne i pomoże zredukować przebarwienia.
Często przeciwutleniaczom w nutrikosmetykach towarzyszy
kwas hialuronowy. Zapewnia on właściwe nawilżenie skóry. Jest
produkowany przez nasz organizm, jednak z wiekiem spada jego
wewnątrzustrojowa synteza. Spadek ilości kwasu hialuronowego
w ciele powoduje wysuszenie skóry i skłonność do tworzenia się
zmarszczek. Do niedawna kwas hialuronowy musiał być wstrzyki-

INFORMACJA
O LOKALIZACJI
APTEK

wany, obecnie zaś może on być zamykany w tabletkach dzięki nowym procesom produkcji.
Specjalne skutki
Nutrikosmetyki mogą nie tylko zapewniać poprawę kondycji
skóry, ale również ułatwiać opalanie. Dzięki zawartości ß – karotenu i likopenu przyspieszają proces aktywacji melaniny w skórze,
a dzięki witaminom E i C zwiększają tolerancję organizmu na promieniowanie UV.
W skład preparatów, poprawiających urodę, często wchodzą
także substancje do zadań specjalnych. Dodatek witaminy PP
i choliny poprawia ukrwienie skóry głowy, zaś białka sojowe i drożdżowe odżywiają cebulki włosowe, nadając włosom połysk. Inozytol oraz jod pobudzają włosy do wzrostu, a witamina B5 wspomaga odbudowę włosa. Jeśli naszym problemem jest siwienie, warto
sięgnąć po preparaty zawierające kwas foliowy oraz miedź, ponieważ spowalniają one proces siwienia. Wypadaniu włosów może
zapobiegać biotyna.
Niektóre nutrikosmetyki zawierają fitoestrogeny, które swoją budową przypominają żeński hormon płciowy – estrogen. Fitoestrogeny stosowane są do pobudzania organizmu do rozrostu tkanek
piersi.

APTEKA CENTRALNA
- PÓŁNOC
ul. Kutrzeby 14
czynna codziennie 8:00-22:00

APTEKA CENTRALNA

Dlaczego nie widać efektu?

ul. Zwycięstwa 154
czynna codziennie 8:00-21:00,

o g ł o s z e n i e

Terapia nutrikosmetykami powinna trwać około trzech miesięcy.
Po tym okresie dawka preparatu powinna być zmniejszona w celu
podtrzymywania efektu. Osiągnięcie zadawalającego nas wyglądu
skóry, włosów i paznokci zależy od indywidualnych czynników, takich jak szybkość wchłaniania substancji z przewodu pokarmowego, metabolizm oraz wcześniejsze niedobory określonych składników preparatu.
Należy pamiętać, że nutrikosmetyki podlegają takim samym
procesom dystrybucji w organizmie, jak wszystkie inne substancje.
Skóra, włosy czy paznokcie są często ostatnimi częściami ciała, do
których przedostaną się składniki preparatu, dlatego na efekty stosowania nutrikosmetyków należy zaczekać.
Częstym błędem pacjentów, oprócz zbyt krótkiego zażywania
suplementu diety, jest zażywanie go niezgodnie z zaleceniami podanymi na ulotce, dołączonej do opakowania nutrikosmetyku. Niektóre preparaty powinny być przyjmowane przed posiłkiem, inne
zaś podczas posiłku. Jeśli producent zaleca spożywanie nutrikosmetyku w czasie jedzenia, a my spożyjemy go kilka godzin po, to
trafia on od razu do okrężnicy zamiast być rozpuszczonym w tłuszczach z pożywienia i wchłanianym. Obniża to w znacznej mierze
skuteczność składników aktywnych, zawartych w suplemencie,
i daje złudne wrażenie, że nutrikosmetyk jest nieskuteczny.

CENTRUM
FARMACEUTYCZNE
ul. Piłsudskiego 74
czynna pn.-pt. 8:00-20:00,
sob. 9:00-15:00

APTEKA CENTRALNA
ŚRÓDMIEŚCIE
ul. Zwycięstwa 94
czynna pn.-pt. 8:00-20:00,
sob. 9:00-15:00

APTEKA ARNIKA

ul. Lechicka 23
czynna pn.-pt. 8:00-19:00,
sob. 9:00-14:00
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Ryzyko od pierwszego
zaciągnięcia

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że palenie tytoniu odbija się negatywnie na zdrowiu. Zespół naukowców z Niemiec, Chin, Kataru oraz Stanów Zjednoczonych dostarczył
właśnie kolejnych dowodów, że najzdrowiej jest nigdy nie sięgnąć po papierosa.

