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awsze się zastanawiam, skąd
się biorą tacy ludzie. Skąd
w nich ta siła i niezłomna pewność. Doświadczeni ciężką chorobą albo niepełnosprawnością kogoś bliskiego,
wbrew opiniom lekarskim nie dającym nadziei na poprawę stanu
chorej osoby, walczą o nią do upadłego. Nie poddają się zniechęceniu,
szukają sposobów na to, by przełamać trwały wydawałoby się stan.
Tak jak Joanna Łysiak, której apel, jako szefowej fundacji HeartsWorldWide, zamieszczamy w tym wydaniu „Prestiżu” na stronie 14. Sama
urodziła synka z porażeniem mózgowym. Od lekarzy, mimo że działo się
to dwadzieścia kilka lat temu w dużo bardziej niż z Polska rozwiniętej
Danii, usłyszała, że Martin nigdy nie będzie normalnie funkcjonował. Nie
przyjęła tego do wiadomości. Wierzyła, że jej dziecko stanie na własnych
nogach i będzie kiedyś samodzielne. Walczyła. Poznawała coraz to nowe
metody i nowych terapeutów, z których doświadczeń zaczęła czerpać,
tworząc niejako intuicyjnie własny system rehabilitacji syna. Poświęcała
mu cały swój czas, całą uwagę i miłość. Wielogodzinne ćwiczenia każdego dnia, zabiegi, olbrzymi wysiłek obojga, przyniosły nadzwyczajny
efekt. Martin pokonywał kolejne bariery, na przełamanie których lekarze
kiedyś nie dawali mu żadnych szans. Dziś jest samodzielnym, w pełni
sprawnym człowiekiem.
To doświadczenie obudziło w pani Joannie pragnienie podzielenia się
wiedzą i doświadczeniem, jakie przez lata zdobyła. Stąd fundacja. Pani
Joanna nie ma złudzeń – nie można pomóc wszystkim i nie w każdej sytuacji. Ale jednego jest pewna i to przekonanie jest czymś w rodzaju najtwardszej zasady HeartsWorldWide: należy pomagać tym rodzicom lub
opiekunom niepełnosprawnych dotkniętych porażeniami albo śpiączką,
którzy bardzo pragną pomóc swoim bliskim i rzeczywiście gotowi są
dla nich na wszystko. „Wszystko” w tym przypadku oznacza w pierwszej
kolejności bezgraniczną wiarę w sens wysiłku i gotowość do codziennych wielogodzinnych wyczerpujących ćwiczeń czasami przez wiele lat.
Z takimi rodzinami fundacja pracuje, wyposażając je w wiedzę i umiejętności, które będą wykorzystywały one w systematycznej domowej
rehabilitacji bliskich.
Po to właśnie fundacja organizuje szkolenia, podczas których przekazuje te podstawowe prawdy: trzeba walczyć każdego dnia a nie od
turnusu do turnusu i trzeba naprawdę wierzyć w sukces. Bo nie ma cudów, bywają za to zdumiewające efekty mądrej i podbudowanej miłością
pracy. Sytuacja materialna wielu rodzin jest zła. Nie są one w stanie pokryć kosztów tak im potrzebnych turnusów – kursów. Dajmy im szansę,
wspierając fundację HeartsWorldWide.
Andrzej Mielcarek
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Wydarzenia

Udana „Integracja”
„Jestem z XXI wieku. Żyję przyszłością” – takie hasło towarzyszyło 9. Europejskiemu Festiwalowi
Filmowemu „Integracja Ty i Ja”, który na początku września odbył się w Koszalinie.

t

enberga oceniło 12 filmów fabularnych, 15
dokumentalnych i 5 amatorskich. Za najlepszą fabułę uznało belgijski film „Hasta la Vista” – historię trzech przyjaciół, dotkniętych
różnymi rodzajami niepełnosprawności,

wyruszających do hiszpańskiego przybytku
nierządu celem utraty dziewictwa. „Motyla 2012” za najlepszy dokument otrzymała
„Najlepsza forma mojego życia”, czyli filmowa opowieść o niepełnosprawnym ruchowo
maratończyku, a w kategorii filmów amatorskich debiutanckie „Carpe Diem” niepełnosprawnej Katarzyny Kulczyckiej, która
specjalnie na koszaliński festiwal nakręciła
film o założonym przez siebie klubie pracy
twórczej w Łomży. W plebiscycie publiczności najwięcej głosów zdobył francuski film
„Nietykalni”.
mi

foto: Marek Jóźków

ym razem impreza objęła zasięgiem
także 20 innych miast, gdzie w kinach studyjnych wyświetlane były filmy poświęcone tematyce niepełnosprawności. Jury pod
przewodnictwem reżysera Sławomira Gru-
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Wydarzenia

Hala ożyła
Koszalin ma wreszcie miejsce,
gdzie przy kilkutysięcznej widowni mogą się odbywać poważne
zawody sportowe i duże imprezy
rozrywkowe.

p

foto: Jacek Imiołek

olscy koszykarze zapewnili
sobie prawo gry w finale mistrzostw Europy po wygranym
drugim meczu eliminacyjnym
z Finlandią. Pierwszy, rozgrywany w Koszalinie 21 sierpnia br.,
Polacy przegrali 79:81. Widzowie, którzy zapełnili do ostatniego miejsca halę widowiskowosportową przy ul. Śniadeckich,
czuli niedosyt. Ale mieli okazję
obejrzeć obiekt oddany do użytku po długotrwałym sporze
miasta i Politechniki Koszalińskiej (to ich wspólna inwestycja) wokół wyłonienia zarządcy.
Ostatecznie zarządcą hali został
kontrolowany przez gminę miejską Zarząd Obiektów Sportowych.
am
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Potrzebni rodzice zastępczy
„Niezależnie od związku ciała i krwi prawdziwa miłość ojcowska i macierzyńska gotowa jest przyjąć także dzieci pochodzące z innych rodzin,
obdarzając je tym wszystkim, co jest potrzebne do życia i pełnego rozwoju” – mówił Jan Paweł II. Kierując się tym przesłaniem, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Koszalinie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych.

r

odzina zastępcza to najwłaściwsza forma pieczy zastępczej, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku, do czasu powrotu do rodziny biologicznej, przysposobienia lub do osiągnięcia pełnoletności.
W wypełnianiu swoich funkcji rodzina zastępcza kieruje się dobrem
przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw.

Aby zostać rodzicem zastępczym należy spełniać łącznie poniższe
warunki (na podstawie art. 42, art. 43 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011
roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej):
• dawać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
• przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• posiadać pełnię władzy rodzicielskiej;
• wypełniać obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki
obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
• nie być ograniczonym w zdolności do czynności prawnych;
• być zdolnym do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem
(przedstawić zaświadczenie lekarza pierwszego kontaktu);
• zapewnić odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umoż
liwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,
w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku
i organizacji czasu wolnego.
• posiadać stałe źródło dochodu;
• uzyskać pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej;
• odbyć szkolenie oraz uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne.
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Rodzicielstwo zastępcze to misja niesienia pomocy najbardziej
pokrzywdzonym. To niewątpliwie trud i poświęcenie, ale przede
wszystkim to uśmiech dziecka, pocałunek, miłe słowo oraz odzyskana wiara w dorosłego. Na terenie Koszalina obecnie funkcjonuje 204 rodzin zastępczych, w których przebywa 250 małoletnich.
Z uwagi na zwiększającą się liczbę dzieci wymagających środowiska zastępczego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie
poszukuje kandydatów na rodzinę zastępczą. Wszelkich informacji
udzielają pracownicy MOPS, Działu Opieki Zastępczej i Poradnictwa
Specjalistycznego w Koszalinie, al. Monte Cassino 2, tel. 94 316 03 44
lub 94 316 03 55.
Urszula Borzęcka, zastępca dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
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Biznes

Dlaczego warto być w Izbie?
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Integracja środowiska przedsiębiorców ma rozmaite formy. Jedną z nich jest doroczny Bal Biznesu.

zęsto podczas rozmów z firmami, które zastanawiają się nad przystąpieniem do Izby słyszę pytanie: „A
co ja będę z tego miał?”. Jako doświadczony manager
i przedsiębiorca, doskonale rozumiem tę wątpliwość,
zdając sobie w pełni sprawę z tego, iż przedsiębiorców
najbardziej interesują takie działania, które mogą mieć konkretny
wpływ na:
– wzrost przychodów,
– zwiększanie marży (np. poprzez optymalizację kosztów),
– poprawę płynności finansowej.
Północna Izba Gospodarcza stwarza przedsiębiorcom szanse na realizację ww. celów, umożliwiając INTEGRACJĘ, PROMOCJĘ i ROZWÓJ.
INTEGRUJEMY środowisko biznesowe organizując imprezy:
– towarzysko-rozrywkowe, jak Herbatka Izbowa, Bal Biznesu;
– sportowo-rekreacyjne, jak squash, spływy kajakowe;
– biznesowe, jak konferencje, szkolenia.
Dajemy tym samym szansę na nawiązywanie nowych kontaktów
biznesowych z klientami, dostawcami, czy kooperantami.
PROMUJEMY przedsiębiorstwa m.in. poprzez:
– stronę internetową Izby i katalog firm;
– magazyn „Zachodniopomorski Przedsiębiorca”;
– informacje udzielane podczas spotkań, informacje w folderach,
mediach itd.

Umożliwiamy więc dotarcie do wielu firm funkcjonujących w naszym regionie oraz do potencjalnych klientów z kraju i ze świata.
Powyższe działania (integracja, edukacja, promocja) wpływają
z kolei na ROZWÓJ przedsiębiorstw. Cieszą Nas informacje zwrotne
od przedsiębiorców, którzy doceniają fakt, iż dzięki Izbie pozyskali
nowe kontakty biznesowe, szkolą siebie i pracowników, a także promują swoje produkty, usługi i firmy, nie tylko w mieście i regionie, ale
również w kraju i na świecie. Na dodatek umożliwiamy bezpłatne doradztwo dla osób, które chcą rozwijać swoje firmy i szukają pomysłów
na jak najsprawniejsze przeprowadzenie procesów rozwojowych.
Północna Izba Gospodarcza zrzesza około 1500 firm, co czyni ją
największą organizacją biznesową w Polsce, a w tym roku obchodzi
jubileusz piętnastolecia funkcjonowania i rozwoju.
Tak silna organizacja daje przedsiębiorcom poczucie bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem Waszych firm. Każdy członek
Izby może korzystać z bezpłatnych konsultacji prawnych, księgowych, personalnych oraz innych, które wynikają z Waszych potrzeb.
Życzę wszystkim przedsiębiorcom realizacji celów biznesowych
i spełnienia osobistych marzeń, a także zapraszam do członkostwa
w Północnej Izbie Gospodarczej.
Robert Bodendorf
prezes Koszalińskiego Oddziału Północnej Izby Gospodarczej
www.izba.info

Konkursy gospodarcze współorganizowane z Naczelną Organizacją Techniczną w 2012 roku były doskonałą okazją, by promować lokalne i regionalne firmy, produkty, usługi i inwestycje, a najlepsze
z nich nagrodzić.

Jednym z głównych zadań Izby jest organizacja szkoleń i specjalistycznych seminariów. Mają one różnorodną tematykę, dostosowaną do potrzeb przedsiębiorców. Są okazją do poszerzenia wiedzy, ale
także okazją do nawiązywania korzystnych relacji między uczestniczącymi w nich firmami.

Czwartkowe Obiadki Izbowe to kolejna tradycja Koszalińskiego Oddziału Północnej Izby Gospodarczej. Spotkania przy dobrym posiłku, opowieści o ciekawych firmach, produktach, usługach i wydarzeniach, a jednocześnie pomoc potrzebującym. Najczęściej efektem tych spotkań są ciepłe posiłki dla
dzieci przychodzących do świetlic działających przy TPD. Jednym z ciekawszych pomysłów Izby była
organizacja recitalu Barbary Wrzesińskiej dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu.

Tradycją stały się Herbatki Izbowe, czyli coroczne spotkania integrujące środowisko biznesowe
w luźniej atmosferze, ale ze szczytnym celem. W tym roku impreza odbyła się 31 sierpnia br. na
dziedzińcu Muzeum Okręgowego w Koszalinie. Herbatka Izbowa to również pomoc potrzebującym.
Przedsiębiorcy bardzo chętnie przyłączyli się do akcji„Tornister pełen uśmiechu od Północnej Izby Gospodarczej”. Zebrano ogromną liczbę plecaków, zeszytów, kredek, farbek, długopisów, które zostały
przekazane dzieciom z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Członkowie Północnej Izby Gospodarczej często mają okazję, by zgłaszać swoje opinie parlamentarzystom i lokalnym politykom, a to dzięki organizowanym debatom gospodarczym.

Integracja poprzez rekreację. Przedsiębiorcy spotykają się na kręglach albo squash’u, korzystając
z atrakcji przygotowanych specjalnie dla członków Północnej Izby Gospodarczej.
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Świat docenia koszalińską próżnię

Andrzej Mielcarek

Rozmowa z Henrykiem Furmańczykiem, wiceprezesem zarządu Zakładu Techniki Próżniowej
TEPRO SA w Koszalinie

z

śmy początkowo na produkcję urządzeń dla przemysłu spożywczego.
Obecnie nasze wyroby pracują w rozmaitych gałęziach przemysłu.
Jesteśmy również jednym z największych na świecie wytwórców specjalistycznych urządzeń dla banków.
– Maszyny dla banków oparte na technologii próżniowej?
– Każda z tych maszyn ma serce w postaci pompy próżniowej. Sami
te serca konstruujemy i produkujemy. Miesięcznie przynajmniej 200
urządzeń z nalepką „Made in Koszalin” trafia do odbiorców rozsianych po całym świecie. Pieniądze pakuje się wszędzie. Nasze urządzenia pracują więc wszędzie tam, gdzie działają bankomaty. Pakowanie
próżniowe prasuje pieniądze, zmniejsza objętość paczek, gwarantuje
odpowiednią liczbę banknotów w pakiecie.
– Jestem przekonany, że większość koszalinian nie zdaje sobie
sprawy, że jesteście tak dużym eksporterem i firmą stosującą tech-

foto: TEPRO

ewsząd słyszymy o kryzysie i zwolnieniach, a TEPRO zatrudnia nowych ludzi.
– Rozwijamy się. W 2001 roku, kiedy zakładowi
groziła upadłość, pracowało w nim 140 osób, 20 było
na wypowiedzeniu. Od momentu pojawienia się inwestora nie zwalniamy a przyjmujemy do pracy. Właściciel przez
ostatnie 10 lat zainwestował w unowocześnienie firmy ponad 40 mln
zł. A do obsługi nowego sprzętu potrzebni są odpowiednio przygotowani ludzie. Obecnie w TEPRO pracuje 280 osób, w tym ponad
70 inżynierów, spośród których wielu obsługuje bardzo nowoczesne
obrabiarki. Ciągle poszukujemy fachowców, nie tylko w Koszalinie.
Niedawno przyjąłem na przykład do pracy inżyniera z Łodzi, który
kończy właśnie doktorat.
– Większość wyrobów TEPRO eksportuje.
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Zarząd TEPRO: od lewej – Ryszard Wojciechowicz (wiceprezes), Henryk Furmańczyk (wiceprezes) i Arkadiusz Kaczmarski (prezes, właściciel 98,3 proc. akcji spółki)

– W różnych okresach jest to 70-80 procent produkcji. Eksportujemy na rynki Europy, USA, Kanady, do Afryki – RPA i Egiptu.
– To z pewnością wymagający klienci. Co robicie, żeby nadążać
za rosnącymi wymaganiami rynku?
– Masowy przemysł lampowy, a takie były początki naszego zakładu, wymuszał nowoczesne metody wytwarzania. Na tamte czasy
była to bardzo zaawansowana technologia. Kiedy nadeszły przemiany
gospodarcze, doświadczenie w zakresie techniki próżniowej było naszym kapitałem, który procentuje nadal. Cały czas poszukujemy nowej wiedzy i nowych możliwości. Przestawiając produkcję, postawili-

nologie na najwyższym światowym poziomie.
– Nawet koszalińskie banki nie wiedzą, że mają pod nosem jednego z największych na świecie producentów maszyn do pakowania
pieniędzy. Opowiem anegdotę, która to świetnie ilustruje. Otóż jeden z dużych miejscowych banków (nazwę pomińmy) kupował takie
urządzenie. Dopiero kiedy dotarło ono na miejsce, wyszło na jaw, że
maszynę wyprodukowano w Koszalinie, a bank zakupił ją od któregoś z kolei pośrednika. Przepłacił ze dwa razy.
– Panie prezesie, dzisiaj jest świetnie, są dobre wyniki, ale był też
moment wyraźnego załamania. Myślę o przełomie lat 2000 i 2001.