p

alenie tytoniu odpowiada za 90 procent przypadków raka płuc. Ten rodzaj nowotworu stanowi przyczynę jednej czwartej wszystkich zgonów
z powodu raka na świecie. W wyniku palenia
wzrasta również ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia.
Co istotne – rzucenie papierosów zmniejsza w znacznym stopniu
prawdopodobieństwo chorób serca, jednak i tak jest ono wyższe
niż u osób, które nigdy nie sięgnęły po papierosa.
Palenie ponadto powoduje problemy z oddychaniem oraz
odkładanie się w płucach substancji smolistych oraz WWA, czyli
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, takich jak
naftalen, piren, antracen czy benzopiren. Mają one udowodnione
właściwości kancerogenne. Te same produkty powstają w wyniku
spalenia, np. starej opony samochodowej czy niektórych tworzyw
sztucznych. Wiemy, że spalenie opony ma negatywny wpływ na
środowisko, ale nie zdajemy sobie często sprawy, że podobnie
trujące substancje są przez nas wdychane podczas „puszczania
dymka”.
Wymienione wyżej skutki palenia tytoniu są niezaprzeczalne,
naukowców jednak zainteresowało metaboliczne podłoże wymienionych wcześniej chorób. Postanowili sprawdzić, jaka korelacja
istnieje pomiędzy wypalaniem papierosów a niektórymi wtórnymi metabolitami, nazywanych markerami, charakterystycznymi
dla różnych schorzeń. Dodatkowe pytanie, jakie postawili sobie
badacze, dotyczyło odwracalności lub nieodwracalności zmian
zachodzących w ludzkim organizmie po zapaleniu pierwszego papierosa.
Badanie zostało przeprowadzone na grupie 18 079 osób, którym pobrano krew i badano ich surowicę. Badanych podzielono
na trzy podgrupy: na palaczy, czyli osoby, które aktualnie paliły; na
byłych palaczy oraz na osoby, które nigdy nie zaczęły palić. W tych
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podgrupach byli zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Grupy były zróżnicowane wiekowo.
Okazuje się, że istnieje 21 charakterystycznych tylko dla palaczy markerów w ludzkim metabolizmie. Osiemnaście z tych metabolitów wystąpiło u palących mężczyzn, sześć z nich znaleziono
u palaczek, trzy były wspólne dla obu płci. Okazuje się, że zmiany
zachodzące pod wpływem dymu papierosowego w organizmie
człowieka są w znacznej mierze nieodwracalne. Jednocześnie palenie papierosów jest bardziej niebezpieczne dla mężczyzn niż dla
kobiet, ponieważ nawet po rzuceniu palenia stężenie dziewięciu
markerów jest wyższe niż u mężczyzn, którzy nie zaczęli nigdy palić.
Dla kobiet liczba markerów, które po rzuceniu palenia są nadal wyższe niż u niepalących, wynosi zaledwie dwa.
Odkryto również 175 genów, w których zachodzi modyfikacja
pod wpływem dymu papierosowego. Odpowiadają one za tworzenie się fosfolipidów, budujących błony komórkowe, za syntezowanie aminokwasów, z których budowane są następnie białka,
ale także za powstawanie nowotworów. Większość zmian w tych
genach jest na szczęście odwracalna, co oznacza, że można zapobiec powstawaniu niektórych chorób poprzez rzucenie palenia.
Papierosy powodują między innymi hipermetylację promotorów
kancerogenów, co ułatwia ich powielanie się i powstawanie komórek nowotworowych.
Naukowcy w wielu badaniach udowadniają, że poprawienie swojej pozycji w grupie czy zdobycie akceptacji poprzez palenie papierosów ma bardzo negatywny wpływ na nasze zdrowie. Najlepszym
wyjściem jest nierozpoczynanie palenia tytoniu, jak również unikanie sytuacji, gdy jest się biernym palaczem. Jednak jeśli już pierwszy
papieros jest za nami, warto zastanowić się nad rzuceniem zgubnego nałogu. Na pewno organizm będzie nam wdzięczny, a w portfelu zostanie więcej pieniędzy na inne, zdrowsze przyjemności.
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Roladki z łososia w sosie śmietanowo – cytrynowym z gnocchi
Składniki:
1.
2.
3.
4.
5.

1. 200g filet z łososia
2szt, krewetki black tiger 31/40
150ml śmietany 18%
150ml śmietany 30%
2 ząbki cytryny

6.
7.
8.
9.

ćwiartka cytryny
szczypiorek
sól, pieprz do smaku
gnocchi

Filet z łososia przecinamy wzdłuż tak aby powstały dwa cienkie
plastry. Doprawiamy solą i pieprzem. Na jedną połówkę kładziemy obraną ćwiartkę cytryny i jedną krewetkę. Całość zwijamy
i wiążemy szczypiorkiem. Taką roladkę smażymy na rozgrzanym
oleju podlewając śmietanami. Powstały sos doprawiamy solą
i pieprzem oraz odrobiną soku z cytryny.

Gnocchi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ugotowane i ostudzone ziemniaki drobno mielimy. Dodajemy
pozostałe składniki i ugniatamy do uzyskania jednolitej masy.
Z uzyskanej masy formujemy wałeczki, które kroimy pod kątem
na 1,5cm kawałki. Opruszone mąką gnocchi gotujemy do momentu wypłynięcia. Następnie odcedzamy je w zimnej wodzie.

0,5 kg ziemniaków
200g mąki pszennej
1 łyżka mąki ziemniaczanej
1 jajko
50g parmezanu
szczypta soli

Roladki podajemy z lekko podsmażonymi na masełku gnocchi.

Restauracja Viva Italia
ul. M. C. Skłodowskiej 1-3
75-803 Koszalin
www.vivaitalia-koszalin.pl
tel. 94 347 00 11
kom. 506 037 660
e-mail: biuro@vivaitalia-koszalin.pl
ZAPRASZAMY
Kamil Nowakowski
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Tarta

Grillowana cukinia

CIASTO:

Składniki:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

375 g mąki pszennej
125 g margaryny
125 g cukru
3 żółtka
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżeczka smalcu

MASA BEZOWA:
1.
2.
3.

1 cukinia
4 ząbki czosnku
bagietka
zioła
Dip chrzanowy

1.
2.
3.
4.
5.

Dip chrzanowy:

3 białka
125 g cukru
1 łyżeczka cukru waniliowego

20 g chrzanu
50 g majonezu
1 łyżka soku z cytryny
cukier, sól, pieprz biały do smaku

1.
2.
3.
4.

Wszystkie składniki blenderujemy do powstania jednolitej konsystencji.

Owoce sezonowe do dekoracji.
Ciasto:
Mąkę, proszek do pieczenia, margaryne (pokroić w kostkę) całość
ugnieść. Następnie dodać smalec, cukier i żółtka. Całość ugnieść
do powstania jednolitej masy. Owinąć w folię spożywczą i odstawić
do zamrażarki na ok 30min.
Przygotowaną masę ścieramy na tarce, rozkładamy na blaszce i pieczemy w piekarniku 20min w temp. 165 stopni.
Masa bezowa:
Białka ubijać dodając stopniowo cukier waniliowy do momentu
uzyskania sztywnej masy.
Na wystudzone ciasto wykładamy owoce. Następnie rozkładamy
masę bezową i wstawiamy do piekarnika na kolejne 10min w temp
165 stopni, aż do momentu zarumienienia bezy.
R

E

K

Cukinię kroimy pod kątem w plastry ok 1cm, posypujemy ziołami,
czosnkiem, grillujemy z obu stron. Pokrojoną bagietkę opiekamy.
Na talerzu układamy pieczywo, a na nim kawałki grillowanej cukini.
Całość delikatnie smarujemy dipem chrzanowym.
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Koszaliński Oddział Północnej Izby Gospodarczej

Praktycy biznesu o rozwoju gospodarczym
W poprzednim wydaniu magazynu „Prestiż” poruszyłem temat rozwoju gospodarczego
naszego regionu, pisząc o potrzebie regionalnego patriotyzmu gospodarczego, bo to
moim zdaniem kwestia dla naszej gospodarki najważniejsza. Dzisiaj chciałbym przedstawić punkt widzenia przedsiębiorców zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej na
rozwój regionalnej gospodarki w takich obszarach, jak: morze, turystyka, ICT, przemysł
kreatywny i edukacja. Z wypowiedzi tych wynika, że szanse rozwojowe praktycy biznesu
widzą w wykorzystaniu obecnego potencjału, a nie wyłącznie w oglądaniu się za mitycznymi inwestorami. Inwestorzy są – oczywiście – mile widziani, ale nie mniej ważne jest
wspieranie branż, które u nas już działają.
Autor: Robert Bodendorf
Gospodarka morska
Karolina Dubanowska, zarządzająca obszarem HR w Royal Greenland Seafood:
Jednym z podstawowych kryteriów wyboru Koszalina na lokalizację zakładu duńskiego giganta przetwórstwa rybnego - koncernu „Royal Greenland” - była bliskość morza oraz rynek z dużym
potencjałem pracowniczym. Koszalińska fabryka w ciągu pięciu lat
swojego istnienia stała się największym odbiorcą flądry na świecie,
czerpiącym zasoby z Morza Bałtyckiego. Pomimo że jej produkty
są w głównej mierze wysyłane na rynki Europy Zachodniej, firma
w całym procesie wytwórczym i logistycznym korzysta z usług bądź
produktów firm z regionu. „Nie wyobrażam sobie, żeby mogło być
inaczej, skoro działamy w tym regionie, jesteśmy odpowiedzialni
nie tylko za rozwój firmy, ale również za rozwój całego regionu”
– mówi Sylwester Szymanik, manager finansowy spółki. Rozwój regionu to przede wszystkim rozwój i dobrobyt ludzi tutaj mieszkających i tutaj wydających zarobione pieniądze, dlatego stawiamy na
lokalną kadrę, wspieramy lokalne inicjatywy i promujemy działania
odpowiedzialne społecznie. Do dalszego rozwoju firmy potrzebujemy jednakże pomocy ze strony lokalnych władz wspierających
system edukacji, wspierających promocję lokalnych firm i dających
możliwości prowadzenia lokalnego biznesu na światową skalę.

Karolina Dubanowska
Turystyka
Bolesław Krawiec, prezes zarządu Hotel Wellness & SPA Unitral
w Mielnie:
Turystyka jest jednym z najważniejszych działów gospodarki naszego regionu. Pomorze Środkowe jest wolne od ciężkiego
przemysłu, a także firm prowadzących działalność negatywnie
wpływającą na środowisko naturalne. Szansą rozwoju obszarów
bezpośrednio przylegających do Morza Bałtyckiego oraz jezior
jest więc rozwój turystyki. Mając to na względzie, część pieniędzy
z dotacji unijnych powinna być skierowana na rozwój tych obszarów, głównie zainwestowanych w infrastrukturę towarzyszącą (np.

szlaki rowerowe, atrakcje turystyczne). Nie bez znaczenia jest fakt,
iż na przestrzeni ostatnich kilku lat umocnił się sektor usług rehabilitacyjnych i SPA o charakterze całorocznym, co powinno być dalej
wspomagane, aby turyści przyjeżdżali do nas nie tylko w wakacje.

Bolesław Krawiec
Sektor ICT
Jakub Talewski, informatyk, wspólnik w firmie MIKROSERWIS:
Mam to szczęście pracować w branży, która jest jedną z najbardziej kreatywnych i rozwijających się, czyli ICT (Information and
Communication Technologies – przyp. red.). Szczęście to jest tym
większe, iż generalnie branża ICT „opiera” się kryzysowi gospodarczemu. Dlatego tym bardziej powinno się wspomagać tę branżę,
bo jest ona jedną z szans na rozwój naszego regionu. Pytanie tylko,
jak wspomagać? Moim zdaniem, przede wszystkim doceniać lokalne firmy ICT. Dużo zapytań ofertowych i przetargów wygrywają
u nas firmy spoza Koszalina, które przecież wcale nie przewyższają
profesjonalizmem firm miejscowych. Przykładem niech będzie najsilniej rozwinięta branża w regionie, czyli turystyka. Jeśli przyjęlibyśmy, że regionalne firmy informatyczne byłyby wybierane przez
regionalne obiekty hotelarskie, to branża ICT mogłaby się bardzo
rozwinąć. Czy tak jest? Niestety nie, bo w branży HORECA królują systemy informatyczne spoza naszego regionu, a nasze firmy
informatyczne muszą szukać klientów w innych częściach Polski,
co zdecydowanie utrudnia im rozwój. Po drugie – zachęcać firmy
działające w naszym regionie do organizowania praktyk i staży dla
studentów Politechniki Koszalińskiej. Absolwenci nie mają wystarczającej wiedzy do wykonywania pracy w zawodzie informatyka,
skutkiem czego wyjeżdżają z naszego miasta w poszukiwaniu doświadczenia i pracy. Duże korporacje informatyczne mają swoje
własne systemy nauczania nowo zatrudnionych pracowników, ale
mniejszym firmom – z naszego regionu – trzeba w tym pomóc. Problem jest bardzo złożony, ale przy współpracy samorządów, nauki
i szkolnictwa oraz organizacji okołobiznesowych i przedsiębiorców
z branży ICT – można wpłynąć w ten sposób na rozwój naszego
regionu.
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Jakub Talewski
Przemysł kreatywny
Krzysztof Gołaszewski, „Rhema Group”, przewodniczący Komisji Przemysłów Kreatywnych przy koszalińskim oddziale Północnej
Izby Gospodarczej:
Przemysły kreatywne są w mojej ocenie największą szansą na rozwój gospodarczy regionu. Pomimo silnego rozdrobnienia tej branży,
długotrwałego kryzysu, ale też braku innej perspektywy, ten kierunek
rozwoju wydaje się być w naturalny sposób wpisany w przyszłość
gospodarczą Koszalina. Dla przypomnienia: pojęcie branży kreatywnej obejmuje reklamę, film i wideo, architekturę, muzykę, rynek
sztuki i antyków, gry komputerowe, rynek wydawniczy, oprogramowanie, wzornictwo, radio i telewizję, projektowanie mody, fotografię
i rzemiosło. Utworzona w ostatnim czasie przy koszalińskim oddziale
PIG komisja przemysłów kreatywnych tworzona jest przez przedsiębiorców lokalnych, którzy chcą aktywnie działać i mieć realny wpływ
na rozwój tego sektora przemysłu. Ideą jest stworzenie platformy integracji i współpracy dla firm i instytucji związanych z tym sektorem.
Wspólne szkolenia, wyjazdy na misje gospodarcze i targi, wspólna
promocja i współpraca z samorządem lokalnym, ale też wymiana
doświadczeń i przede wszystkich stworzenie przestrzeni do współpracy z uczelniami wyższymi – to elementy strategii, dzięki której
możemy mieć wpływ na rozwój gospodarki i kreowanie przyszłości
naszego regionu. Siła tego przemysłu to wykorzystanie ludzkiej myśli, idei, innowacyjnych produktów i usług. Koszalin to miejsce, gdzie
w naturalny sposób zaistniały warunki do rozwoju przemysłów kreatywnych, między innymi dzięki młodym ludziom, którzy podejmują
studia na Wydziale Wzornictwa oraz Informatyki Politechniki Koszalińskiej. W tej chwili koszaliński oddział PIG zrzesza około 20 firm