Biznes
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foto: Mateusz Szczepański

Co się wówczas zdarzyło, że zaczenia jakości wyrobów podpikład stanął na krawędzi?
sywanego przez dyrektora, ale
– Przez poprzednie lata, lata
potwierdzenia obiektywnego. To
90., zakład nie tylko nie inwestourządzenie badało jakość i autował, ale cały czas się kurczył, wymatycznie ją certyfikowało.
przedawał majątek, zmniejszał
– Jak przekonał pan Arkazatrudnienie. W 2001 roku sytudiusza Kaczmarskiego do zainacja stała się dramatyczna, firma
westowania w Koszalinie?
miała ogromną stratę. Były roz– Pan Arkadiusz miał wtedy
ważane pomysły, żeby na terenie
już zakłady na terenie Niemiec
zakładu otworzyć korty tenisoi był współwłaścicielem firmy
we, a może hurtownię piwa. Zaw Gdańsku o profilu zbliżonym
łodze to się nie podobało. Wtedy
do naszego, produkującej opaja, mając jakąś orientację w przekowania. Pojawiła się szansa pomyśle, zacząłem na własną rękę
łączenia sił. Jednym z zamysłów
szukać inwestora. I znalazłem.
były wspólne działania markeOkazał się nim mieszkaniec
tingowe. Jeden sprzedawca mógł
Gdańska, pan Arkadiusz Kaczodtąd oferować opakowania
marski.
i maszyny do produkcji opako– Jakie pan wtedy zajmował
wań.
Henryk Furmańczyk mówi: „Kiedy ważyły się losy zakładu, wielkim
stanowisko?
– Słyszałem opinie, że bez
wsparciem była mi żona. Nie wiem, jak bym sobie bez niej poradził”.
– Byłem pracownikiem marpana przywództwa ocalenie
ketingu. Wcześniej zajmowałem wiele kierowniczych stanowisk: firmy nie byłoby możliwe.
m.in. kierownika wydziału obróbki mechanicznej, szefa służby utrzy– Wtedy, w 2001 roku, odbywało się wiele spotkań, rozważane były
mania ruchu. Należałem do grupy osób, które w 1993 roku zostały rozmaite możliwości. Jestem dumny z tego, że ludzie mi zaufali. Wtewytypowane przez angielskich konsultantów na szkolenie w Anglii. dy pan Kaczmarski był za kurtyną. Była o nim informacja, że zna jęOdbyte zresztą na koszt królowej brytyjskiej. Po powrocie mieliśmy zyki, że jest elektronikiem, że ma firmy. Ale jako osoba był nieznany.
wprowadzić zmiany w zakładzie. Dla mnie szkolenie było rewolucyj- Nie chciał się pojawiać w firmie, w której byłby tylko jednym z wielu
ne. Uczono nas marketingu, zachowań w gospodarce rynkowej. Wró- akcjonariuszy bez decydującego głosu. Załoga mi zaufała, przyjęła
ciłem jako zawodowo zupełnie inny człowiek.
moją propozycję. Powodzenie pracy z owymi 300 umowami odkupu
– A skąd się wzięli Anglicy w TEPRO? Zamierzali tu zainwesto- akcji umożliwiło kolejne kroki i końcowy sukces.
wać? Chcieli kupić zakład?
– Podjął pan olbrzymie ryzyko, bo właściwie wystąpił pan wbrew
– To była część projektu pomocowo-konsultingowego. Minister- stanowisku ówczesnego zarządu.
stwu przemysłu zależało na tym, żeby w kilku wytypowanych fir– Ryzyko polegało na tym, że stracę pracę. Liczyłem się z tym.
mach przeprowadzić gruntowną modernizację. Anglicy przyjechali, Z drugiej strony mógł paść zakład i też bym pracy nie miał. Sądzę, że
spędzili u nas parę tygodni, uważnie wszystko obserwując. W końcu załoga myślała podobnie i dlatego się udało.
wskazali pięć osób – właściwie bez konsultacji z dyrekcją – i zabrali
– TEPRO ma za sobą dobrą dekadę. A jakie ma perspektywy?
je na szkolenie. W Anglii usłyszałem po raz pierwszy, że „klient jest
– Przyszłość zawsze jest niewiadomą. Mówi się dużo o kryzynaszym królem”. Wiele rzeczy, które dzisiaj wydają się oczywistościa- sie. My go jeszcze nie odczuliśmy, ale zdajemy sobie sprawę, że
mi, a wtedy były dla nas odkryciami. Wróciłem z otwartymi oczami i nas jakoś w końcu dotknie. Dlatego przygotowujemy się na taką
i z otwartą głową.
sytuację. Opracowaliśmy na przykład system premiowy zależny
– I pewnie dlatego w 2001 roku był pan w stanie wziąć na siebie od rentowności. Kiedy rentowność jest wysoka, premie dochodzą
ogromną odpowiedzialność?
do 50-60 procent. Jeśli zaczęłaby spadać, malałyby też premie. To
– Przejąłem inicjatywę, znalazłem pana Kaczmarskiego. Ale on mechanizm samoregulujący się, który może nas bronić przed kowtedy powiedział, że nie interesuje go wejście do firmy, w której nie- niecznością zwolnień w trudniejszych okresach. Nasza siła bierze
wiele będzie miał do powiedzenia i w której nie będzie miał pakietu się z naszej uniwersalności. Obrazowo powiem, że potrafimy robić
kontrolnego. Pomogłem mu go zdobyć. Moja żona spisała i rozliczyła części do samolotów i części do maszyn rolniczych. Naszym najwtedy 300 umów zakupu akcji, bo trzeba wiedzieć, że akcjonariat był większym odbiorcą jest obecnie przemysł samochodowy. Ale nie
rozdrobniony. Poza Bankiem Gdańskim, naszym głównym wierzy- chodzi o części do zastosowania bezpośrednio w autach. Producielem, i Skarbem Państwa, akcje były w rękach pracowników i by- kujemy sprzęt pomagający przemysłowi samochodowemu przyłych pracowników. Potem dokupienie akcji należących do banku dało stosowywać się do nowych wymagań. Weźmy na przykład Stany
panu Kaczmarskiemu pakiet kontrolny.
Zjednoczone, gdzie z produkcji wielkich silników szybko trzeba
– I pojawiła się szansa, że w halach nie będzie się handlować pi- było przejść na produkcję silników do dwóch litrów pojemnowem, ale nadal produkować pompy próżniowe.
ści. My naszymi maszynami takie przestawienie się ułatwiamy.
– Wtedy zaczęliśmy inwestować, kupować maszyny, nawiązywać A pamiętajmy, że produkujemy nie tylko dla fabryk motoryzakontakty z Zachodem. Kupilicyjnych. Naszym odbiorcą jest
śmy na przykład maszynę poprzemysł okrętowy, spożywczy,
miarową, co było koniecznością,
opakowań próżniowych, sektor
choć bank nie chciał na nią dać
bankowy. Jesteśmy względnie
TEPRO obchodzi w tym roku 45-lecie. Firma została pokredytu. Na coś do produkcji –
spokojni, bo mamy kilka podwołana do życia rozporządzeniem Ministerstwa Przemysłu
dałby, ale na takie urządzenie nipór. Nawet jeśli w jakiejś gałęzi
Maszynowego z 1 lipca 1967 roku. Wiceprezes Henryk Furgdy. Kupiliśmy więc za prywatne
przemysłu dojdzie do załamańczyk rozpoczął pracę w zakładzie rok później.
pieniądze pana Kaczmarskiego.
mania koniunktury, pozostają
A maszyna była konieczna, bo
inne dziedziny, na których się
odbiorcy nie chcieli poświadwspieramy.

Akcja społeczna Biznes z Sercem

Nadzieję przynosi inny człowiek
Kiedy w roku 2011 przeczytałam w „Prestiżu” artykuł o Steinie Knutsenie, wizjonerze z Mielna,
poczułam, że połączy mnie z nim coś ważnego. Zaufałam intuicji, która jest wielkim darem losu
i często moim drogowskazem. Nie pomyliłam się.

s

tein Christian Knusten, Norweg, prezes i jeden
z głównych udziałowców Mielno Holding – Firmus
Group, szaleńczo zakochany w podkoszalińskim
letnisku, postanowił na wielką skalę zainwestować
w Mielnie i okolicach. Niektórym ten pomysł wydaje
się niedorzeczny: po co inwestować ogromne pieniądze w tak niewielkiej miejscowości? Czy to w ogóle
się uda? Stein wierzy, że tak. I właśnie wiara, która dla niektórych jest
czystą abstrakcją, łączy nasze drogi.
Postanowiłam odwiedzić pana Knustena, żeby przedstawić mu
swoje działania i plany Fundacji Hearts WorldWide. Po półgodzinnej prezentacji, której gospodarz wysłuchał w skupieniu, usłyszałam
od niego: „Dziewczyno, ja też realizuję swoje marzenia. Pomogę ci
w realizacji twoich. Moje biuro z profesjonalną ekipą pomoże ci na
każdym kroku”. Kilka dni temu Stein Christian Knutsen dodatkowo
zadeklarował udział w kosztach rehabilitacji naszych podopiecznych
z Koszalina. Dzięki temu ktoś dostanie możliwość poprawienia komfortu swojego życia oraz dowód na ludzką życzliwość i dobroć.
Sytuacja rodziców, którym urodziło się dziecko niepełnosprawne
nie jest łatwa. Wymaga od nich ogromnego wysiłku psychicznego,
fizycznego oraz materialnego. Wczesna i właściwa rehabilitacja osoby niepełnosprawnej jest bardzo ważna i nie wolno jej zaniedbywać,
gdyż to od niej zależy przyszłe, aktywne i godne życie dziecka. Leczenie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest długotrwała i kosztowna. Celem Fundacji Hearts WorldWide jest wspieranie na polu
edukacyjnym, medycznym i życiowym osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w tym długim i trudnym doświadczeniu, a także stworzenie międzynarodowej sieci placówek rehabilitacyjnych.
Wkrótce organizujemy nasz pierwszy turnus rehabilitacyjno-edukacyjny z unikatowym programem, opartym na latach doświadczeń
wielu wysoko wykwalifikowanych terapeutów. Naszym głównym celem jest przekazanie opiekunom kompletnej wiedzy na temat prowadzenia rehabilitacji w domu, dlatego też w programie turnusu prym
wieść będą zajęcia edukacyjne, na których opiekunowie dowiedzą się,

jak postępować z osobą chorą i jak w prawidłowy sposób przeprowadzać proste, niewymagające obecności terapeuty ćwiczenia rehabilitacyjne.
Mamy już kilkanaście rodzin chętnych na udział w turnusie, jednak
koszty są dla niektórych barierą nie do pokonania. Dlatego stworzyłam projekt ogólnopolskiej akcji pod nazwą „BIZNES Z SERCEM”.
Do tej pory udało nam się uzyskać fundusze lub obietnice sfinansowania turnusu dla naszych podopiecznych od lokalnych firm:
• Kompozycje Ozdobne – Karwice Spółka z o.o. (firma, którą zarządzam – dofinansowała m. in. operację wnuczka jednej z pracownic; www.kompozycjeozdobne.pl)
• PLAST – TEAM (obdarowuje naszych podopiecznych swoimi
produktami, m. in. gigantycznymi klockami lego, www.plast-team.pl)
• Dega SA (od dwóch lat wspiera najbiedniejsze rodziny naszych
podopiecznych, www.dega.pl)
• Mielno Holding Firmus –Group (realizuje ambitny plan inwestycyjny w Mielnie, www.firmusgroup.pl)
• Centrum Edukacji i Zarządzania – Korporacja „Romaniszyn” Sp.
z o.o. (www.romaniszyn.com.pl)
• Hanna Mojsiuk z Mojsiuk Sp. Jawna ASO Mercedes-Benz (od lat
wspiera nasze działania, www.mojsiuk.pl)
Akcję rozpoczęłam na terenie swojej miejscowości oraz okolic,
ponieważ chcę pokazać, że nasz region jest regionem wielkiego serca. Pragnę i uczynię wszystko, aby akcja miała wymiar ogólnopolski
i żeby każda potrzebująca osoba miała możliwość uzyskania pomocy
na poprawę zdrowia oraz jakości życia. Jeśli uda nam się zasponsorować 10 miejsc na planowanym turnusie rehabilitacyjnym, gwarantuję, że ogólnopolskie media będą chciały o tym napisać! Mam takie
zapewnienia.
Apeluję do Państwa: każda forma pomocy jest mile widziana! Apeluję do rozwijających się firm: Wasza pomoc jest nieoceniona! Na
pewno nie pominiemy żadnego Dobroczyńcy w medialnych akcjach
naszej fundacji.
Joanna Łysiak, prezes Fundacji HeartsWorldWide
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Fundacja HeartsWorldWide
www.heartsworldwide.org • e-mail: j.lysiak@heartsworldwide.org

numer konta: BPKOPLPW PL 39 1020 4681 0000 1602 0053 1574
BIZNES Z SERCEM
Ponieważ coraz więcej firm wspiera podopiecznych Fundacji, postanowiliśmy uhonorować je naszym certyfikatem oraz - w miarę możliwości - promować je we
wszystkich naszych działaniach. Projekt skierowany jest do właścicieli firm, zarządów, dyrekcji oraz zespołów pracowników. Głównym przesłaniem projektu jest chęć
zwrócenia uwagi prężnie rozwijających się firm na los chorych ludzi, którym mogą pomóc pokonać ciężką i nierzadko krętą drogę ku wyzdrowieniu.
Firma z Sercem - to dowód na to, że ludzie biznesu osiągają sukcesy zarówno na płaszczyźnie społecznej, jak i zawodowej.
Firma z Sercem - to firma, która pomaga tym, którzy są najbliżej: pracownikowi, rodzinie pracownika, sąsiadowi, mieszkańcowi tej samej gminy itp.
Firma z Sercem - to firma, która daje nie tylko pieniądze. Daje również wiarę, siłę oraz motywację osobom chorym, które podczas rehabilitacji nierzadko tracą nadzieję.
Firma z Sercem - to firma, która myśli o innych i - tak jak my - pragnie, aby ludzie uwierzyli, że świat jest piękny, bo nadzieja przychodzi wraz z drugim człowiekiem.
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Temat z okładki

Paweł
Małaszyński:
Buntownik z wyboru
Jakub Jakubowski
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Rzadko udziela wywiadów, showbiznes ma
w głębokim poważaniu, nigdy nie robi nic na
pokaz. Jest tajemniczy, niezwykle wrażliwy,
a w jego duszy mieszkają demony. Mimo że
ma oparcie w kochającej rodzinie i robi to, co
kocha, wciąż szuka swojego miejsca w świecie. W świecie, z którym walczy, którego nie
rozumie, który często go przytłacza. Paweł
Małaszyński.
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zadko udzielasz wywiadów, nie sprzedajesz swojej
prywatności, niewiele o Tobie
wiadomo, co potęguje zainteresowanie Twoją osobą.
Twoi fani zadają sobie
pytanie: jaki jest ten Małaszyński naprawdę? Czy poszukujących
odpowiedzi na to pytanie odesłałbyś do
muzyki, jaką tworzysz z zespołem Cochise,
do tekstów, które piszesz?
Z pewnością tak, aczkolwiek sądzę, że
po przeczytaniu i analizie tych tekstów będę
dla ludzi jeszcze większą zagadką niż jestem.
W tych tekstach jestem cały ja, piszę bowiem
to, co czuję. Piszę o pewnych stanach emocjonalnych, które mnie dotknęły, podobnie