czy mamy kształcić na potrzeby lokalnego, a może globalnego rynku
pracy. Ponadto czy mamy oferować kierunki łatwe, modne, chwytliwe,
modnie brzmiące – nie dające często perspektyw na wykonywanie
wyuczonego zawodu w przyszłości lub te trudniejsze, wymagające
większego wysiłku, które niechętnie wybierane są przez młodzież.
Na wybór odpowiedniej drogi kształcenia młodego człowieka
wpływa wiele czynników. Zasadniczy w tej kwestii jest wpływ osób
najbliższych. Rodzicom zależy na tym, aby ich dziecko posiadało
wysokie wykształcenie, co w konsekwencji przełożyć ma się na stabilność pracy i odpowiednio wysokie zarobki. Nie zawsze jednak
to, czego chcą rodzice, jest zgodne z zainteresowaniami młodego
człowieka, a także nie zawsze dziecko jest „wydolne intelektualnie”,
aby podjąć kształcenie na poziomie wyższym. Często wybór kierunku kształcenia jest więc przypadkowy, uzależniony od chwilowej
mody na dany kierunek, wyboru kierunku tego co kolega lub koleżanka. Jak wiemy jednak rolę zasadniczą w tym przypadku powinni
odgrywać doradcy zawodowi zatrudniani w urzędach pracy czy też
szkołach. Pytanie więc powstaje czy tę rolę odrywają. Czy każdy młody człowiek kończący gimnazjum posiada wydrukowaną listę zawodów z przyszłością, dołączoną do świadectwa szkolnego i określony
swój profil zawodowy zbadany przez doradcę zawodowego. Może
byłby to słuszny krok w wyborze przyszłej drogi zawodowej.
Pracodawcy zwracają także uwagę na niedopasowanie systemu
kształcenia do ich oczekiwań. Zmiany w systemie kształcenia na
poziomie szkół zawodowych oraz uczelni wyższych polegające na
konsultowaniu programów nauczania przedmiotów zawodowych
oraz programów praktyk zawodowych z przedstawicielami pracodawców przyczyniłyby się z pewnością do zmniejszenia zjawiska
bezrobocia strukturalnego. Ponadto ważnym aspektem w tym zakresie jest prawidłowe wydatkowanie środków publicznych na kursy i szkolenia zawodowe, które powinny odpowiadać lokalnemu
i regionalnemu zapotrzebowaniu na pracę.
Kolejny problem, który należy rozwiązać , a który często poruszany jest wśród przedsiębiorców naszego regionu, to brak stałej
współpracy pomiędzy przedstawicielami pracodawców, instytucjami rynku pracy oraz systemem edukacji związany pośrednio z rozbieżnym celem tych instytucji. Pracodawcy oczekują dobrze wykwalifikowanych i przygotowanych do pracy absolwentów, a szkoły czy
uczelnie oczekują wielu zainteresowanych na oferowane przez nie
kierunki kształcenia, aby zapewnić sobie byt i dalsze funkcjonowanie. Natomiast instytucje rynku pracy martwią się, jak rozdysponować środki pieniężne dla osób bezrobotnych. Cykliczne spotkania
pomiędzy przedstawicielami wymienionych instytucji organizowane przy wsparciu władz samorządowych byłyby zapewne jednym
z kroków w dobrym kierunku.
Pozostaje także pytanie czy kształcić na potrzeby lokalnego rynku pracy. Oczywiście, że tak, jeżeli zależy nam na rozwoju naszego
regionu. Jest to więc zadanie nie tylko leżące po stronie zarządzających szkołami czy uczelniami wyższymi, ale także wszelkich pozostałych instytucji, tj. izby gospodarcze skupiających lokalnych przedsiębiorców, instytucje rynku pracy oraz władze samorządowe.

Krzysztof Gołaszewski
z tego sektora i wierzę, że wkrótce kolejne firmy dostrzegą potencjał
klastra przemysłów kreatywnych PIG. Kreujmy przyszłość!
Edukacja
Dr Rafał Rosiński, współzałożyciel Koszalińskiej Agencji Pracy
Tymczasowej Job on Time Sp. z o.o., kierownik zawodowych praktyk studenckich na kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale
Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej.
Obecna sytuacja na rynku pracy w wielu przypadkach związana
jest z brakiem oczekiwanych przez pracodawców odpowiednich
umiejętności zawodowych wśród kandydatów poszukujących pracy.
Powstaje więc pytanie, czy kształcimy w odpowiednim kierunku, tj.

Rafal_Rosinski

64 KULTURA

Integracja – akcja otwarta

Sport, miłość, seksualność, rodzicielstwo. Dla osób pełnosprawnych – rzeczy codzienne,
w przypadku niepełnosprawnych – nieoczywiste. Ważne dla wszystkich, ale czy dostępne
w równym stopniu? Takie pytania padają podczas Europejskiego Festiwalu Filmowego
Integracja Ty i Ja. Ta wyjątkowa w skali lokalnej i krajowej impreza w tym roku obchodzi
jubileusz dziesięciolecia. Będzie zatem trochę bardziej wyjątkowa niż zwykle.

z

aczęło się w 2003 roku, choć pomysł na festiwal
łączący kino i kwestie niepełnosprawności narodził się w roku 1999. Odważny – jak na ówczesną świadomość społeczną tematu – projekt wymyślili Piotr i Barbara Jaroszykowie, przez wiele
lat związani z festiwalem Młodzi i Film. Pierwsza
edycja Integracji miała miejsce w Kołobrzegu, niestety bez Piotra
Jaroszyka, który kilka miesięcy przed inauguracją zmarł. Barbara
Jaroszyk jest dyrektorem Integracji do dziś, kontynuując, jak podkreśla, wspólne dzieło. Od 2006 r. EFF Integracja Ty i Ja odbywa
się w Koszalinie. Organizatorami Festiwalu są: Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne i Koszalińska Biblioteka Publiczna im.
Joachima Lelewela, gdzie festiwal ma siedzibę.
Festiwal kiedyś...