- Bo taka miłość istnieje w bajkach, a mój
świat nie jest bajką. Staram się ubierać tą
moją pannę młodą, tą moją kochankę, raczej
w ciemne barwy. To jest miłość odkrywcza,
burzliwa, gwałtowna. Moje teksty są bardzo osobiste i akurat, to o czym śpiewam na
„Back to beginning” dotyczy trudnego okresu w moim życiu. Byłem rozerwany na tysiące kawałków.
- Nadal jesteś?
- Hmm... w pewnym sensie tak. Jestem
przerażony światem, życiem. Dławię w sobie
lęk, gniew i całą gamę gwałtownych emocji.
Cały czas szukam tego, co da mi poczucie
wolności, czegoś co tak naprawdę pewnie
jest nieuchwytne, a na pewno trudne do
osiągnięcia. Jesteśmy stłamszeni, zgniecieni
zglobalizowaną, skomercjalizowaną rzeczywistością, w której coraz mniej miejsca jest
na rzeczy ważne, na nas samych. Ja jestem na
bakier z tą rzeczywistością. Staram się budować swoje własne światy, które by mi dawały
przed tym schronienie. Jednym z takich świa-

pod prąd i kiedy osiągnę to, co chciałbym
osiągnąć, jakiś constans, to wtedy puszczę się
w dół. Będzie mi łatwiej, bo będę znał wszystkie skały, które ominąłem wcześniej, płynąc
do góry.
- Często używasz w naszej rozmowie metafor. To jest również charakterystyczne dla
Twoich tekstów. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale zagłębiając się w Twoje teksty, można zauważyć pewną prawidłowość. Pojawiają się w nich bardzo często
anioły, demony, dusza, woda i motyle...
- (śmiech) Faktycznie, masz rację. Wszystko to jest jednak symboliką, którą lubię się
posługiwać. Ja nie lubię rozkładać swoich
tekstów na czynniki pierwsze, a symbolika daje duże pole do interpretacji. Ja wiem,
o czym jest każdy tekst, ale dla każdego słuchacza może on mieć zupełnie inne znaczenie. I to też jest fajne. Dla mnie anioły i demony to symbol walki, walki o duszę, swoją
tożsamość, swoje ja. Duszę, która jest ulotna
jak motyle. Woda symbolizuje oczyszczenie.

jak wyobrażam sobie pewne sytuacje, tworzę
swoje własne światy, kreuję je, nazywam i naznaczam swoim piętnem.
- Co się zatem dzieje w Twoim świecie?
Jaki on jest?
- Do końca nieokreślony, niejednoznaczny,
pełen sprzeczności, tajemniczości. Nie piszę
wprost tego, co czuję, nie śpiewam o tym,
co się dzieje tu i teraz, tylko bardziej operuję symboliką. Staram się unosić ponad swoją
podświadomość. Na naszej ostatniej płycie
„Back to beginning” każdy z 17 utworów
opowiada inną historię, ale wszystkie razem
tworzą pewną całość.
- Motywem przewodnim świata, który
sobie kreujesz i historii, jakie opowiadasz,
jest miłość. Jednak nie taka cukierkowa,
słodka, idealna...

tów jest muzyka. To mój bastion, barykada
odgradzająca mnie od szaleństwa, życiowego
galopu donikąd.
- Czym jest zatem dla Ciebie wolność?
Co kryje się pod tym hasłem?
- Jak ją odnajdę to dam Ci znać (śmiech).
Ona jest zawsze krok przede mną. Czasem
uda się ją złapać za piętę, ale zaraz się wyrwie
i zniknie. Na razie wszystko jest takie pogmatwane, niejasne, niepoukładane. Nie mogę
sobie znaleźć miejsca, a moje stany emocjonalne są na takim diagonalu, albo na samej
górze, albo na samym dole. Nie ma takiego
constans. Poza rodziną oczywiście, która jest
dla mnie absolutnie najważniejsza. Rodzina
mnie ustabilizowała, nieco oswoiła, ale rockandrollowa dusza cały czas daje znać o sobie. Dlatego teraz płynę sobie w górę rzeki,

W tych tekstach jestem cały ja, odzwierciedla
się w nich stan mojej duszy, mojego umysłu.
- Drzemią w Tobie demony?
- Każdy ma w sobie swojego własnego demona, ja nawet mam ich parę. Nie chciałbyś
poznać mojej ciemnej strony. Ja czasami sam
jej się obawiam. Na razie jednak daję tym
moim demonom trochę pofolgować. Ale szukam spokoju, ciszy, żeby się gdzieś na nowo
poukładać, bo jestem rozpieprzony strasznie.
- Co Cię tak rozpieprza?
- Często są to małe rzeczy, które się kumulują i w najmniej spodziewanym momencie
eksplodują. Wiele rzeczy złożyło się na to, że
aktualnie czuję się, tak jak się czuję. Najchętniej rozpętałbym rewolucję, podpalił jakieś
miasto (śmiech). I to robię. W tekstach moich
piosenek i na scenie.

Jestem przerażony
światem, życiem,
dławię w sobie lęk,
gniew i całą gamę
gwałtownych emocji.
Cały czas szukam
tego, co da mi
poczucie wolności.
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- Z jednej strony szczęśliwy mąż i ojciec,
ceniony aktor i muzyk, z drugiej jednak
mam wrażenie, że jest w Tobie dużo smutku.
- Powiedziałbym, że ogarnia mnie melancholia, nostalgia. Jestem wrażliwym facetem
o depresyjno - melancholijnym usposobieniu. Lubię testować swoją wrażliwość, o co nie
jest wcale tak trudno w dzisiejszych czasach.
Tym bardziej, że nie czuję się człowiekiem
spełnionym, mam jeszcze w życiu wiele do
zrobienia, wiele szczytów do zdobycia. Wciąż
też szukam swojego miejsca na ziemi. W tym
labiryncie życia próbuję znaleźć jakieś ujście,
swoją własną drogę. Często też zamykam się
w swoim świecie, ale też pragnę się nim dzielić
z innymi. Nie przeczę, że ten świat może wydawać się depresyjny i melancholijny. I to jest
też widoczne na najnowszej płycie
zespołu Cochise. Z jednej strony
mamy na niej czystą i spokojną
balladę „My way”, z której przechodzę do depresyjnego kawałka
„Na hi es”, a po chwili wyciągam
„Shotguna” i strzelam Ci z uśmiechem na ustach w twarz. Ja tak po
prostu widzę niektóre rzeczy.
- Widzisz i się buntujesz? Czy
Twoje teksty nie są w pewnym
sensie takim „protest songiem”?
- To jest bunt przeciwko sobie.
Buntuję się sam przeciwko sobie,
przeciwko rzeczywistości, z którą się nie zgadzam. Muzyka daje
mi możliwość wykrzyczenia tego,
co mi leży na sercu, z czym się
nie zgadzam. To świat, w którym
jestem sobą, szczery do bólu, niezależny, niczym nieograniczony.
Nie jestem naznaczony, jak na
przykład w aktorstwie. Nie przywdziewam maski. Robimy z chłopakami to, co nam się podoba, to
co my czujemy najlepiej, to co my
uważamy za słuszne.
- Cochise to nazwa Waszego
zespołu zaczerpnięta od imienia
wielkiego wodza Apaczów. Masz
indiańską duszę?
- Oj tak. Kulturą Indian Ameryki Północnej zacząłem się interesować jeszcze w czasach radosnej młodości. Fascynowała mnie
historia Indian, wojny jakie prowadzili, ich
wierzenia, religia, plemienne podziały, itp.
To było coś, co mnie kompletnie wchłonęło.
Do dzisiaj jest to dla mnie bardzo ważne. Ja,
podobnie jak oni, szukam czegoś, co można
nazwać wolnością. W tamtych czasach wolność była namacalna, dzisiaj niestety absolutnie nie jest. Sami sobie zgotowaliśmy taki los.
Sobie i im, bo przecież Indianie to byli kiedyś
wolni ludzie. A my im tą wolność odebraliśmy. To była kultura, która jako jedna z niewielu tak naprawdę dotknęła prawdziwej
wolności, takiego czystego połączenia z natu-

rą, z samym sobą. Stracili to wszystko, ale nie
stracili godności, dumy.
- A propos godności i dumy. Powiedziałeś kiedyś, że zdarza Ci się nagiąć swój kręgosłup, ale nigdy go nie złamiesz, bo masz
zasady, którymi się kierujesz w życiu. Często zdarza Ci się naginać swój kręgosłup?
- Tu chodzi głównie o moje aktorstwo.
W tym zawodzie często podejmujesz trudne decyzje i nigdy nie jesteś pewien, czy są
to dobre decyzje. Aktorstwo wymusza też
pewne kompromisy, zdarza mi się zrobić coś
dla kogoś. Często zupełnie niepotrzebnie,
ale ja jestem naiwny i mocno wierzę w ludzi.
To wszystko wiąże się właśnie z naginaniem
kręgosłupa. Nigdy jednak nie dam się złamać i nie zgodzę się na coś, co jest niezgodne z moją naturą, z moim własnym ja. Moje

sumienie, moja wrażliwość nie przeżyłaby
takiego szoku.
- Żałujesz jakichś decyzji zawodowych,
które podjąłeś?
- Nie, absolutnie nie. Niczego nie żałuję,
nie wstydzę się żadnej produkcji, w której zagrałem. Były lepsze i gorsze, ale to normalne
w tym zawodzie. Z błędów wyciągam wnioski, uczę się. Czasami zastanawiam się, czy
coś bym zmienił na mojej drodze zawodowej,
gdybym mógł cofnąć czas. Byłoby ciekawe
tak zaryzykować (śmiech). Nie wiem, czy coś
bym chciał zmienić.
- Jesteś ryzykantem?
- W życiu zawodowym lubię ryzykować,
w życiu prywatnym chyba nie.

- Grasz w filmach, serialach, w teatrze,
śpiewasz w zespole Cochise. Co daje Ci najwięcej satysfakcji?
- Muzyka to zupełnie odrębna bajka.
Muzyka była moją pierwszą miłością, ona
ukształtowała moją świadomość i jej pozostanę wierny do końca. Aktorstwo też kocham,
nienawidzę jednak tej całej otoczki wokół
tego zawodu. Teatr jest takim aktorskim azylem dla mnie. Bezapelacyjnie jest i będzie dla
mnie najważniejszy. Do samego końca. Mojego lub jego (śmiech).
- Dopuszczasz taki scenariusz, że za jakiś
czas odstawiasz aktorstwo na bok i poświęcasz się tylko muzyce?
- Gdyby można było się utrzymać tylko
z muzyki, to myślę, że każdy z nas podjąłby
taką decyzję. Tylko, że w naszym kraju jest
z tym bardzo ciężko. Na pewno nie
zrezygnowałbym z teatru.
- Czy styl muzyczny Cochise
można jakoś zdefiniować?
- Jest nieokreślony, ale to na pewno
rock. W naszej muzyce słychać inspiracje nas wszystkich, począwszy od
bluesa, przez rock, po metal, a nawet
black metal. W zespole mamy pełną
swobodę i możemy nagrywać to, co
nam w duszy gra. Ja jestem dzieckiem grunge’u, uwielbiam artystów,
jak Pearl Jam, Soundgarden, Alice in
Chains, Nirvana, Faith No More, ale
i Janis Joplin, Jimmiego Hendrixa,
The Doors, Freddiego Mercurego,
Mike Pattona, Eddiego Veddera, Led
Zeppelin, White Stripes, Danzig, czy
Smushing Pumpkins.
- Jak Twoją muzyczną działalność
odbierają fani? Czy fakt, iż jesteś
znanym aktorem pomaga?
- Wręcz przeciwnie. Pojawiają się
głosy, że jest to mój kaprys, taka fanaberia. Cały czas z tym walczymy
i staramy się uświadomić ludziom, że
to, co robię w muzyce traktuję śmiertelnie poważnie, że jest to dla mnie,
dla nas jako zespołu, bardzo ważne.
Nigdy nawet nie zastanawialiśmy
się nad tym, czy możemy coś ugrać
dzięki mojemu nazwisku. To byłoby wbrew
naszym charakterom, naszym sumieniom.
Zespół Cochise powstał zanim stałem się
znanym aktorem. Były oczywiście różne zakusy, wytwórnie muzyczne chciały podpisać
z nami kontrakt, ale całą promocję chciały
oprzeć na moim nazwisku. Nie godziliśmy się
na to, ja nie jestem na sprzedaż. Dopiero niedawno podpisaliśmy kontrakt z wytwórnią
Mystic. Oni pierwsi dostrzegli w nas potencjał, którego nie trzeba pobudzać promocją
opartą na nazwisku Małaszyńskiego. W muzyce nie ma miejsca na drogę na skróty, albo
jesteś szczery i autentyczny, albo zajmij się
czymś innym. Muzyka musi bronić się sama
i wierzę, że nasza się obroni.

Temat z okładki
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Jestem wrażliwym
facetem o depresyjno
- melancholijnym
usposobieniu. Lubię
testować swoją
wrażliwość, o co nie
jest wcale tak trudno
w dzisiejszych
czasach. Tym bardziej,
że nie czuję się
człowiekiem
spełnionym, mam
jeszcze w życiu wiele
do zrobienia

Podróże

Pierwszy raz
kapitana Tomasza

Tomasz Rogowski

„Nienawidzę cię!” – ten SMS mnie nie zaskoczył. Przecież przez kilka minut opisywałem jej,
jak to spaceruję po pałacu w Knossos w samych szortach i koszuli z krótkim rękawem, grzejąc
się w słońcu. A tę przyjemność dzielę z zaledwie dwojgiem zwiedzających (w drugiej połowie
stycznia nawet na Krecie jest niewielu turystów).
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w

kraju tymczasem 20-stopniowe mrozy
i śnieżyce. I jak tu się dziwić SMS-owi
od dziewczyny.
Nocą w Atenach

Samolot z Berlina ląduje w Atenach
w piątek późnym wieczorem. Ledwie włączam komórkę, brat telefonuje z Karpathos, że zatrzymała ich tam zła prognoza pogody i jacht
nie ma szans dotrzeć do Chani na zachodnim cyplu Krety. Do tego
kapitan Grala, który dowodził nim przez ostatnich kilka tygodni, postanowił dzień wcześniej zejść z pokładu i z częścią załogi wrócić do
kraju. Mam się jednak nie martwić, bo sprawdził, że z Krety mam do
nich dobre połączenie lotnicze. W tej sytuacji oddaję wór do przechowalni, by całą noc powłóczyć się po Place – najbardziej urokliwej
dzielnicy greckiej stolicy, z wąskimi uliczkami wspinającymi się pod
skałę Akropolu, pełnej knajpek, sklepików i bizantyjskich cerkiewek.
Samolot do Chani mam o piątej rano, więc dopiero o trzeciej trzeba
się zbierać.
Kłamstewka
Do niewielkiego samolotu Aegean Airlines idziemy pieszo małą
grupką, gdy jeszcze trwa odmrażanie skrzydeł. Para stewardów

w średnim wieku usadza zziębniętych tubylców w tyle kabiny, a mnie
- nie wiadomo czemu - zaprasza do przodu. Może dlatego, że jestem
w bosmance, a oni w podobnych granatowych uniformach? Gdy stewardesa rozdaje tamtym cukierki, mnie steward pyta, czy bym się nie
napił. Kiwam głową. – Może być metaxa? Lądowaliśmy, gdy w butelce
zostało tyle, by starczyło na strzemiennego. - Samolot na Karpathos?
Nawet w sezonie nie ma takiego połączenia. Z Heraklionu też. Promy również tam nie kursują. No to jestem ugotowany - ja na Krecie,
a łódka, którą mam przejąć, stoi bez kapitana trzysta mil ode mnie i to
na innej wyspie. Dobrze, że Grecy nie rozumieją przekleństw, jakie
rzucam w telefon, próbując z Piotrkiem, bratem, wybrnąć z sytuacji,
w którą nas wpędził kapitan Grala. Porzucając jacht, skłamał także na
temat pogody. Nie ma żadnej wichury, tylko od kilku dni wieje normalna na Morzu Egejskim piątka i to z południowego wschodu. Gdyby więc wyszli z Karpathos w czwartek po południu, jak było w planie, to na sobotni wieczór byliby może nie w Chani, ale w Heraklionie
na pewno. Postanawiamy więc, że Piotr zaryzykuje i sam dociągnie
na wieczór do Sitii na wschodnim krańcu Krety. Ja muszę zaś tylko
dojechać tam autobusem. Trzysta kilometrów z hakiem z przesiadką
w Heraklionie.
Drogi nie pamiętam. Zapadam w kamienny sen po nocnym spacerze i wrażeniach poranka. Budzę się na dworcu autobusowym w Heraklionie. Zrzuciwszy balast do przechowalni bagażu (jedno euro
za sztukę - obojętnie, czy to pudełko zapałek, czy wór taki, jak mój)

Podróże

Mój Ocean V

Do Heraklionu wchodzimy już po ciemku. Zapominam, że na okularach narosła mi warstwa soli, więc o mało nie rozjeżdżam średniowiecznej twierdzy Koules strzegącej wejścia do weneckiego portu.
W nocy zaś przywiało. Rano było już sztorm 10 do 11 i lodowaty deszcz.
Nawet promy pozostały w porcie. Podwajamy cumy i czekamy. Po
trzech dniach spada do siedmiu, więc bierzemy kurs na Ateny. Mnie
wszystko jedno, ale pozostała trójka ma bilety na samolot w sobotę,
więc chcemy te 170 mil morskich pokonać jednym skokiem. Trzeba tylko wcześniej zatankować paliwo, bo gdyby się wiatr odkręcił…
W „Almanachu śródziemnomorskim” Imray’a napisano, że w porcie paliwo dostarcza tanker. I rzeczywiście - na nabrzeżu stoi tablica
z numerem telefonu i zapewnieniem, że „przez 24 godziny na dobę
i okrągły rok”. No więc dzwonię… Sztuczna sekretarka bezskutecznie
usiłuje mi wytłumaczyć coś po grecku. Wyławiam tylko jedno znajome słowo „para kalo”, czyli proszę. Dopiero na odległej o blisko
kilometr stacji benzynowej tłumaczą, że w zasadzie na tablicy
napisano prawdę, ale zimą tanker wozi olej opałowy, więc diesla możemy dostać do kanistrów.
No to się natargaliśmy.

Autobus do Sitii wlecze się jak nasze dawne pekaesy. Co chwila
zbacza nadmorskiej szosy i zahacza o położone w górach miejscowości. Wydaje się, że czas się cofnął. Ludzie ubrani na czarno, zachuszczone kobiety i wąsaci mężczyźni popijający ouzo w cieniu rozłożystego drzewa na środku placu. A pod jedynym we wsi sklepem
ręczny dystrybutor paliwa. Nikt się nie spieszy. Kierowca też. Siadamy
więc przy sąsiednim stoliku i przy kawie powoli palimy papierosa.
Kurorty po sezonie emanują swoistym smutkiem. Podobnie jest
w Sitii. Zamknięte okiennice
sklepików i knajpek, zestawione
stoły i krzesła w kawiarnianych
ogródkach. W porcie tylko kilkanaście rybackich łodzi. Lokuję
się na stanowisku obserwacyjnym w jedynej czynnej tawernie.
Doskonały z niej widok na morze powoli czerwieniejące w promieniach zachodzącego słońca.
Obity kręgosłup Iwony
Dwa piwa później zza wschodniego cypla zatoki wyłania się
Jedziemy baksztagiem 7 do
pomarańczowy w tym świetle
10 węzłów. Mimo to żeglożagiel. Wkrótce odbieram cumy
wanie jest uciążliwe. Głównie
i pierwszy raz wchodzę na podlatego, że musimy z Piotrem
kład Oceanu V, który na wiele tyzmieniać się na sześciogodzingodni ma stać się moim domem.
nych wachtach, a autopilot co
Kiedy padnie GPS, pozostaje poczciwa stara mapa
Do kolacji w tawernie siadamy
chwila się wyłącza. Iwona zajwe czworo: jest mój brat z żoną,
muje się kambuzem, a Jurek co
Jurek, no i ja. Zamawiamy suprawda wybitnym kompozyflaki, kalmary, małże i oczywitorem jest, ale samego na poście wino. Na koniec gospodarz
kładzie zostawić się go nie da.
częstuje nas czymś mocnym
W piątkowy wieczór dochodzi
a smacznym i dziwi się, że tak
do wypadku. W pozostałym po
wcześnie kończymy. Jest przecież
sztormie dużym rozkołysie Iwodopiero 23. Gdy słyszy, iż to dlana ślizga się na mokrej podłodze
tego, że bardzo wcześnie wychomesy i całym ciężarem wali krędzimy w morze, rozpromienia
gosłupem o obramowanie drzwi.
się. – To tak jak wszyscy! - i poOstrożnie kładziemy ją na koi,
kazuje ręką na pozostałych gości.
dostaje środki przeciwbólowe,
Okazuje się, że to rybacy, którzy
a mimo to dziewczynę boli jak
właśnie tu oczekują wypłynięcia
cholera. Do tego pojawia się wyPo nakręceniu „Troi”, ekipa z Hollywood pozostawiła
na połów, gdzieś około czwartej
soka gorączka. Trzeba najszybpamiątkę w postaci koszmarnego drewnianego konia
nad ranem. Po chwili jest już jeciej do Aten do szpitala, bo wiele
den wielki stół. Z mieszkalnego piętra schodzi rodzina gospodarza, wskazuje na uszkodzenie kręgosłupa. Czucie w nogach, co prawda
zaczynają się śpiewy, a oswojony pelikan wsadza łeb przez otwarte jest, ale najlepiej dziewczyny nie ruszać. Niech leży sztywno. Nie ma
drzwi, żebrząc o resztki. Naprawdę nie pamiętam, kto płacił rachu- więc mowy o wzywaniu helikoptera. Zanim mogliby ją wziąć na ponek. Zdaje się, że gospodarz.
kład, musielibyśmy przełożyć ją na ponton, a ten wypuścić za rufę
na kilkudziesięciometrowej linie. Wszystko przy dwumetrowej fali!
Paliwo jest. Na stacji
W nocy na domiar złego wysiadają światła nawigacyjne. Prawe pulsująco rozżarza się i przygasa, a czerwone zupełnie gaśnie. Tymczasem
Do Heraklionu idziemy jednym skokiem. Wieje czwórka, półwiatr, już wchodzimy na Zatokę Sarońską, gdzie od statków aż gęsto. Zostaję
bezchmurne niebo, więc żegluga to przyjemność. Powoli zaczynam przy sterze, starając się mieć oczy dookoła głowy, a Piotr siada do rasię domyślać, dlaczego kapitan Grala zdecydował się porzucić jacht dia. Podaje naszą pozycję i komunikuje, że mamy na pokładzie ofiarę
na Karpathos. W ten sposób nie musiał przekazywać jednostki nowe- wypadku, więc musimy nieoświetleni przeciąć farwater. Natychmiast
mu kapitanowi, czyli mnie. Musiałby się tłumaczyć z zepsutego rada- słychać odpowiedzi ze statków: „widzimy was na radarze i omijamy”.
ru i echosondy, szwankującej prawej kolumny sterowej, autopilota, do Nie mija też wiele czasu, gdy za rufą pojawiają się światła patrolowca
którego codziennie trzeba dolewać litr płynu, radia bez atestu i mnó- Coast Guard, który ustawia się na trawersie i eskortuje aż do świtu.
stwa innych niedziałających drobiazgów. A przede wszystkim z tego, że Do mariny wchodzimy już za widna. W słońcu wszystko wydaje się
większość tych uszkodzeń nie powstała podczas rejsu, a on zaniedbał lepsze. Szczególnie, że okazuje się, iż kręgosłup nienaruszony. Ostatsprawdzenia stanu jachtu przed wypłynięciem w grudniu z wyspy Kos. nie zakupy i wieczorem cała trójka jedzie na lotnisko, a ja zostaję
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włóczę się po mieście i zwiedzam położony 6 km od centrum zespół
pałacowy sprzed 4 tys. lat, którego ruiny już starożytni Achajowie
uznawali za mityczny labirynt.

Podróże
w Kalamaki. Zanim zjawi się następna załoga, mam tydzień, by naprawić co się da na łódce.
Tydzień postoju
Fachowcy mieli przyjść rano, jednak znając Greków nie spodziewałem się ich przed dwunastą. Zjawili się o szesnastej i to
tylko po to, by ze zdziwieniem zauważyć, że radar jest na maszcie, a oni nie mają nastroju do wspinania się. Przyjdą więc jutro – zapowiedzieli i tyle ich widziałem. Pocieszam się, że w Kalamaki mam stać cały tydzień, więc może zdążę z naprawami.
Chłopaki przylatują w sobotę. Jest nas więc pięciu, bo oprócz Marcina i mnie są jeszcze: Arturo, Krzysiu i Dziadek. Niedzielny poranek
wstaje słoneczny, ale zimny. Nic zresztą dziwnego, to przecież ostatnie
dni stycznia. Należy się spodziewać, że gdy pojedziemy na północ, na
Morze Marmara, zrobi się jeszcze zimniej. Na razie jednak delektujemy się trójką półwiatru, a później baksztagu. Nic lepszego nie można
sobie życzyć pierwszego dnia rejsu. Na noc stajemy w Batsi na wyspie
Andros. Niebrzydka miejscowość, ale o tej porze roku zionąca pustką.
Powiało
W nocy wiatr tężeje do siódemki i zmienia kierunek. Teraz dociska nas do nabrzeża. Nie ma mowy o odklejeniu się od kei. Stoimy jednak w samym narożniku, więc gdyby cumę przełożyć na
poler na końcu prostopadłego nabrzeża i mocno pociągnąć, to
jacht powinien dać się przeciągnąć i stanąć dziobem do wiatru.
Złudna nadzieja – czterech silnych chłopa nie jest w stanie wychylić dziobu na wiatr więcej niż pół metra. Na szczęście podjeżdża czerwony renault z tubylcami. Chłopaki zakładają cumę na
hak z tyłu auta i po chwili stoimy jak trzeba. To rybacy, więc pomoc innym ludziom morza wydaje im się całkowicie naturalna.
Przy okazji dowiadujemy się, że nie lubią, gdy się ich nazywa Gre-

w stanie zmienić mnie przy sterze i to na krótko. Krzyś i Dziadek nie
mają doświadczenia, a Marcin mówi wprost: „Tata, boję się”.
Silnik nie daje rady
Wracamy więc na Andros. Nie ma sensu dłużej halsować pod wiatr
ze średnią prędkością niecałego węzła. Co prawda 15-metrowy jacht
zachowuje się nadspodziewanie dzielnie w sztormowych warunkach,
ale obawiam się, że załoga nie wytrzyma. Jednak aby schronić się
w zacisznym porcie w Gavrionie, najpierw musimy się odwrócić bokiem do kilkumetrowej fali. Nie odchodzę więc od steru nawet, gdy
już wjeżdżamy za przylądek. Zrobiło się bowiem kompletnie ciemno,
a trzeba bez echosondy wjechać do nieznanego portu i to takiego,
którego w almanachu Imray’a nie zaszczycono nawet odrębną mapką.
By nie wejść na płyciznę, staję więc przy pierwszym nabrzeżu za falochronem. Marcin wyskakuje i szybko zakłada cumę na poler, a Arturo
wybiera… W tym momencie czuję, jakby ciężkiego coś huknęło mnie
w pierś. Nie upadłem tylko dlatego, że trzymałem się koła sterowego.
Wiatr „przelał się” przez góry i uderzył z pełną mocą. Kątem oka widzę jak wiatrowskaz mija 60 węzłów. Bardziej czuję niż widzę, że jacht
nie stoi przy kei, tylko zaczyna dryfować w stronę kamiennego falochronu, jakieś 30 metrów za rufą. – Urwało mi palec – przekrzykuje
wiatr Arturo i schodzi pod pokład. Na razie nie mogę mu pomóc.
Pchnąłem manetkę maksymalnie do przodu i choć nic nie słyszę nić
prócz wycia wiatru, to jednak czuję pod nogami, że 95-konny silnik
o mało nie wyrwie się z zamocowań, a mimo to łódka płynie do tyłu.
Całe szczęście, że nie odwraca nas bokiem, a po chwili wiatr przysiada i bez większych problemów stajemy na cumach.
Urwane palce Artura
Okazało się, że urwało nie jeden, a dwa palce. Dmuchnęło, gdy Artur nie zdążył obłożyć wybieranej cumy, a mokre polarowe rękawiczki
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Zobaczyć ośnieżone wierzchołki greckich gór - bezcenne

kami. To bowiem epitet nadany im przez tureckich okupantów.
Oni są zaś Hellenami (Ελληνες), a ich kraj to Hellada (Ελλάδα).
Najgorzej, że rano dalej wieje z północnego wschodu, czyli równo
w twarz. Prognozy nie są jednak złe. Pod koniec dnia z siedmiu
ma spaść do pięciu i odkręcać na północ - północny zachód. Postanawiam, że odchodzimy. Dopóki zasłania nas wyspa, jest dobrze.
Kończy się, gdy wchodzimy w Cieśninę Kafirejską między wyspami
Andros a Eubeą. Wiatr jakoś nie chce zmienić kierunku i nie cichnie.
Wkrótce jego porywy osiągają dziewięć stopni, a lejkowaty przesmyk
spiętrza fale do ponad czterech metrów. Do tego zakotwiczone na
skalnych urwiskach ciemne chmury bryzgają deszczem ze śniegiem.
Kiedy schodzę pod pokład nanieść pozycję na mapę, tylko Artur jest

przykleiły mu się do kostropatej liny. Wystarczył ułamek sekundy, by
wciągnęło dłoń w półkluzę i trzeci oraz czwarty palec pozostały w rękawiczce. Dzwonię z komórki na 112. Chwilę później jesteśmy w gabinecie lekarskim. Jednak to tylko zwykły gabinet lekarza rodzinnego.
Wszystko, co on może zrobić, to opatrzyć kikuty, zaaplikować antybiotyk, środek przeciwtężcowy i przeciwbólowy oraz wsadzić urwane
palce w lód. Reszty muszą dokonać w specjalistycznej klinice w Atenach. Szkopuł w tym, że jesteśmy na wyspie, więc dostać się można tam
tylko helikopterem. I to nie z Gavrionu, lecz z Chory – stolicy wyspy,
gdzie przy szpitalu jest lądowisko. Po godzinie karetka zabiera tam Artura. Towarzyszy mu Krzysiek, jako najlepiej z nas mówiący po angielsku. Ja zostaję, bo rozdmuchało się na nowo i muszę pilnować jachtu.

Podróże

Do szpitala dojechali dopiero po dwóch godzinach: sanitarka
miała łyse opony, a w górach spadł śnieg, więc trzeba było więc
pchać. Nie miało to specjalnego znaczenia, bo helikopter przyleciał dopiero, gdy przycichł wiatr - następnego dnia w południe.
Ponad 15 godzin od wypadku. W efekcie jeden z palców w ogóle nie nadawał się już do niczego. Drugi w zaś Atenach przyszyli, ale niestety po kilku tygodniach został odrzucony przez
organizm i już w kraju trzeba było go ponownie amputować.
W stronę Dardaneli
Dalej więc ruszamy już tylko we czterech. Oczekiwana zmiana pogody wreszcie nadeszła i bez specjalnych przygód jedziemy
w stronę Dardaneli. Jedną wachtę stanowią Marcin z Krzyśkiem,
a następne sześć godzin mam ja z Dziadkiem. Samego nie da się go
bowiem zostawić przy sterze (raz byłem zmuszony i zanim zdążyłem
zapiąć spodnie, zrobił cztery niekontrolowane zwroty przez rufę).
Prawdziwe kłopoty powracają wraz z mgłą w Dardanelach. Do Canakkale zawijamy jeszcze coś widząc, ale z każdą chwilą widoczność
pogarsza się. Nabrzeże dla jachtów takie, że grecki bałagan wydaje się
przy tym niczym. Ceny zaś europejskie. Trzeba zapłacić nawet za ciepłą wodę, której oczywiście nie ma. O wszystkim zaś informuje po…
rosyjsku Turek z Ukrainy. W blisko stutysięcznym mieście niedobrze

Tomasz Rogowski
koszalinianin, kiedyś dziennikarz i rysownik. Obecnie żeglarz, uczący innych morza. Jak sam mówi, więcej czasu
spędza na wodzie niż na lądzie, z czego najmniej w Polsce.
Dla „Prestiżu” znalazł chwilę, żeby opowiedzieć o swojej
inicjacji kapitana jachtowego.

jest też schodzić z głównych ulic. Nie żeby nie było bezpiecznie. Całe
Dardanele, to bowiem strefa zmilitaryzowana. Chyba nieprzerwanie
od czasów, gdy nazywano je Hellespontem. Centrum wygląda jeszcze
jako tako, ale boczne ulice to jeden cuchnący ściek, bez twardej nawierzchni i ze stadami szczurów krążących między stertami odpadków.
Turyści tego nie widzą. Pomimo zimy z każdego z promów, jakie mniej więcej co pół godziny dobijają tu z europejskiego brzegu, z półwyspu Gallipoli zjeżdża po kilka wycieczkowych autokarów. W końcu z Canakkale tylko kilkanaście kilometrów do
ruin Troi. Wszyscy obowiązkowo zatrzymują się tylko przy koniu trojańskim, czyli stojącym na jednym z miejskich placów
rekwizycie z hollywoodzkiej superprodukcji z Bradem Pittem.
Rano dziób jachtu jeszcze widzę, ale niewiele więcej. Jazda bez radaru,
z okrojoną załogą przez Cieśninę i przez całe Morze Marmara w takim
mleku nie wydaje mi się rozsądna. Postanawiam więc, że załogi wymienią się na miejscu. To kilka godzin jazdy autobusem, ale trudno.
Na początek potrzebne są nam tureckie wizy. Ich załatwienie trwa
prawie sześć godzin. Każda składa się bowiem aż z pięciu odrębnych
pieczątek i to przystawianych w trzech różnych biurach. Klasyczna
bizantyjska biurokracja i to twórczo rozwinięta. Niczego też nie da się
załatwić, o ile nie ma się swojego agenta. Jego obowiązki ograniczają się
do postawienia pieczątki na formularzu i skasowania 50 euro. A później pielgrzymka po kolejnych urzędach i gabinetach, gdzie pod portretami generałów patrzących ze ścian wzrokiem paranoików, rezydują
urzędnicy, którzy niczego nie potrafią zrobić szybko. Ależ oczywiście
rozumieją, że mi się spieszy, ale może jeszcze jedną herbatę i papierosa?... I tak dobrze, że znalazłem tłumacza – pucybuta sprzed kapitanatu
portu. Bez niego nie starczyłoby dnia na załatwienie tej jednej sprawy.
Bo z urzędników, nawet tych z kapitanatu, nikt po angielsku ani słowa.
Jakoś jednak zdążyliśmy. Dziadek i Krzysiu wsiadają do autobusu,
a my z Marcinem mamy kilka godzin, zanim rano zjawi się następna
załoga. Do Troi raczej jednak nie zdążymy. A szkoda, bo teraz pożeglujemy w stronę Itaki. Jak na pierwszy kapitański rejs, to wrażeń
mam aż nadto. Teraz powinno być już tylko lepiej. W końcu Odyseuszowi jakoś się udało, choć trochę to trwało.
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Wiało tak, że trudno było ustać na pokładzie