W ciągu dziesięciu lat z Kołobrzegu i Koszalina z nagrodami wyjechali reżyserzy takich obrazów jak „W stronę morza”, „Motyl i skafander”, „Mój Nikifor”, „Hasta la Vista” (2012 rok). Gościli w Koszalinie m.in. Paweł Łoziński, Jan Nowicki, Jacek Bławut, Andrzej Titkow,
Magdalena Łazarkiewicz, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Sławomir
Grünberg, Edward Żentara, Bohdan Smoleń, Janusz i Andrzej Za-

Autor: Malwina Maj

orscy, Monika Kuszyńska (niegdysiejsza wokalistka zespołu Varius
Manx w Koszalinie powróciła na scenę po wypadku).
Przez dekadę Integracja przeszła metamorfozę z kameralnej
imprezy w prężny festiwal-instytucję, który wypromował ideę integracji, pokazał nieznane, albo raczej niepoznane oblicza niepełnosprawności i udowodnił, że film to sztuka otwarta, pozbawiona
jakichkolwiek barier. Poszczególne edycje festiwalu poświęcone
były m.in. dzieciom, sportowcom, rodzicielstwu, pasjom, miłości,
technologiom, a w ostatnich latach tabu seksualności osób niepełnosprawnych. Co ważne – festiwal poszerzył i wciąż poszerza zasięg
wpływu o miasta, w których równolegle do edycji koszalińskiej odbywają się Małe Festiwale Ty i Ja (w tym roku będzie ich 25!), kina
studyjne, gdzie wyświetlane są wybrane festiwalowe filmy. Ponadto
z inicjatywy Philippe Lornaca dorobił się Stowarzyszenia Przyjaciół
Festiwalu Integracja Ty i Ja CINTEG w Paryżu, całorocznej Akademii
Filmowej oraz wydarzeń pozafestiwalowych – warsztatów filmowych.
...i dziś
W programie 10. edycji EFF Integracja Ty i Ja są koncerty, spektakle, wystawy, widowiska happeningi oraz Pecha Kucha Night (6
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„Zjeżdżaj cukrzyco – witaj Integracjo!” – pod takim hasłem odbędzie się akcja Młodzieżowego
Koła Diabetyków przy Oddziale Miejskim Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Koszalinie towarzysząca festiwalowi. Zbiórka chętnych
z rowerami nastąpi 7 września br. o godz.16 na
placu przed kościołem pw. św. Wojciecha przy
ul. Zwycięstwa 248. Stamtąd rowerzyści ruszą
ulicą Zwycięstwa do Rynku Staromiejskiego,
a następnie ulicą Młyńską do Placu Kilińskiego i ulicą Kościuszki do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej przy Placu Polonii 1. Tu o godz.17
utworzą symboliczny niebieski krąg i wypuszczą
w niebo balony.
września br.). Z koncertami wystąpią Natalia Sikora i Michał Ziomek
(3 września br.) oraz Dorota Osińska (7 września br.). Zgodnie z festiwalowym hasłem „Film – sztuka otwarta” głównym bohaterem
Integracji będzie film i filmoterapia. Zaplanowanych jest aż 50 projekcji filmów w pokazach konkursowych i specjalnych. W konkursie
filmowym startuje 12 fabuł, 21 dokumentów oraz siedem filmów
amatorskich (zrealizowanych przez osoby niepełnosprawne) z Polski, Holandii, Norwegii, Kanady, Finlandii, Francji, Iranu, Hiszpanii,
USA, Dani, Serbii i Laosu. Nagrody – Motyle 2013 w każdej z kategorii przyzna jury w składzie Andrzej Fidyk (przewodniczący), Wojciech Malajkat, Joanna Frydrych, Philippé Lornac i Maciej Horbowski oraz publiczność. Warto wybrać się też na seanse w stylu starego
kina – animacje i filmy nieme do Galerii Scena.
Jednym z najważniejszych wydarzeń festiwalu będzie konferencja naukowa (5 września br.), organizowana wspólnie z Instytutem
Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki
Koszalińskiej zatytułowana „Film – sztuka otwarta. Różnorodne oblicza filmoterapii”.
W ramach imprez towarzyszących odbędą się warsztaty animacji,
fotografii, dubbingu i dźwięku, szermierki na wózkach, pokazy aktywnej rehabilitacji. W Archiwum Państwowym w Koszalinie odbędą się zajęcia ph. „Stwórz własne drzewo genealogiczne”.
Festiwalowe wydarzenia będą miały miejsce w filmowym miasteczku ( Plac Polonii 1), kinie Alternatywa i Galerii Scena. Wstęp
na wszystkie jest wolny. Szczegóły, aktualności i program festiwalu
można znaleźć na stronie www.integracjatyija.pl.

Równolegle do Integracji odbędzie się 3. Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Koszart”
2013, który również podejmie temat niepełnosprawności. Zaplanowane są warsztaty, performance’y, wystawy, m.in. billboardów.
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Z życia
ponurego
wieśniaka