Foto: Radek Koleśnik

Żeby marzenia
nie stały się
koszmarem

Podróże

Małgorzata Ignatowicz, wiceprezes Zachodniopomorskiej
Izby Turystyki, członek zarządu głównego Izby Turystyki RP

Adam Różański

Seria ogłoszonych latem bankructw biur podróży zmusza turystów do zadania sobie pytania, jak
się zabezpieczyć przed przykrymi skutkami nagłej niewypłacalności organizatora wyjazdu zagranicznego.
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ani Małgorzata Ignatowicz, od lat prowadząca koszalińskie biuro Turysta, jednocześnie wiceprezes
Zachodniopomorskiej Izby Turystyki, radzi: przede
wszystkim dowiedzieć się jak najwięcej na temat
organizatora wyjazdu. – Pierwszą czynnością potencjalnego klienta powinno być sprawdzenie, czy
biuro ma gwarancje ubezpieczeniowe. Można to
zrobić na przykład na stronie www.turystyka.gov.pl lub na stronach
marszałków województw, którzy nadzorują naszą działalność. Certyfikat ubezpieczenia powinien również wisieć w siedzibie biura, warto
o niego spytać.
Certyfikat nie jest wystarczającym wskaźnikiem poziomu bezpieczeństwa. Gwarancje ubezpieczeniowe marszałka województwa, czyli
gwarancje bankowe, musi posiadać tylko to biuro, które jest tzw. touroperatorem, czyli organizatorem imprez – rezerwuje hotele, samolot, przygotowuje pełną ofertę wyjazdową. Jeżeli biuro jest agentem,
który tylko sprzedaje ofertę innego biura, nie musi mieć gwarancji
ubezpieczeniowych.
Wystawienie polisy ubezpieczeniowej wymaga zaś spełnienia
szeregu wymogów. Biuro musi przedstawić dokumenty księgowe o
przychodach za poprzedni rok oraz prognozę przychodów na rok
przyszły. Na tej podstawie wylicza się składkę gwarancji ubezpieczeniowej, którą biuro wpłaca z góry. Z materiałów ujawnionych przez
Konwent Marszałków RP wynika, że część przedsiębiorców zaniża
przychody, na podstawie których wyliczana jest kwota gwarancyjna.
Inni wykreślają swoje biura podróży z rejestru organizatorów turysty-

ki i pośredników turystycznych, a potem wpisują je jako nowe firmy.
W ten sposób zapewniają sobie minimalną wysokość gwarancji dla
przedsiębiorców rozpoczynających działalność. Ale nawet wysoka
gwarancja ubezpieczeniowa, a taką miał np. upadły latem Sky Club
(25 mln zł), nie zawsze daje bezpieczeństwo.
Pewności nie da także sprawdzenie, czy biuro nie figuruje w Krajowym Rejestrze Długów. Nie wszyscy dłużnicy są tam wpisywani.
Jak więc upewnić się, że biuro nas nie zawiedzie? Znaczące dla stanu
finansowego jest poświadczenie, że biuro turystyczne nie zalega ze
składkami w ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym. Turysta może poprosić o
takie informacje, ale biuro ma prawo odmowy ich udostępnienia.
Trzeba w końcu uciekać się do sondowania wybranego biura przez
zasięganie informacji u znajomych nam osób, które korzystały z jego
usług, a także u ludzi pracujących w branży turystycznej, zorientowanych w kondycji innych biur podróży. Do wpisów internautów na
forach dyskusyjnych należy podchodzić z rezerwą. – Zdarza się, że
rzekome opinie internautów to w rzeczywistości akcja marketingowa konkurencji, która ma być czarnym PR-em – uprzedza Agnieszka
Majchrzak z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Częstym błędem przy wyborze biura jest sugerowanie się najniższą
ceną. – Różnica w cenie tej samej imprezy w różnych biurach rzędu
100-300 zł jest do przyjęcia. Jeśli sięga tysiąca złotych i więcej, powinna dać do myślenia – mówi Małgorzata Ignatowicz.
Trzeba również uważać na wszelkie oferty last minute. – Wcale nie
muszą być tańsze od zwykłych. Bo co to za „last”, jeśli sprzedawany
jest z półrocznym wyprzedzeniem? – pyta retorycznie szefowa Tury-

Podróże
sty. – To tanie chwyty marketingowe na granicy cwaniactwa.
Jej zdaniem ceny rzeczywiście niższej można spodziewać się raczej
przy ofertach typu „first”. – Dostajemy wtedy bonus cenowy za wczesne zamówienie wyjazdu i wpłatę zaliczki, tak jak za wybór terminu
poza szczytem sezonu – mówi pani Małgorzata.
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 57 proc. Polaków nie czyta umów przed
decyzją o wyborze biura podróży. Zaledwie 7 proc. Polaków wie, ile
mają czasu na reklamację nieudanego wyjazdu. – Nie czytamy, co
jest wpisane w paragrafie „zakres ubezpieczenia”. Co się stanie, jeżeli nie stawi się określona liczba turystów, tzn. jeżeli nie będzie zbyt
wielu chętnych. Jaki jest sposób powiadamiania turysty o odwołaniu
wycieczki. Jak wnosić reklamacje i do kogo je kierować – mówi Małgorzata Ignatowicz. Ważna jest też informacja, kto jest rzeczywistym
organizatorem wycieczki, bo reklamacje kierujemy właśnie do niego.
Zdarza się, że wycieczkę kupujemy od pośrednika lub agenta, który tej wycieczki nie organizuje. Impreza, którą kupimy w Koszalinie,
może być zorganizowana przez biuro podróży z Krakowa. W sytuacji,
kiedy na złożenie reklamacji mamy 30 dni, to ważne informacje.
Zdarza się, że biura podróży stosują w umowach tzw. niedozwolone
klauzule, czyli niedopuszczalne z punktu widzenia prawa zastrzeżenia lub kruczki. – Duże firmy turystyczne raczej tak nie postępują, bo
ich dokumenty, standardowe umowy i regulaminy, były wielokrotnie
sprawdzane przez różne instytucje. W przypadku mniejszych podmiotów bywa różnie. Rejestr klauzul niedozwolonych, jaki prowadzi
dla różnych branż Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w
przypadku turystyki zawiera aż 1800 pozycji! To pokazuje, jak dużo
może być punktów zapalnych na linii touroperator – klient – mówi
Małgorzata Ignatowicz.
Podkreśla, że dokładne czytanie umów i dopytywanie o wszelkie
niejasności to podstawa. – Trzeba wiedzieć, co się kupuje – przekonuR

E

K

je. – Klienci często kupują swoje wyobrażenia a nie rzeczywiste oferty.
A wystarczy analizować na chłodno, żeby zauważyć potencjalne niebezpieczeństwa. Jeśli na przykład chcemy spokoju, a w katalogu znajdujemy informację, że dany hotel ulokowany jest w centrum miasta,
nie narzekajmy potem, że się nie wysypialiśmy.

Jeśli cena wycieczki jest bardzo atrakcyjna, zwróć uwagę, co
dokładnie obejmuje. Czy jest w niej zawarty przejazd, opłaty
lotniskowe, nocleg, wyżywienie – i w jakim zakresie, bilety
wstępu. Coraz częściej można spotkać się z wycieczkami
bez wliczonych cen wyżywienia czy opłat dodatkowych
związanych z przelotem i bagażem – biura pozostawiają
klientom wybór w tych kwestiach. Należy zatem wcześniej
upewnić się, jakie są warunki cenowe wyjazdu, by uniknąć
niespodzianek.
Kiedy już wybierzemy biuro podróży i konkretną wycieczkę,
zatrzymajmy się na chwilę przy umowie. Przeczytajmy ją
dokładnie, bo jest ona podstawą do ewentualnych roszczeń
w przypadku wyjazdu niespełniającego oczekiwań. Każda
umowa oprócz nazwy organizatora powinna zawierać cenę
(z wyszczególnieniem tego, co w sobie zawiera), termin,
miejsce pobytu lub trasę zwiedzania, rodzaj transportu,
ubezpieczenia oraz procedurę reklamacji. Sprawdźmy również, kto jest wyznaczoną osobą kontaktową, z którą na
miejscu będziemy mogli wyjaśniać wszelkie wątpliwości.
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Chóry
pani
Ewy
Maja Ignasiak

Przechodząc późnymi popołudniami parkiem różanym obok Centrum Kultury 105 nie trzeba wytężać uszu, żeby usłyszeć wokalny wielogłos. To ćwiczy dyrygowany przez Ewę Szeredę chór
„Koszalin Canta”.

p

róba przed koncertem finałowym 46. Międzynarodowego Festiwalu Organowego. Nowy utwór, trudny dla nieprzywykłego do dysharmonii zespołu,
który przez półtora roku swego istnienia śpiewał
głównie muzykę klasyczną, a najswobodniej się
czuł w nurcie gospel. Teraz ma wykonać – wspólnie ze szczecińskim chórem „Camerata Nova”,
koszalińskimi filharmonikami i sopranistką Marzeną Michałowską
– skomponowane w 1999 roku „Stabat Mater” Stanisława Moryty.
Jeszcze nie wie, że kompozytor wybiera się do Koszalina, by posłuchać wykonania. I że będzie z niego zadowolony.
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10 godzin śpiewu

ma dystans. Nuty zawsze na osobistym składanym pulpicie. „Kto się
wyrywa za wcześnie, przed znakiem dyrygenta, temu obcina się głowę.
Właśnie obciąłem dwie”, oznajmia beznamiętnie na próbie. Iwony Wiśniewskiej-Salamon, z nutami w ręku, wszędzie pełno. Biega od chórzysty do chórzysty, a w odpowiedzi na narzekania, że z tylnych rzędów
słabo ją widać, bez wahania wskakuje na stół. – Teraz dobrze?! – pyta.
Ewa Szereda z kolei dyryguje całą sobą. Wije się od basów do sopranów; wydaje się, że sama śpiewa partie wszystkich pięciu głosów
równocześnie. Radość z zespołowego śpiewania zaczęła czerpać już
jako dziecko. W szkole muzycznej we Wrocławiu zaraziła ją tą radością nauczycielka Grażyna Rogala-Szczerek. Szkolny chór odnosił
sukcesy, a ona śpiewała w nim do matury. Później, studiując w klasie
dyrygowania wrocławskiej Akademii Muzycznej, związała się chórem tamtejszej Politechniki. Objeździła z nim konkursy we Francji,
Hiszpanii, Estonii, na Litwie. Równocześnie koncertowała z zespołem muzyki dawnej w kraju i za granicą. Gdy w 1991 roku razem
z mężem przyjechała do Koszalina, ze zdumieniem odkryła, że w tutejszej szkole muzycznej nie ma chóru. Założyła więc „Dysonans”,
a jej mąż – szkolny big-band. Oba zespoły działają do dziś.

Prawie wszyscy chórzyści z „Koszalin Canta” pracują zawodowo. Nie pożałowali urlopów, żeby w połowie sierpnia wziąć udział
w tygodniowych warsztatach chóralno-wokalnych pod hasłem „Tak
brzmi Nowe Warpno”. Na podziwianie uroków Zalewu Szczecińskiego i okolic czasu było niewiele, bo ćwiczenia zajmowały im nawet po
10 godzin dziennie. Oprócz „Koszalin Canta” kameralny „Kanon”,
czyli drugi „dorosły” chór Ewy Szeredy, i zespoły parafialne albo
Wykształceni i amatorzy
cechowe z całej Polski ze swymi dyrygentami. Ewa Szereda w podwójnej roli, bo także wśród wykładowców, obok prof. Zbigniewa
„Dysonans” od 1996 roku współpracuje z koszalińską filharmoSzablewskiego, filharmonika, pedagoga, założyciela zespołu muzyki nią. Z jej orkiestrą młodzi chórzyści śpiewali „Carmina Burana”
dawnej „Ars Antiqua”, i Iwony
Carla Orffa, „Aidę” i „NabucWiśniewskiej-Salamon, wokaco” Giuseppe Verdiego. – Ralistki, konsultantki wokalnej,
dość z jednorazowego występu
dyrygentki chóru Akademii Rolz zawodową orkiestrą jest może
Próby chóru ”Koszalin Canta” odbywają się dwa razy w tyniczej w Szczecinie.
krótka, ale nobilitująca! Dzieci
godniu w Centrum Kultury 105: we wtorki od 17.00 ćwiczą
podnoszą kwalifikacje, rozwikolejno poszczególne głosy, w piątki, również od 17.00,
Miłość do wielogłosu
jają myślenie harmoniczne…
wszystkie razem. Chór zaprasza szczególnie utalentowanych
Wiele z nich odchodzi ze szkoły
wokalnie i mających dobry słuch muzyczny mężczyzn.
Troje wykładowców, trzy temmuzycznej, ale nadal śpiewają
peramenty. Zbigniew Szablewski
w innych zespołach, wiem o tym
wymagający, ale spokojny. Trzy– zapewnia dyrygentka.
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Pasja pośród kóz
Po paru latach „Kanon” jest prawdziwym produktem eksportowym swojej gminy. Śpiewa na dożynkach, festynach, uroczystościach

religijnych. Odbył trasę koncertową po północnych Niemczech
i nawet nagrał prawdziwą płytę
w wiejskim klubie, gdzie – jak
zapewniają cewlińskie chórzystki
– jest najlepsza akustyka na świecie. Tam też co tydzień mają próby. – Wszyscy we wsi wiedzą, że
w każdy poniedziałek cewlinianki
wychodzą z domu, żeby śpiewać –
mówi z dumą Sylwia, która biegnie
na próbę po całym dniu stania za
ladą. Dziewczyny zdobywają nuty,
wymieniają się nagraniami, godzinami ćwiczą w domu. Pokonują
własną nieśmiałość i mają efekty.
– Pani Ewa jest niby nieduża,
drobniutka, ale ma w sobie tyle dobrej energii i zapału, że mogłaby
obdzielić ze sto chórów! – ocenia Zofia, córka Katarzyny Jasionek.
Obie z mamą, nie rezygnując z uczestnictwa w „Kanonie”, zasiliły alty
w chórze „Koszalin Canta” krótko po jego założeniu w 2011 roku.
Chór powstał na potrzeby przyszłej, rozbudowywanej filharmonii.
Zgłosili się mieszkańcy Koszalina, Mielna, Sianowa, Białogardu, Kołobrzegu. Ze średnim wykształceniem muzycznym i zupełnie nie zna-

jący nut. Prawie wszyscy z doświadczeniem – z zespołów ludowych,
chóru nauczycielskiego, scholi. Po pierwszym udanym występie,
w szóstą rocznicę śmierci polskiego papieża, chór musiał się zmierzyć z „Missa festiva” Kazimierza Rozbickiego, zaplanowaną na finał
45. Międzynarodowego Festiwalu Organowego. – Docierały do mnie
komentarze, że to za wysoka poprzeczka dla amatorów śpiewających
wspólnie od kilku miesięcy – wspomina dyrygentka. – Najgorsze było
to, że w samym chórze wiele osób zaczęło się poddawać. Pytały: po
co my to robimy?
Wyzwania i wzruszenia
Najtrudniej przyciągnąć do śpiewania młode, silne głosy. Chłopcy
z „Dysonansu” wspierają starszych chórzystów na koncertach, ale żaden z nich nie zabawił w „Koszalin Canta” dłużej. Co innego Agata
i Michalina, 18-latki z liceum muzycznego. Szkolny chór to dla nich
za mało. Chodzą na próby i zajęcia z emisji głosu w „Koszalin Canta”,
pojechały na warsztaty. Finałowego koncertu w kościele w Nowym
Warpnie, tak jak inni, długo nie zapomną. Ponad setka nieprofesjonalnych chórzystów prezentujących monumentalny repertuar, opanowany od podstaw w ciągu kilku dni!
– Ewa się spala w pracy – opowiada o żonie Ireneusz Szereda,
trębacz w orkiestrze koszalińskiej
filharmonii. – Bywają okresy, że
żyje tylko nią. Rano wymyka się
z domu i biega. Potem rzuca się
w te swoje chóry i o niczym innym
nie myśli.
– To mój chór! – woła, gdy mąż
w ramach wsparcia przed występem mówi, że nie wszystko musi
być idealnie. „Jej chór”, a ona jest
perfekcjonistką, wymagającą od
siebie jeszcze więcej niż od podopiecznych, którym przecież nie
pobłaża. – Muszę być stanowcza
– tłumaczy dorosłym. – Gdybym

stanęła przed wami i bąknęła: „To jak, proszę państwa, może się teraz
ustawimy?”, mielibyście mnie gdzieś!
Stanowcza była też profesor Halina Bobrowicz, prowadząca Ewę
Szeredę na studiach dyrygenckich. – Chciałabym przekazać dalej
wszystko, co od niej dostałam. Nie tylko umiejętności, ale też styl
pracy, podejście do ludzi, wiarę w sukces. Była jak facet: ostra, ale
z humorem. Do dziś jesteśmy w kontakcie.
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Za kolejny cel Ewa Szereda postawiła sobie rozśpiewanie młodzieży spoza szkoły muzycznej. Umożliwił jej to, wprowadzony w 2007
roku, ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca
Polska”. Kiedy więc Katarzyna Jasionek, kiedyś plastyczka, a obecnie
hodowczyni kóz i animatorka życia kulturalnego na wsi, zapragnęła
stworzyć u siebie śpiewający zespół z prawdziwego zdarzenia, od razu
zwróciła się do „pani od chórów”. Sama kiedyś kształcona w śpiewie,
chciała by niewielkie Cewlino śpiewało razem z nią. Pomysł podchwyciły tylko kobiety. Zupełnie tym nie zrażona inicjatorka do dzisiaj, w przypadku utworów skomponowanych także na głosy męskie,
z powodzeniem śpiewa partie tenorów… Pozyskana przez nią do
współpracy Ewa Szereda zaczęła pracę z paniami od prostego kanonu,
i od niego przyszły chór wziął nazwę. Zanim Cewlino zaczęło słynąć
ze wspaniale zestrojonych żeńskich głosów, nie było łatwo. – Fałszowały, i to jak! Śpiewałam im jedną linię melodyczną, córka podgrywała na flecie drugą, żeby łatwiej złapały… Nic nie skutkowało!
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Foto: Wijciech Grela

Kwestionariusz
wakacyjny

Najprzyjemniejszy czas w roku. Spędzany w pojedynkę albo z rodziną, aktywnie albo na leniuchowaniu. Opcję rodzina plus leniwy relaks wybrał w tym roku aktor Tomasz Schimscheiner.
Spotkaliśmy go w Mielnie w hotelu Unitral SPA.
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ajlepsze wakacje w życiu…
Te nieplanowane, kiedy decyzja zapada
z dnia na dzień. Jak nasze sprzed 16 lat. Wtedy
z żoną i maleńką córką Lenką, postanowiliśmy
wybrać się na Mazury. Nazajutrz siedzieliśmy
już w pociągu, którym dojechaliśmy do Suwałk. Tam przesiedliśmy się na rowery - zabrane z Krakowa, bo wtedy nie było jeszcze wypożyczalni. Spaliśmy
w namiocie, za przewodnika mieliśmy kupioną w kiosku mapę, a jedliśmy to, co udało się kupić na trasie. Zwieńczeniem wakacji był
wspaniały spływ Czarną Hańczą na kajakach. Satysfakcja ogromna,
masa pozytywnych wspomnień.
Najgorsze wakacje w życiu...
Kiedyś byłem na Litwie, w Trokach. Koszmarna kwatera z karaluchami na ścianach. Ale to nie one, lecz widok o świcie za oknem
sprawił, że zapamiętam to miejsce na zawsze. Troki to historyczne
miasteczko pod Wilnem z pięknym zamkiem wznoszącym się nad
błękitną taflą jeziora Galwe. Prawdziwy podróżniczy rarytas. Jeśli jednak miałbym wymienić wakacje, których nie chciałbym powtórzyć, to miałyby one związek z osobami a nie z miejscami. Nic
bardziej nie psuje mi humoru, jak ludzie, które wiedzą wszystko,
wszystko robią najlepiej, a swój sposób spędzania wolnego czasu autorytarnie narzucają innym.
Sporty ekstremalne, wycieczka z całodziennym zwiedzaniem,
a może relaks w SPA?
Sporty ekstremalne wiążą się z dużym poziomem adrenaliny, który
może uzależniać. Ja wolę być uzależniony od swoje rodziny i wspól-

nie z nią spędzać wakacje. Wycieczka z całodziennym zwiedzaniem?
To po krótkim czasie zaczyna męczyć. Uwielbiam poznawać nowe
miejsca, ich historię, ale jest to ciekawe, jeśli wycieczce towarzyszy
temat przewodni - np. zwiedzanie krakowskiego Kazimierza według nazwisk sławnych Żydów, którzy tam mieszkali lub zwiedzanie
Czech szlakiem Haška. Wtedy podróż cieszy, a odwiedzane miejsca
pobudzają wyobraźnię.
Relaks w SPA? Ma sens. Odnoszę się tutaj do moich wakacji
w Unitralu. To idealne miejsce, aby odpocząć po długim okresie intensywnej pracy. Dwa lata nie byłem na urlopie, więc Unitral daje
mi wszystko, czego mój organizm potrzebuje, żeby naładować akumulatory i w pełni sił wrócić do codziennych obowiązków. Żadnego
znaczenia nie ma kapryśna pogoda. Świetnie regeneruję się, leżąc
w solankowym basenie, korzystając z saun i łaźni, których wcześniej
nie cierpiałem. Zapominam o bożym świecie. I o to chodzi - żeby się
zresetować. Planujemy z żoną wrócić tu jeszcze tylko we dwójkę, bez
dzieci. To świetne miejsce, żeby odświeżyć uczucia.
Na wakacjach nigdy nie wezmę do ust…
Ja się nie zniechęcam i generalnie wszystko lubię. Lubię polską
kuchnię regionalną a wakacje na pewno sprzyjają jej poznawaniu.
Nie ma takiej potrawy, której bym nie spróbował, bo kieruje mną
ciekawość.
Na wakacjach nie wypada…
Narzucać innym osobom swojej woli, gustu i osobowości. Podczas
wspólnych wakacji dużo zależy od towarzystwa. Nawet jeśli z czymś
nie do końca się zgadzamy, nie wypada się obrażać i oczekiwać, że
pozostałe osoby będą się godzić się z naszą wolą. Nie wypada się wy-
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Tomasz Schimscheiner – aktor na co dzień grający w krakowskich teatrach; występuje również w serialach telewizyjnych, takich jak: „Na Wspólnej”, „Szpilki na Giewoncie”,
„Komisarz Alex”

dzierać, jeśli wszyscy zachowują się cicho, nie wypada biegać nago,
skoro wszyscy są ubrani i odwrotnie - nie wypada wchodzić do sauny
w ubraniu, skoro wszyscy inni są tam rozebrani.
Moje największe wakacyjne szaleństwo to…
To chyba te Suwałki sprzed 16 lat. Szalonym wakacyjnym pomysłem był też nasz rodzinny wyjazd do Hiszpanii. Wcześniej zapisaliśmy
się z żoną na bardzo intensywR E K L A M A
ny kurs hiszpańskiego. Wbrew
pozorom nie jest to trudny jęMarkus-sat Koszalin ul. Domina 11 (pasaż Milenium na przeciwko Veritasu)
oraz C.H. Atrium (stoisko przy kasach Tesco)
zyk. Bardzo szybko mogliśmy
94 341 33 87zapytaj nas o ofertę:
sprawdzić nasze umiejętności,
bo w Hiszpanii poza pierwszym
Najlepsza TELEWIZJA i najlepszy INTERNET!
noclegiem w hotelu, zamówioINTERNET w cenie abonamentu!
nym jeszcze w Polsce, nie mieUMOWA na 12 m-cy | II abonament za 9,90 zł | Dekoder HD za 0 zł m-ce | Kanały HD za 0 zł m-ce
liśmy żadnych innych planów.
Przez cały ten czas kompletna
improwizacja i dużo świetnej
zabawy. Znajomość języka pozwalała nam na szybkie znalezienie noclegu, restauracji a do
tego sprawiało nam to ogromną
frajdę. Mimo wszystko znaleźć
się w obcym kraju, bez żadnych
rezerwacji i to jeszcze z dziećmi,
to podobnie jak w tych moich
Mazurach sprzed lat – kompletne szaleństwo. Szaleństwo jest
chyba sensem wakacji.
Zawsze marzyłem, żeby pojechać do…
Wspólnie z żoną marzymy
o bardzo egzotycznych podróżach, na inne kontynenty. Takie
miejsca jak Peru, Bogota, Argentyna, Brazylia znane tylko z pocztówek, filmów pobudzają do
marzeń. Mnie, być może z racji
wykonywanego zawodu, urzekają piękne miejsca pokazane w filmach. Peter Jackson we „Władcy
Pierścieni” tak przedstawił Nową
Zelandię, że jest to dla mnie zdecydowanie jedno z najpiękniejszych miejsc na Ziemi. Jego filmy wręcz hipnotyzują i wciągają
w magiczny klimat wodospadów,
jezior, gór - nieodkrytej, zupełnie
dzikiej przyrody. Bardzo chcielibyśmy tam pojechać tam. Innym
filmem w stylu, którego chciałbym przeżyć wakacje, jest „Easy
Rider” Dennisa Hoopera. Jak
główni bohaterowie chciałbym
podróżować przez południowe
stany USA na motocyklach.
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Foto: Marek Jóźków

Szkoła pasjonatów

Andrzej Mielcarek

Finał kursu dla seniorów to publiczny popis gry.

Zaczęło się od poszukiwania pomysłu na życiową stabilizację po latach spędzonych na walizkach.
Pięknych latach, podkreślają Małgorzata i Czesław Zdrojewscy. Wspólne podróżowanie i granie
po świecie nie było już możliwe. Pomysł, jaki znaleźli, sprawdził się. Prowadzona przez panią
Małgorzatę koszalińska Szkoła Muzyczna Yamaha obchodzi 15-lecie.

w

łasne wykształcenie muzyczne i to, że
stali się parą, zawdzięczają Zespołowi
Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie. Nie jest to jednak
typowa historia szkolnej miłości. Pan
Czesław, który naukę w ZSM rozpoczął
jako dorosły człowiek, przez długi czas
na przyszłą żonę nie zwracał uwagi. „Zaiskrzyło” po kilku latach,
przez przypadek. – Zawsze ćwiczyłem w tej samej sali. Przychodziłem trochę wcześniej, żeby przypomnieć sobie materiał, pograć.
Wchodzę, a tam okazuje się, że „moja” sala jest zajęta, a jakaś młoda
osoba twierdzi, że poprowadzi tam zajęcia – wspomina pan Czesław,
przez żonę i bliskich nazywany Sławkiem.
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Na kontraktach
Było to już wtedy, kiedy pani Małgorzata jako świeżo upieczona
absolwentka szkoły podjęła w niej pracę. Kiedy naukę ukończył Sławek, pojawiła się szansa wyjazdu na pierwszy zagraniczny kontrakt
– do byłej Jugosławii. W latach 80. ub. wieku Jugosławię Polacy postrzegali jako niemal przedsionek kapitalistycznego raju. Pomysł na
zarobkowe granie za granicą – jak wspomina pan Czesław – podpowiedzieli mu muzycy, z którymi występował wtedy w rozmaitych
koszalińskich zespołach. Dla niego to było niewiarygodne odkrycie.
No, ale trzeba było przejść przez sito przesłuchań i egzaminów przed
komisją agencji PAGART, która jako wyspecjalizowana państwowa
agenda decydowała o wyjazdach – nawet w przypadku gwiazd. Czesław był sprawnym gitarzystą (gry uczył się wcześniej w Młodzieżowym Domu Kultury) i saksofonistą (klasa Janusza Vogelsingera
w ZSM), śpiewał. Małgorzata miała za sobą siedem lat nauki gry na

fortepianie i kolejne – gry na flecie (klasa Zbigniewa Kaczmarka).
Również śpiewała. Zostali zakwalifikowani i w połowie 1984 roku
pojechali na pierwszy kontrakt. – Byliśmy wtedy już bardzo zaprzyjaźnieni – śmieje się pani Małgorzata. Najwyraźniej. W styczniu
1985 roku stali się małżeństwem.
Potem przyszło prawie 10 lat wspólnego grania w Niemczech,
Szwajcarii, Austrii, Holandii, Finlandii. W lepszych i gorszych – jak
przyznają – hotelach i lokalach rozrywkowych. W 1988 roku na
świat przyszedł syn Marcin. Wspólne wyjazdy stanęły pod znakiem
zapytania. Z pomocą pośpieszyła babcia, która zajęła się malcem.
Jednak narodziny po kolejnych pięciu latach córki Pauliny oznaczały
dla pani Małgorzaty koniec życia w trasach. – Nie ma co ukrywać.
Wyjazdy na kontrakty dawały dobre zarobki, nieosiągalne w kraju.
Dla nas, młodego małżeństwa, to była szansa, żeby się jakoś urządzić – podkreśla Czesław Zdrojewski. Przez pewien czas wyjeżdżał
jeszcze sam. Żona, zajmując się dziećmi, studiowała na Pomorskiej
Akademii Pedagogicznej. Jak się wkrótce okaże, przygotowanie pedagogiczne bardzo jej się przyda.
Własna szkoła
W połowie lat 90. ub. wieku powstały w Polsce pierwsze placówki Szkół Muzycznych Yamaha (YSM). Czesław Zdrojewski z informacjami o YSM zetknął się wcześniej za granicą, gdzie działały one
od dawna (w Japonii od lat 50.). Kiedy więc okazało się, że Yamaha
będzie rozwijać sieć w naszym kraju, nie było długiego namyślania
się: wchodzimy w to. – Mnie zawsze ciągnęło w stronę nauczania
i muzyki popularnej. Teraz mogłam realizować jedną i drugą pasję podkreśla pani Małgorzata.
Początki były trudne. – Przez pierwsze lata z trudem wychodzi-
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Dzieci nieco starsze (w wieku do czterech lat) mają program zatytułowany „Szkraby i muzyka”. Łączy on elementy wychowania muzycznego, plastycznego i ruchowego. Nastawiony jest na rozwijanie
wyobraźni i twórczego myślenia. A przedszkolaki mogą już „wybierać” między „Cudownym światem muzyki” a „Dźwiękoludkami” .
Upraszczając, można powiedzieć, że pierwszy z programów nastawiony jest głównie na swobodne muzykowanie, poprzez naśladowanie dorosłych, drugi zaś – na kształtowanie słuchu.
Dzieciom w wieku szkolnym, młodzieży i dorosłym szkoła oferuje szereg zajęć na różnych poziomach zaawansowania. Co ciekawe,
przybywa uczniów najstarszych. Reprezentują przy tym pełen przekrój zawodów. Są wśród nich księża, aptekarze, lekarze, dziennikarze.
– To najczęściej realizacja osobistej pasji - mówi pani Małgorzata.
Nie tylko szkoła