iecie, czym się różni
szkielet kota na drzewie od mandatu, który otrzymał w Irlandii
pieszy przechodzący
„na czerwonym”? Nie
wiecie. Ale spokojnie,
już rzecz całą, po kolei,
wyłuszczam. Otóż zatelefonowałem niedawno do znajomej mieszkającej pod Poznaniem, żadnej jednak rozmowy nie było. Znajoma
w nerwach cała, rozdygotana i mówi, że ma zmartwienie; jak raz kotka wlazła na drzewo i już drugi dzień nie schodzi. I pyta znajoma, co
ja na to? A ja na to: – Jeszcze nigdy w historii archeologii nie odkryto
szkieletu kota, który na drzewie zmarł z głodu.
Powiedziała, że się nie znam, że straciłem związek ze sprawami
polskimi i się rozłączyła. Pewnie zawezwała straż pożarną.
Szkielet kota na konarach jest tak samo rzadki, jak wspomniany już
na początku irlandzki mandat. Mieszkam od lat na Zielonej Wyspie,
setki razy przechodziłem „na czerwonym”, dziesiątki razy widziałem
na własne oczy jak podobne zachowanie prezentowali umundurowani funkcjonariusze (są wzruszający w tych swoich rozdeptanych
łapciach, każdym z innej parafii), a o mandatach nie słyszałem nigdy
ani słowa. I jestem pewien, że gdybyś się człowieku położył w godzinie szczytu na pasach O’Connell Street, tuż pod Pocztą Główną i wycelowanym w niebo monumentem dublińskiej Szpili, to – owszem
– funkcjonariusze rzuciliby się ratować, ale w biegu nie macaliby się
po kieszeniach w poszukiwaniu bloczków mandatowych.
Filozofia sprawowania władzy w Polsce przybrała rozmiary jakiegoś przedpotopowego stwora i obserwacje, które amatorsko
prowadzę z oddalenia pozwalają mi nawet ustalić gatunek. Jest to
Tyranosarus Rex, krwiożercza maszyna do zabijania i jeśli ma cię na
oku, to po prostu – jesteś łupem! Nie mówię tu o konkretnej władzy,
mówię o jej filozofii. Że przesadzam, że wyolbrzymiam, że panikuję, żem defetysta?! Wszystko to być może, ale mili Państwo, sami
spójrzcie: wyrok za rower po piwku, mandat samochodowy z kamery, za opóźnienie zeznania podatkowego kara plus kontrola, gdzie
nie spojrzysz człowieku – wszędzie czai się potwór.
Żebyż jeszcze było tak, że władza łupie Cię, bo przeskrobałeś.
Bo były jasne zasady (czerwone światło, termin składania PIT-u i tak
dalej…), a Ty je złamałeś bratku i trudno się mówi, trzeba być kon-

jacek
rujna

sekwentnym, płacz i płać. No dobra, ale kto mi konsekwencją wytłumaczy akcję z prawkiem jazdy? Otóż Rzeczpospolita Polska wydała mi kiedyś nowoczesne prawo jazdy, takie już z Unią Europejską
i zaznaczyła, że jest bezterminowe, co możemy zauważyć analizując
pozycję „4 b”. Niedawno jednak, postawiony przez okoliczności
(zagubienie dokumentu) informowałem się na temat wydania tak
zwanego wtórnika i dowiedziałem się, że owszem, marne 100 zł 50
groszy i że będzie wydane na 10 lat. I nie ma dyskusji, za 10 lat znowu kasa do zapłacenia.
Państwo kiedyś mi dało dożywotnie, na oczy mnie Państwo od
tego czasu nie widziało, ale jak chcę nowe, to Państwo uznało, że
wtedy się pomyliło i zasługuję jedynie na 10 lat. Czy to ma sens?
A zresztą skąd to wszystko w Polsce brać, jak tu podatki, tam jakiś katastralny, tu mandaty, tu ratę trzeba spłacić, a roboty coraz mniej?!
To już nawet nie Tyranosaurus, bo on był przynajmniej uczciwy
w swoich zamiarach i nie ściemniał o dialogach ze społeczeństwem,
ale jakaś bezmózga, amazońska pijawka monstrualnych rozmiarów
doczepiła się do życia w Polsce i ciągnie, ciągnie, ciągnie… mało
nie pęknie! A efektów za grosz, tyle, co auto w garażu i plazma na
ścianie, ale i tak do banku należy, a nie do Ciebie, men!
Wracamy do Irlandii; wiecie jaki jest VAT na ubranka dziecięce na
ogarniętej kryzysem Wyspie? Już mówię – zero procent. Wiecie, ile
kosztuje woda w kranie i tzw. ścieki w ogarniętej kryzysem Wyspie?
Już mówię – zero, nie ma w domowym budżecie czegoś takiego jak
opłata za wodę i ścieki. Wiecie jaki jest procent pubów w Irlandii,
które by zamknięto, gdyby przyszła pierwsza-lepsza kontrola z polskiego Sanepidu? Nie wiecie, więc już mówię: 100%.
Ja nie mówię, że w Irlandii lepiej, a w Polsce gorzej, bo taki czy
inny wniosek niech każdy sobie sam wyciąga, zresztą każdy z Czytelników może teraz powiedzieć – jak ci tam tak dobrze, to siedź i nam
dupy nie zawracaj, a prawko niech ci Irlandczycy wydają. Prawda!
Ale zwracam uwagę, a to mi już zdecydowanie wolno, że przynajmniej w tej wieśniackiej Irlandii, przez stulecia pogardzanej
przez Anglię, przez Europę i też, co by nie mówić, Amerykę, nikt
przynajmniej nie udaje, że jest światłym Europejczykiem, gazety
nie podnoszą jako pierwszoplanowego tematu: „czy w skarpetach
można pokazać się na plaży” i jaki to obciach jest, czy wieśniactwem
jest mówić „ekspresso” zamiast „espresso”, że obchody Powstania
Wielkanocnego 1916 to oszołomstwo i czas z tym skończyć…, po
prostu: z ludźmi się tu wciąż jeszcze rozmawia po ludzku. Zgadza
się: jesteśmy w Irlandii ponurymi wieśniakami. Ale Wam, wesołym
miastowym, nie zazdrościmy.

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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Festiwal spotkań

p

odobne imprezy organizują różne nadmorskie miejscowości,
ale darłowski Bałtyk Festiwal Media i Sztuka jest na ich tle wyjątkowy. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach zupełnie się wypalił, bo
uczcił już chyba wszystkie polskie (prawdziwe) gwiazdy, a nowych
jakoś nie ma na horyzoncie (w przeciwieństwie do masy „gwiazdek”). Z kolei świnoujska Karuzela Cooltury to wydarzenie nastawione bardziej na media i blichtr niż na letników, w zupełnie innej
skali, rozlewające się po całym mieście. Tymczasem w Darłówku – co
potwierdzali w rozmowach z „Prestiżem” niemal wszyscy tegoroczni
goście – ważna jest rozmowa, bezpośredni kontakt, bezpretensjonalność. I pewnie dlatego wrócili tego lata ci, którzy gościli tu przed
rokiem: Maria Czubaszek, Daniel Passent, Władysław Kozakiewicz,
Henryk Sawka i wielu innych. Rozmowy toczone na oczach publiczności miały różny charakter, przyciągały różnych słuchaczy. Ale za
Sewerynem Blumsztajnem jedno można o nich wszystkich powiedzieć: dowodzą, że mimo głębokich podziałów w społeczeństwie
nadal chcemy i umiemy z sobą rozmawiać.
pr

Szczepan Twardoch, pisarz uznany
za fenomen roku, autor głośnej
powieści „Morfina” nagrodzonej
Paszportem Polityki