Pasja to kluczowe słowo także w odniesieniu do państwa Zdrojewskich. Znajdują i czas, i energię na dokształcanie się oraz na działalność społeczną. W 2004 roku przy
szkole powstało, powołane przy
wsparciu rodziców uczniów koszalińskiej YSM, Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej FRAZA.
Występuje ono w konkursach o doMetoda Yamahy
finansowanie działalności, ogłaszanych przez miasto albo Urząd MarSzkoły muzyczne Yamahy dziaszałkowski , a uzyskawszy granty
łają w oparciu o ujednolicone
prowadzi cyklicznie programy proprogramy i własną metodykę. Nie
pagujące kulturę muzyczną.
oznacza to jednak, że na całym
Program „Muzyczna przystań”
świecie w YSM uczy się tak samo.
adresowany jest do młodzieży
Nawet w samej Europie są istotne
z Koszalina i okolicznych gmin,
różnice w tym zakresie. – Najlepktórej nie stać byłoby na naukę gry
sze programy nic by nie dały, gdyw normalnym trybie. Przy naborze
by nie odpowiedni nauczyciele. My
uczestników zajęć – poza predysmamy świetny zespół, w większopozycjami słuchowymi - kluczości złożony z osób po akademiach
wym kryterium jest niski dochód
muzycznych. Ale to, że ktoś jest dow rodzinie. – To uczniowie korzyskonałym muzykiem nie oznacza,
stający ze stypendiów prezydenta
że będzie dobrym pedagogiem.
miasta albo ci, których rodziny
Dlatego ciągle się dokształcamy,
korzystają z zasiłków pomocy spouczestniczymy w wielu kursach
łecznej – wyjaśnia Czesław Zdroi szkoleniach – przekonuje pani
jewski. Realizacja programu trwa
Małgorzata.
od czerwca do końca listopada.
Z pewnością potrzeba specjaliZajęcia szczególnie intensywne są
Szkołę prowadzi pani Małgorzata. Mąż
stycznego przygotowania, żeby pow wakacje. Składają się z lekcji gry
jest w niej nauczycielem gry na gitarze.
prowadzić zajęcia z… niemowlętana keyboardzie, gitarze albo perkumi (ściślej – z niemowlętami przy
sji. Oprócz publicznej prezentacji
udziale ich mam). Program „Niemowlaki w krainie dźwięków” skie- wyników nauki podczas specjalnego występu, uczestnicy warsztarowany jest do dzieci w wieku od czterech do osiemnastu miesięcy. tów nagrywają również płytę kompaktową, która staje się pamiątka
Lekcje w grupach maksymalnie 12-osobowych trwają 45 minut i od- wspólnej pracy.
bywają się raz w tygodniu. – System Yamahy wykorzystuje tzw. okienStowarzyszenie ma również propozycję dla emerytów - proka czasowe. Chodzi o okresy w życiu, kiedy intensywnie kształtują gram „Z muzyką za pana brat”. Tu także odbywa się nauka gry na
jakieś umiejętności w związku z rozwojem zmysłów. Dlatego zajęcia instrumentach i wspólne śpiewanie. – Seniorzy to bardzo sumienni
oparte na elementach muzycznych w przypadku niemowląt stymu- i wdzięczni uczniowie. To realna szansa na zapobieganie tak zwanelują ich rozwój – objaśnia pani Małgorzata. Pan Czesław uzupełnia: mu wykluczeniu społecznemu ludzi starszych – podsumowuje pani
- W czasie zajęć wszystko oparte jest na powtarzalnych rytuałach. Małgorzata. W staraniach o fundusze dla FRAZY bardzo przydaje
Najpierw jest rozłożenie specjalnego dywanika, potem pojawia się się zawodowe doświadczenie jej męża, który po studiach z zakresu
muzyka i wkracza rekwizyt – biała foczka. Z punktu widzenia dzieci marketingu i zarządzania i dodatkowych studiach z zarządzania proto foczka, używana przez nauczycielkę, do nich mówi, śpiewa, razem jektami unijnymi pracował i pracuje jako specjalista (obecnie będąc
z nimi stuka w instrumenty. Maluchy są stale na kolanach mam i pod zastępcą wójta gminy Mielno) od pozyskiwania funduszy unijnych. –
ich kontrolą. Ale przychodzi moment, nazywany swobodnym odkry- Zainteresowanie programem dla seniorów przeszło nasze najśmielsze
waniem, kiedy na jakieś 10 minut wszystko, co jest w zasięgu dziec- zainteresowanie, bo mamy aż 80 uczestników – podkreśla Czesław
ka, czyli zabawki, instrumenty, osoby, jest bez ograniczeń dostępne. Zdrojewski. – Niektórzy po letnich zajęciach zapisują się na kolejne,
Niemowlaki mogą wszystkiego dotykać, oglądać, wypróbowywać. płatne i dalej się uczą.
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liśmy na swoje – mówi Czesław Zdrojewski. Placówki YSM działają
na zasadzie franszyzy, co wiąże się z opłatami na rzecz centrali oraz
koniecznością spełnienia rozlicznych wymogów, co również kosztuje.
Poważne koszty to choćby zakup instrumentów.
Małgorzata Zdrojewska tak mówi o idei szkół Yamahy: - To nie są
szkoły zawodowe, ale nastawione na hobby. Mają rozwijać muzycznie
uczniów, ale bez presji sformalizowanych wymagań i bez rozbudowanej wiedzy teoretycznej. Opierają się na oryginalnym systemie edukacyjnym, w ramach którego realizuje się określone programy. To, ile
czasu grupa potrzebuje na zrealizowanie danego programu, zależy od
niej samej. Zasadniczo są rozpisane na rok, ale jeśli to potrzebne, realizuje się je dłużej. Jeśli jednak ktoś szybko robi postępy większe niż
reszta, ma możliwość przenieść się do grupy bardziej zaawansowanej
i iść niejako własną ścieżką.
- Chcemy wyraźnie podkreślić, że nie negujemy klasycznego sposobu kształcenia muzycznego – dodaje pan Czesław. – Sami uczyliśmy
się w koszalińskim Zespole Szkół Muzycznych i wiemy, jak wiele mu
zawdzięczamy. Ale nie wszystkie dzieci odnajdują się w klasycznym
systemie nauczania. Trafiają wtedy
często do nas i nadal się uczą. Ale
jest też sporo takich przykładów,
że nasi uczniowie rozpoczynają
naukę w szkole muzycznej.

Zdrowie i uroda

Ocierając się o sztukę,
czyli tworzenie młodzieńczego wyglądu
w medycynie estetycznej
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ozmowa z certyfiw znieczuleniu miejscowym.
kowanym lekarzem
- Coraz popularniejsze staje się
medycyny estetyczwśród kobiet wypełnianie zmarsznej, doktorem Zbigniewem Gołoficzek różnorodnymi preparatami
tem.
kolagenowymi, kwasem polimleko- Pacjentki szukają skutecznych,
wym czy kwasem hialuronowym.
ale jednocześnie delikatnych meCzym zatem różni się zabieg przetod odmładzających. Wśród tego
szczepu tłuszczu od tradycyjnych
typu zabiegów często wymienia się
wypełniaczy?
lipofiling. Na czym polega ten za- Przeszczep tłuszczu preferowany
bieg i jakie ma zastosowanie?
jest u pacjentek w stanach wymagają- Lipofiling to metoda wypełniania
cych użycia większej ilości materiału,
ubytków w tkankach własną tkanką
na przykład w głębokich fałdach nosotłuszczową. Zapewnia to naturalny
wo-wargowych, przy istniejącej atrofii
i młody wygląd twarzy. Zabieg polega
policzków, w głębokich zmarszczkach
na pobraniu tłuszczu z miejsc, gdzie
gładyszki, również na grzbietach rąk.
występuje w nadmiarze i wstrzyknięW tych miejscach jest możliwość zaciu go w inne miejsce naszego ciała.
stosowania znacznie większych objęJest to najbezpieczniejsza metoda
tości wypełniacza, tłuszczu, niż przy
dr Zbigniew Gołofit - specjalista
wypełniania ubytków ze względu na
wypełnianiu kwasem hialuronowym.
medycyny estetycznej i chirurgii
biozgodność materiału genetycznePonadto różnorodność zastosowań
żylnej w Bałtyckim Centrum
go. Własną tkankę tłuszczową można
sprawia, że zabiegiem można objąć
Chirurgii Plastycznej w Kołobrzegu
przeszczepić w każde miejsce, gdzie
pacjentki z różnych przedziałów wiew medycynie estetycznej używa się
kowych.
wypełniaczy. Wskazaniem do przeszczepu tkanki tłuszczowej są ubyt- Wynika z tego, że tłuszcz jest idealnym materiałem wypełniaki konturowe tkanki podskórnej. Lipofilling najczęściej stosuje się na jącym. Efekty zabiegów są wyjątkowo obiecujące.
twarzy: do powiększania policzków, okolic jarzmowych, ust, fałdów
- To prawda, zabieg ten ma mnóstwo zalet. Najważniejszą jest to, że
nosowo-wargowych, okolicy bródkowej. Metoda ma też zastosowa- wypełniacz pochodzi z naszego organizmu. Nie obserwuje się reakcji
nie przy odmładzaniu rąk, powiększaniu piersi czy pośladków. Moż- alergicznych i odrzucania przeszczepu. Zabieg ma także korzystny
liwości zastosowania tej metody są niemal nieograniczone.
wpływ nie tylko na poprawę konturów twarzy, ale również na jakość
- Skąd pobiera się tkankę tłuszczową do zabiegu?
samej skóry, powodując jej odmłodzenie. Zabieg jest bezpieczny, nie
- Tkankę tłuszczową pobiera się najczęściej z okolic brzucha, ud, pozostawia blizn, daje naturalny wygląd. Uważa się, że ok. 70 propośladków. Najpierw obszar, z którego mamy zamiar pobrać ma- cent podanej objętości tłuszczu pozostaje na stałe w miejscu podania.
teriał, wypełnia się specjalnym płynem znieczulającym, następnie Zabieg można powtórzyć po około sześciu miesiącach w celu uzyza pomocą kaniuli osadzonej na specjalnej strzykawce pobieramy skania jeszcze lepszego efektu. Warto zaznaczyć, że z uwagi na jego
tłuszcz. Pozyskany w ten sposób tłuszcz poddaje się wirowaniu małą inwazyjność można połączyć go z zabiegiem chirurgicznym
w specjalnej wirówce. Pozwala to oddzielić tkankę tłuszczową od – liposukcją. Z objawów ubocznych obserwowanych czasem tuż po
osocza, resztek krwi oraz płynu
zabiegu należy wymienić obrzęk
znieczulającego. Tak pozyskany
tkanek, który ustępuje po kilku
materiał przenosimy we wczegodzinach oraz krwiaki okolicy
śniej przygotowane miejsce.
wstrzyknięć ustępujące po kilku
Co to jest kaniula?
Podaje się nieco więcej tłuszczu
dniach.
niż potrzeba, wytwarzając nie- Jaki jest okres rekonwaleKaniule w wyglądzie niewiele różnią się od igieł. Ale tylznaczną hiperkorekcję. W czascencji?
ko w wyglądzie. Kaniule są miękkie i tępo zakończone,
sie pobierania i przeszczepiania
- Zabiegi trwają ok. 1-2 goa ich powierzchnia jest śliska. Budowa taka sprawia, iż
część komórek tłuszczowych
dzin. Pacjentka po zabiegu może
wprowadzana pod skórę kaniula nie uszkadza naczyń
ulega uszkodzeniu, a uwolniowrócić od razu do domu, powinkrwionośnych oraz innych tkanek. Może być wprowany z nich tłuszcz biodegradacji.
na jednak przez około tydzień
Dlatego ilość przeszczepionej
unikać wysiłku fizycznego. Po
dzana na różne poziomy skóry bez ryzyka pozostawietkanki tłuszczowej ulega zmniejkilku dniach może wrócić do conia na skórze siniaczków i obrzęków.
szeniu. Zabieg przeprowadza się
dziennych zajęć.

Zdrowie i uroda
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iękne, zdrowe i zadbane ciało daje nam poczucie szczęścia. Wzmacnia poczucie własnej wartości oraz nastraja pozytywnie do świata. Czasami można pomóc naturze, korzystając z osiągnięć medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej.
Usługi takie, na najwyższym poziomie profesjonalizmu, oferuje Bałtyckie Centrum Chirurgii Plastycznej w Kołobrzegu.

35 | PRESTIŻ | wrzesień 2012

Strefa
przemian
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W komfortowych warunkach goście Bałtyckiego Centrum Chirurgii Plastycznej mogą zdiagnozować swoje problemy
dermatologiczne, poddać się wybranemu zabiegowi albo skorzystać z bogatej oferty usług kosmetycznych w Gabinecie Urody.

Wysoko wykwalifikowany i doświadczony zespół Bałtyckiego Centrum Chirurgii Plastycznej jest pilnym obserwatorem odkryć oraz nowych trendów w chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej.
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Tworzenie pełniejszych ust, wygładzanie zmarszczek, rekonstrukcje estetyczne. Ty nazwiesz to magią, my nazwiemy
to nauką.

Sesja odbyła się w Bałtyckim Centrum Chirurgii Plastycznej,
Kołobrzeg, ul. Fredry 15 A
Chirurgia plastyczna pod kierunkiem dr n.med. A.Krajewskiego
Tel./fax: (+48) 94 35 46 968, (+48) 728 109 897
E-mail: rezerwacja@baltyckachirurgia.pl
www.baltyckachirurgia.pl
Zdjęcia/koncept: Wojciech Gruszczyński
Wizaż/fryzury: Izabela Zakościelna
Modelki: Katarzyna Sokołowska, Alicja Koczan, Angelika Karabin
www.wojciechgruszczynski.pl
Za wypożyczenie butów dziękujemy sklepowi Genetic, Galeria Emka
Za kosmetyki użyte w czasie sesji dziękujemy perfumerii Marionnaud , CH Atrium
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Dentysta radzi:
Warto zaprzyjaźnić się z nicią
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Jeśli wybielanie, to tylko pod kontrolą lekarza

zy rzeczywiście zależność między zdrowiem zębów a ogólnym stanem organizmu jest tak duża
jakby wskazywała na to reklama pewnej firmy
głosząca: „Chcesz mieć zdrowe serce, dbaj o zęby”?
– Bezwzględnie. To rzecz bagatelizowana przez pacjentów, ale nigdy przez lekarzy. Nasza flora bakteryjna w jamie ustnej jest bogata
i zjadliwa. Jeśli zęby są zaniedbane i rozwija się w nich próchnica,
dochodzi do stanów zapalnych miazgi. Bakterie uzyskują wtedy bezpośredni dostęp do układu krwionośnego. Zwyczajnie jesteśmy zabezpieczeni przed zakażeniami, a dochodzi do nich na skutek zranień
czy otwartych złamań kości. A tu mamy malutkie źródło zakażenia
wewnątrz organizmu. Mówi się zresztą w medycynie o chorobie
odogniskowej. To taka sytuacja, kiedy system immunologiczny daje
odpowiedź na toksyny bakteryjne pochodzące na przykład z małego ogniska w obrębie jamy ustnej. Powstają wtedy – dla przykładu
– zapalenia nerek, wsierdzia albo pojawiają się choroby oczu. Tych
schorzeń może być zresztą mnóstwo.
– Próchnicy się boimy i z nią walczymy. A co z kamieniem nazębnym?
– Usuwanie kamienia pacjenci traktują często wyłącznie w kategoriach kosmetycznych. Żeby nie było przykrego zapachu z ust, mówią.
Ale sprawa jest poważniejsza. Warto pamiętać, że 90 proc. parodontoz, czyli chorób przyzębia, jest konsekwencją właśnie kamienia.
Dochodzi do zapalenia dziąseł, zmian w obrębie kości i często utraty
zębów. Zdrowych zębów, trzeba podkreślić. Dotyczy to szczególnie
dolnej szczęki, gdzie trudniej się operuje szczoteczką. Po drugie, kamień nazębny jest hotelem dla bakterii. One się tam doskonale rozwijają, a co mogą powodować, już wiemy. Dlatego powinniśmy co roku