Michał Olszański, dziennikarz
radiowej Trójki i TVP

Wojciech Pszoniak interpretował
dla festiwalowej publiczności
utwory Gombrowicza

Krystyna Czubówna w typowej dla
siebie roli – czyta fragmenty powieści
„Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”

Dyskusje sprzed mikrofonu często przenosiły się w kuluary

Na kapitańskim mostku: Arkadiusz
Klimowicz (burmistrz Darłowa)
i Krzysztof Walków (sekretarz miasta)

Prof. Szewach Weiss, były
ambasador Izraela w Polsce

Marcin Centkowski (z prawej) z toruńskiego Radia Sfera prowadzi
wywiad z Marcinem Kąckim, autorem książki „Lepperaiada”

Jacek Kleyff, legenda opozycji
antykomunistycznej, satyryk,
pieśniarz, jeden z twórców
kabaretu Salon Niezależnych

Anna Seniuk

Fot. Tomasz Keller

Od ubiegłego roku nierozłączna para dyskutantów: prof. Jerzy Bralczyk i Michał Ogórek

Rolę „zawiadowców” podczas festiwalowych spotkań odgrywali
Arkadiusz Sip (dyrektor Domu Kultury w Darłowie) i Alicja Balcerzak

Wojciech Bałdys poprowadził
koncert „La Donna e Mobile”
orkiestry Baltic Neopolis Orchestra

Magda Jethon, szefowa PR3
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Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa. Festiwal jest jego
i Cezarego Łazarewicza (obecnie tygodnik „Wprost”) pomysłem

Piotr Pytlakowski, dziennikarz śledczy tygodnika „Polityka”,
ekspert od tematyki zorganizowanej przestępczości

Fot. Tomasz Keller

Festiwal to raj dla łowców autografów

Dyskutują publicyści: Jan Wróbel i Jacek Żakowski

Jarosław Gugała (szef informacji w Telewizji Polsat)
w rozmowie z Filipem Łobodzińskim (tyłem)

Nie tylko przez cztery festiwalowe dni Darłowa było pełno
na antenie radiowej Trójki, radia Koszalin i i TVN

Spór o polski hip-hop. Rozmawiają Hirek Wrona i Paweł Sito

Daniel Passent i Ewa Winnicka (oboje – tygodnik „Polityka”)

Cezary Łazarewicz („Wprost”) „przesłuchuje” Piotra
Pytlakowskiego („Polityka”) na temat świata polskiej mafii

Dyskusja „Czy radio ma przyszłość”. Od lewej: Paweł Sito (niezależny dziennikarz radiowy),
Anna Popławska (Radio Koszalin), Jan Wróbel (publicysta), Marek Niedźwiecki (PR3)
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Marek Przybylik, Henryk Sawka i Grzegorz Miecugow

Magda Burduk, szefowa promocji Miasta Darłowa. Niespożyta
energia, wulkan pomysłów, a do tego osoba bardzo zorganizowana.
Sukces festiwalu to w ogromnym stopniu efekt jej pracy

Po spotkaniu z Włodzimierzem Lubańskim, legendarnym
piłkarzem, ustawiła się długa kolejka po autografy

Piotr Baron, gospodarz audycji „Trzy wymiary gitary” w PR3

Fot. Tomasz Keller

Piotr Metz mówił o fenomenie The Beatles. Kiedy przeprowadził quiz dla publiczności,
okazało się, że słuchali go ludzie doskonale zorientowani w historii zespołu z Liverpoolu

Marek Niedźwiecki opowiadał o fenomenie listy przebojów
Trójki i poprowadził z Darłowa jej aktualne wydanie

„Przemiany w obiektywie”, wystawa zdjęć Sławomira
Kamińskiego, fotoreportera „Gazety Wyborczej”

Wielka nieobecna. Gość poprzedniej edycji festiwalu, reporterka Teresa Torańska, zmarła
przed paroma miesiącami. Poświęcona jej książka miała swoją promocję w Darłowie

Henryk Sawka objawił się publiczności nie tylko jako rysownik,
ale także jako wokalista i autor tekstów satyrycznych

Władysław Kozakiewicz wśród festiwalowej publiczności. Następnego
dnia poprowadził na plaży poranną gimnastykę dla wczasowiczów
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Ryby na Ulicy Smaków

t

Fot. Marek Jóźków

egoroczna edycja festiwalu kulinarnego Ulica Smaków (13
lipca br.) miała za motyw przewodni owoce morza. Jak w latach poprzednich prezentowały się nie tylko koszalińskie restauracje, ale także goście z Niemiec. Gwiazdą festiwalu był Andrzej Polan,
kuchmistrz znany m.in. z programów kulinarnych prowadzonych
w stacji TVN. Chociaż pogoda była upalna i bardziej zachęcała do
plażowania niż spacerów, tłumy koszalinian odwiedziły plac przed
amfiteatrem.

Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
RESTAURACJE

		
				

Buongiorno, ul. Zwycięstwa 32
Centrala Artystyczna,
ul. Heleny Modrzejewskiej 31
Club 2CV Restauracja,
ul. Piastowska 1
Fenicja CH Merkury,ul. Zwycięstwa 46
Gospoda Jamieńska, Młyńska 37
Kuchnia Arabska Szejk,
ul. Bohaterów Warszawy 2a
Maredo, ul. Zwycięstwa 45
Sake Restauracja Japońska,
ul. Zwycięstwa 26 a
Sushi77 CH Atrium Koszalin,
ul. Paderewskiego 1
Viva Italia, ul. Skłodowskiej – Curie 1 -3
Va banque, ul. 1-go Maja 12/1

Optyk Lewińscy, ul. Zwycięstwa 24
Optyk Lewińscy,ul. Połtawska 2/2
Prywatna Praktyka Stomatologiczna
Magdalena i Sebastian Lenkiewicz,
ul. Jantarowa 25A , Koszalin
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Marcin Bogurski,
ul. Boczna 11/5, Koszalin
Sanatus Gabinety Specjalistyczne,
ul. Żwirowa 10
HOTELE				

SALONY FRYZJERSKOKOSMETYCZNE, FITNESS		

Club 2CV Hotel, ul. Piastowska 1
Gromada Hotel 3*,
ul. Zwycięstwa 20-24
Hotel Trawa, ul. Szczecińska
– Stare Bielice 7a
Hotel Sport, ul. Sportowa 14
Ikar Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
ul. Rodziewiczówny 24, Kołobrzeg
Ikar Plaza Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
ul. Wschodnia 35, Kołobrzeg
Koral Live, ul. Kościuszki 12, Kołobrzeg
Lidia , ul. Dorszowa 3, Darłowo
Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
Pro-Vita, ul. Kościuszki 17, Kołobrzeg
Royal Park Hotel & Spa,
ul. Przemysłowa 5, Mielno
Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice
Villa Taris, ul. Koszalińska 70-72, Kołobrzeg
Willa Alexander Spa&Wellness,
ul. BoWiD 7, Mielno
		
		
SKLEPY				

				

		

		

BARY, PUBY, KAWIARNIE		
				
Cukiernia Kaliszczak,
ul. Zwycięstwa 152
Cukiernia Kaliszczak,
ul. Zwycięstwa 26 a
Cukiernia Kaliszczak, ul. Młyńska 48
Il Buon Cafe, ul. Ks. Bp. Cz. Domina 3/6
Lalka Resto Cafe,
ul. Zwycięstwa 32
Pauza, ul. Kaszubska 5/2
Świat Lodów, ul. Zwycięstwa 43
Świat Lodów, Galeria Emka
			

Aquarius Beauty,
ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
DomiNika Fitnesstudio,
ul. Franciszkańska 104 b
ETNA Salon Fryzjerski,
ul. Franciszkańska 105
K.A.F. Forma, ul. Franciszkańska 24
Fryzjerstwo Ewelina FarynaCH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Galeria Urody „Jasminum”, ul. Fałata 11F
Gabinet Odnowy Biologicznej Rubin,
ul. Piłsudskiego 45
Nefretete – Studio Urody CH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Pure Fitness, CH Atrium
Pure Fitness, Kosmos
Salon Fryzjerski Dorota, ul. B. Krzywoustego 4
Studio Alexander, ul. Kaszubska 12/6
Studio Urody Mega, ul. Popiełuszki 3
Studio Urody BrandGaleria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Studio Urody Joanna Biesek,
ul. Bolesława Krzywoustego 18/1
Bezpieczne Odchudzanie Rolletic,
ul. Matejki 23
SYNERGIA Biernacka i Przygórski S.J.,
ul. Modrzejewskiej 13
GABINETY LEKARSKIE		
				
Beta Tarnowski Centrum Medyczne,
ul. Traugutta 31 Koszalin
Adent Gabinet Stomatologiczny,
ul. 4-go marca 23g

A-tom webski sklep,
ul. Drzymały 15 Koszalin
Art-pol, ul. Wańkowicza 17
Aryton Merkury ul. Zwycięstwa 46
Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4
Dobre Wina, ul. Zwycięstwa 121
F.H.J.T. Rzewuscy Sp.J. Salon Damski,
ul. Zwycięstwa 21-25
F.H.J.T. Rzewuscy Sp.J. Salon Męski,
ul. Zwycięstwa 21-25,Gracjana, CH As
Lisa Ferrera Salon Sukien Ślubnych,
ul. Bolesława Krzywoustego 4a
Salon Męskiej Mody Ślubnej
Sklep Myśliwski Hubertus,
ul. Kaszubska 10 b
Modes Jabłońscy, ul. 1-go Maja 4
Tropex - Salon Meblowy,
ul. Szczecińska 5
Yacob, ul. Zwycięstwa 115
Yacob, CH Merkury, ul. Zwycięstwa 46

				
BIURA NIERUCHOMOŚCI		
			

Przedsiębiorstwo budowlane Kuncer
Sp.z o.o., ul. Wąwozowa 15
Abelard Nieruchomości, ul. Dworcowa 1
Center Nieruchomości,
ul. Młyńska 15/2
Gadomska Nieruchomości,
ul. Młyńska 10 /1
Gołek Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 142
Invest Nieruchomości,
ul. Wyszyńskiego 3 /3

Jasiński Nieruchomości,
ul. Piłsudskiego 28
Kiljan – Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 40 /48
Kontrakt - Pośrednictwo Handlu
Nieruchomościami,
ul. Wojska Polskiego 6 /2
Koszalińska Agencja
Nieruchomości Szczerbińscy,
ul. Bogusława II 3
Nieruchomości, ul. Połtawska 7 /1
Koszalińska Izba Przemysłowo
Handlowa, Plac Wolności 2-3
House Martin Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 155
Urbanowicz S.C. Centrum
Nieruchomości, ul. Andersa 2
Wysokińscy Biuro Nieruchomości,
ul. 1 Maja 8
KANCELARIE			
				

GRACJUS Kancelaria Doradcy
Podatkowego Iwona Nowaczyk,
ul. Szczecińska 8-10/18
Biuro Rachunkowe „Sukces”
Maria Bladyn,
al. Monte Cassino 6
Kancelaria Podatkowa Constans,
ul. Wojska Polskiego 24-26
Kancelaria Notarialna Joanna i Tomasz
Paplaczyk, ul. J. Matejki 1
			

SALONY SAMOCHODOWE		
			

Peugeot, Mojsiuk Motor Sp. J.
Stare Bielice 27c
Auto Mojsiuk Autororyzowany
Dealer Hondy, Stare Bielice 128
Autoryzowany Dealer
Mercedes-Benz Mojsiuk Sp.j.,
Stare Bielice 128
Drewnikowski Koszalin
Autoryzowany Dealer Citroena,
ul. Piastowska 1
Dubnicki. Sp. z o.o. Autoryzowany
dealer Renault i Dacii,
ul. Gnieźnieńska 81
Opel Dowbusz, ul. Lniana 3
Krotoski-Cichy, u. Gnieźnieńska 43a
Exim Autoryzowany Dealer
samochodów KIA,
ul. VI Dywizji Piechoty 28, Kołobrzeg
Toyota Wojciech Jankowski,
ul. Okrężna 4
BIURA PODRÓŻY
		

		

ABC Świat Podróży CH Atrium,
ul.Paderewskiego 1
ABC Świat Podróży Galeria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Biuro Turystyczne TURYSTA Sławomira
Małgorzata Ignatowicz, ul. Andersa 2
Biuro Turystyczne ‘ODYS’,
ul. Wyszyńskiego 5/2
Biuro Turystyczne ‘ODYS’,
ul. Dworcowa 4
Biuro Podróży ITAKA,
ul. Domina 7/9 (Pasaż Milenium I p.)

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

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

LOKALIZACJA
1- Maja

Zwycięstwa

LOKALIZACJA

Młyńska

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

Koszalin,
ul. Rynek
Staromiejski 1

czynne codzinnie
8-22

czynne codzinnie
8-23