Andrzej Mielcarek

poddać się profilaktycznemu zabiegowi usunięcia kamienia nazębnego. I jeszcze jedno. Pacjenci mówią, że zęby psują się od środka. To
niecałkiem prawda. Większość ubytków zaczyna się na powierzchniach stycznych, czyli międzyzębowych. Czyszczenie zębów nicią
dentystyczną jest tak samo ważne jak szczotkowanie.
– Podsumujmy więc zalecenia higieniczne na każdy dzień.
– Zasady profilaktyczne powinny być takie: systematyczne wizyty kontrolne, czyszczenie powierzchni stycznych zębów raz dziennie nitką dentystyczną ewentualnie irygatorem wodnym, dwa razy
dziennie mycie z użyciem szczoteczki i pasty. Podkreślam: dwukrotne mycie wystarczy. Niektórzy uważają, że powinniśmy myć zęby po
każdym posiłku. To przesada. Przez urazy mechaniczne, zwłaszcza
kiedy technika szczotkowania jest zła, osłabiamy dziąsła, obnażamy
korzenie zębów, a to jest niekorzystne. Jeśli odczuwamy dyskomfort
po posiłku, lepiej przepłukać usta albo pożuć gumę. Ale tylko przez
góra pięć minut, nie dłużej.
– Są ludzie, którzy dbają o higienę jak należy, a mimo to ich zęby
chorują częściej niż u innych osób. Od czego to zależy? To wrodzone, dziedziczone po przodkach skłonności?
– Prawdopodobnie jakieś znaczenie ma to, że mamy różną florę
bakteryjną. Na pewno w jakimś stopniu wpływa na to również preferowana dieta. Ale najwięcej zależy od profilaktyki. W rodzinach,
w których dbałość o higienę jamy ustnej przekazywana jest dzieciom
od najwcześniejszych lat, przez co staje się ona czymś naturalnym,
systematycznie praktykowanym, problemów stomatologicznych jest
mniej. Pamiętajmy, że wszystkie pasty zawierają fluor a on wzmacnia
szkliwo zębów, dzięki czemu chroni je przed próchnicą. Ale pasta to
nie wszystko. Pacjenci często mówią, że dbają o zęby, bo jej regularnie

myją. Pytani, czy używają nici dentystycznej, dziwią się, że powinni.
Do nici trzeba się przyzwyczaić i używać jej systematycznie. Ktoś kto
używa nici dentystycznej i systematycznie szczotkuje zęby, ma szansę
zachować je dłużej w dobrym zdrowiu. Przy czym ważna jest właściwa technika szczotkowania.
– Właściwa, czyli jaka?
– Kiedyś panie higienistki uczyły, żeby myć „kółeczkami”. Korzystniejsza jest technika wymiatania, ruchy od dziąseł w kierunku
powierzchni trącej. Podobnie umiejętnie należy stosować nić. Nigdy
nie przeciągać jej między poszczególnymi zębami na siłę, bo można
uszkodzić dziąsła. Wsunąwszy nić, należy raczej ściągać resztki jedzenia od dziąsła na zewnątrz.
– A jak długo powinno się czyścić zęby?
– Dwie minuty.
– To wystarczy?
– W zupełności.
– Pan zachęca do używania szczotek elektrycznych. Po czym
rozpoznać dobrą szczoteczkę?
– Wszystkie szczotki elektryczne są dobre. Ale im mają więcej
obrotów, tym lepiej. Kształt
główki ma mniejsze znaczenie. Najlepsze są szczotki
soniczne. Mają największą
liczbę drgań i przez to są najskuteczniejsze. Są droższe od
zwykłych, tak więc ich zakup
kieszeń odczuje, ale później
eksploatacja, czyli głównie
wymiana końcówek, kosztuje
tak, jak w przypadku zwykłych szczoteczek.
– A po czym poznać dobrą
pastę?
– Można powiedzieć, że
wszystkie dostępne dzisiaj na
rynku pasty profilaktyczne są
dobre. Nie warto przyzwyczajać się do jednej marki, lepiej
próbować różnych, bo pasty
zawierają różne środki bakteriobójcze. Nie przyzwyczajajmy naszej flory bakteryjnej do
jednej pasty. Wymiana past
ma sens.
– A używanie past wybielających?
– Tu trzeba uważać. Past
wybielających albo past dla
palaczy nie można używać
długo, bo mają one specjalny skład chemiczny. Pasty
wybielające stosowane przez
długi czas mogą wywoływać
nadwrażliwość zębów, a pasty dla palaczy – ścieranie szkliwa. Lepiej
już przeprowadzić zabieg profilaktyczny w gabinecie.
– Białe zęby, piękny uśmiech to dzisiaj pożądany ideał. Czy osiągalny dla każdego?
– Kolor zębów jest zaprogramowany genetycznie. Poza tym zależy częściowo od nawyków żywieniowych, od tego ile pijemy kawy
albo herbaty, czy jesteśmy palaczami. To co niekorzystnie wpływa na
barwę zębów, a jest pochodną trybu życia, możemy zmienić. Kiedy
mówimy o wybielaniu w gabinetach stomatologicznych, sprawa jest
bardziej złożona, bo nie każdy ząb można doprowadzić do idealnej
bieli, choć dzisiejsze technologie na wiele pozwalają. Wykorzystuje
się tu już techniki protetyczne, oparte na przykład na częściowym

szlifowaniu zębów albo stosowaniu licówek. Najprostszym jednak zabiegiem jest profesjonalne wybielanie, wbrew poglądom niektórych
– bezpiecznym. W gabinecie nakłada się specjalny preparat na zęby,
katalizatorem jest odpowiednie światło. Reakcja przebiega szybko,
aktywny tlen robi swoje. Po zabiegu przez jakiś czas trzeba uważać,
na przykład ograniczając picie kawy czy czerwonego wina.
– Na jak długo starczy wybielanie, jeżeli pacjent nie pali, nie pije
dużo kawy czy herbaty?
– Jeśli prowadzi się zwyczajny tryb życia, efekt utrzyma się przez
co najmniej półtora roku, czasami dwa lata. Dla jego podtrzymania
można powtórzyć zabieg, albo pod kontrolą lekarza stosować przez
określony czas pastę wybielającą.
– Wyraźnie widać, że i stomatologii nie omijają mody. Co pan
myśli o często spotykanych obecnie aparatach do prostowania zębów noszonych przez dorosłych?
– Jeśli mówimy o aparatach ortodontycznych, to ma to ogromny
sens. Uważam, że większość pacjentów powinna przejść leczenie
ortodontyczne aparatami stałymi. Oczywiście najlepiej takie leczenie rozpoczynać, kiedy mamy zęby mleczne albo mieszane, a kości
są jeszcze plastyczne. Zęby,
które nie stoją prawidłowo
w łuku, są bardziej narażone na próchnicę, na choroby
przyzębia, są trudniejsze do
utrzymania w higienie. Zaburzają nie tylko estetykę, ale
cały zgryz, co doprowadza do
tego, że niektóre zęby są przeciążone a inne niedociążone.
– Zdarzy się, że stracimy
ząb. Co z pana punktu widzenia jest najwłaściwszym
sposobem
uzupełnienia
ubytku?
– Wszystkie uzupełnienia
protetyczne, które do niedawna były używane w stomatologii, wymagały stosowania
elementów wyciąganych. Przy
dużej utracie zębów albo przy
bezzębiu takie protezy psują
komfort życia, bo odbierają
choćby możliwość spożywania wielu pokarmów. Dochodzą do tego kwestie estetyczne i trudność w utrzymaniu
prawidłowej higieny. W przypadkach niewielkich braków,
na przykład po utracie jednego zęba, rozwiązaniem bywają uzupełnienia stałe, czyli
dr Marcin Bogurski
popularnie mówiąc mosty.
Z tym, że ich zastosowanie
wymaga niestety szlifowania zębów, bo trzeba uzupełnienie na czymś
zawiesić. Czyli mamy do czynienia z dużą ingerencją, także w obrębie
sąsiednich zdrowych zębów. Alternatywą jest implant. Można zaryzykować stwierdzenie, że w ponad 90 procentach przypadków brakujące zęby można zamienić implantami.
– Na słowo implant wyobraźnia podsuwa dramatyczne obrazy.
– Niesłusznie. Zabieg implantologiczny jest dla pacjenta przeżyciem mniej traumatycznym niż usunięcie zęba. Jest oczywiście wykonywany w znieczuleniu. Rana jest zaszywana i szybko się goi. To
że musimy zrobić miejsce na implant w kości, dla pacjenta jest bezbolesne, bo kości nie są unerwione. Unerwione jest wszystko wokół,
ale nie sama kość.
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Zdrowie i uroda

Zdrowie i uroda

Sebastian Lenkiewicz, stomatolog

Foto: Wojciech Grela

Zęby
na tytanowym
korzeniu

Adam Różański

Pierwsze implanty zębowe wszczepiono 40 lat temu. Od tego czasu implantologia jest najszybciej
rozwijającą się dziedziną stomatologii. Implanty, chociaż nadal stosunkowo drogie, mają tyle
zalet, że decyduje się na nie coraz więcej pacjentów.

w

szczepienie implantu daje trwały efekt kosmetyczny i funkcjonalny, bo dobrze wykonany wszczep wraz z odtworzonymi zębami
trudno odróżnić od zębów naturalnych. Dla osób, które korzystały
już z tradycyjnych (wysuwanych) protez, implanty oznaczają powrót
do komfortu w trakcie jedzenia i brak skrępowania w sytuacjach towarzyskich. Dr Volker von Zitzewitz, lekarz czterech specjalności
z podwójnym doktoratem nauk medycznych, założyciel szczecińskiej
Dental Implant Aesthetic Clinic, mający na koncie 15 tys. wszczepionych implantów, podkreśla: - Implanty pozwalają zastąpić ząb całościowo. Daje to ogromne pole manewru w doborze koron, mostów
oraz protez i umożliwia stworzenie pięknego naturalnego uśmiechu.
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Przygotowanie
Sieć gabinetów świadczących usługi implantologiczne rośnie,
a wraz z nią konkurencja, co działa na korzyść pacjentów. Także
cenowo. Zanim zdecydujemy się na zabieg, powinniśmy jednak jak
najwięcej dowiedzieć się na temat stosowanej w danym gabinecie
metody i typu używanych implantów. Warto również zasięgnąć języka na temat doświadczenia wykonującego zabieg lekarza. Pacjent
udający się do gabinetu na wstępną konsultację ma prawo oczekiwać

wyczerpujących informacji co do kosztów, rokowania, przeciwwskazań, przebiegu zabiegu oraz możliwych zagrożeń.
Niestety, nie u każdego można zastosować wszczepy. Przed przystąpieniem do końcowej oceny konieczne jest przeprowadzenie
dokładnego wywiadu lekarskiego oraz wykonanie badań radiologicznych, na podstawie których można określić gęstość kości oraz
rozmieszczenie struktur kostnych. Badanie oraz przestudiowanie
historii chorób pozwala określić szanse powodzenia zabiegu. Ale bez
100-procentowej gwarancji, bo każdy organizm jest inny i jego reakcja
na implant może odbiegać od reakcji zaobserwowanych u większości
pacjentów. Zdecydowanymi przeciwwskazaniami są: cukrzyca, choroby przyzębia (rozmaite parodontozy), osłabiona ogólna odporność
organizmu, nałóg nikotynowy i alkoholowy, choroba nowotworowa.

Implant dentystyczny jest odpowiednikiem korzenia zęba.
Osadzony jest w kości żuchwy lub szczęki i stanowi filar dla
odbudowy protetycznej takiej jak korona, most czy proteza.

AUTORYZOWANE GABINETY STOMATOLOGICZNE
ANKYLOS IMPLANT SYSTEM
."3$*/#0(634,*t4&#"45*"/-&/,*&8*$;
PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY
MARCIN BOGURSKI
UL. BOCZNA 11/5
KOSZALIN
TEL. 94 3464555
E-MAIL: MARCIN@BOGURSKI.PL

PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA
MAGDALENA I SEBASTIAN LENKIEWICZ
UL. JANTAROWA 25 A
KOSZALIN
TEL. 94 3477063
E-MAIL: SEBASTIAN@KOSZALIN.HOME.PL

Zdrowie i uroda
Czasami w ramach przygotowania do zabiegu konieczne jest odtworzenie części kości szczękowej albo żuchwowej. Brak zęba prowadzi bowiem do utraty fragmentu wyrostka kostnego, w którym był
on zakotwiczony. W ciągu naszego życia kości ulegają nieustannej
przebudowie, a proces ten stymulowany jest przez siły oddziałujące na kość. W kościach wyrostków zębodołowych siły te działają
głównie przez korzeń zęba, więc gdy go zabraknie, znika także stymulacja i kości ubywa. Augmentacja kości, bo tak fachowo nazywa
się odtwarzanie tkanki kostnej, może być przeprowadzana zarówno
przed implantacją, jak i w jej trakcie – wszystko zależy od konkretnego przypadku. U osób, u których ubytek jest niewielki preferuje się
wzmacnianie kości w trakcie
wszczepiania implantów, natomiast u osób z dalej posuniętym
zanikiem wyrostków zębodołowych augmentację przeprowadza się na kilka miesięcy przed
umieszczeniem wszczepów.
Ile to trwa?
Czas leczenia implantologicznego zależny jest od wybranej techniki. Wszczepienie
implantu oraz osadzenie na
nim odbudowy (pojedynczego
zęba, korony lub mostu) może
trwać łącznie od kilku godzin
do kilku miesięcy, bo w jednych
systemach procedura odbywa
się w trakcie jednej wizyty, natomiast w innych kilka wizyt
rozkłada się w czasie. Okres
potrzebny do całkowitego zagojenia się rany oraz zrośnięcia
się zewnętrznych powierzchni
implantu z kością (tzw. osteointegracji) jest różny dla szczęki
(5-6 miesięcy) i żuchwy (2-3
miesiące). - Osteointegracja
udaje się dzięki temu, że powierzchnia wszczepu jest porowata, co umożliwia wrastanie
w nią komórek kostnych. Dzięki osteointegracji implanty są
stabilne, to znaczy nie chwieją
się i nie wypadają – objaśnia Marcin Bogurski, doświadczony koszaliński stomatolog.
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Rokowanie
Powodzenie terapii zależne jest od stanu zdrowia pacjenta, indywidualnych predyspozycji jego organizmu, jego samodyscypliny,
utrzymywania higieny jamy ustnej zarówno przed jak i po zabiegu
oraz od precyzji wykonania wszczepu. Lekarz decyduje o możliwości
lub braku możliwości umieszczenia implantu w kości na podstawie
wykonanych zdjęć pantomograficznych oraz tomografii komputerowej. Czynnikami sprzyjającymi przyjęciu się wszczepu są gęstość
i grubość wyrostka zębodołowego, prawidłowa i dobrze ukrwiona
błona śluzowa jamy ustnej (szybko się regeneruje) oraz przestrzeganie zaleconej diety – m. in. poprzez unikanie spożywania twardych
pokarmów do czasu zagojenia się ran pozabiegowych. - Szacuje się,
zależnie od źródła, że około 85-95 procent wszystkich przypadków
leczenia implantologicznego kończy się sukcesem – mówi Sebastian
Lenkiewicz, prowadzący wraz z żoną Magdaleną prywatną praktykę

stomatologiczną w Koszalinie. – Jeśli pacjent dba o higienę i systematycznie pojawia się na wizytach kontrolnych, implanty będą mu służyły nawet 30 lat. Dr Volker von Zitzewitz, potwierdza: - Higiena to
absolutna podstawa. Najważniejsze są pierwsze tygodnie po zabiegu.
Jeżeli pacjent będzie przestrzegał wszystkich zaleceń lekarza, implanty wystarczą mu na całe życie.
Obawy
Czego obawiają się pacjenci, którzy przechodzą pierwszy raz zabieg? Najczęściej bólu i powikłań. – Można z całą stanowczością
stwierdzić, że zabieg jest bezbolesny, bo przeprowadzany
w znieczuleniu miejscowym
lub pełnym – mówi dr Marcin
Bogurski. – Zależnie od liczby
wszczepów, zdolność do pracy wraca po jednym lub kilku
dniach. A obrzęki i krwiaki
ustępują w czasie od dwóch do
pięciu dni.
Pacjenci obawiają się czasami
tego, że implant się nie przyjmie. – Takie niebezpieczeństwo
maleje do zera, jeśli zabieg jest
dobrze przygotowany dzięki
tomografii komputerowej –
przekonuje dr Sebastian Lenkiewicz. Nowoczesne systemy
implantologiczne mają również
rozwiązanie na sytuacje, kiedy
pacjent jest uczulony na substancje znajdujące się w implancie. – Stosuję wówczas implanty
zawierające cyrkon, które nie
uczulają pacjentów – wyjaśnia
dr Volker von Zitzewitz.
A co, gdy jednak implant się
nie przyjmuje? Dr Lenkiewicz
uspokaja: - Po kilkutygodniowym okresie gojenia, można
w to samo miejsce wszczepić
nowy. Nawet, jeśli należy wykonać też zabieg regeneracyjny
dr Volker von Zitzewitz
z racji utraty części podłoża
kostnego.
- Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, by pacjenci którzy planują
leczenie implantologiczne a mają ząb do usunięcia, skontaktowali
się z lekarzem implantologiem przed ekstrakcją. W wielu przypadkach korzystniejsza jest implantacja natychmiastowa, polegająca na
jednoczasowym usunięciu zęba i wstawieniu w to miejsce implantu,
niż rozłożona w czasie. Nie dochodzi wówczas do zaników kostnych
i deformacji dziąsła. Poza tym lekarze, którzy zajmują się implantami,
wykonują zabiegi ekstrakcji tak, by nie uszkodzić struktury kostnej
i tkanek miękkich – mówi dr Marcin Bogurski.

Implanty stomatologiczne są stosowane na świecie od 40,
a w Polsce od 30 lat. Od momentu wszczepienia mogą towarzyszyć pacjentowi do końca życia, w zależności od tego,
jak się o nie dba.

najwy¿szej klasy specjaliœci w dziedzinie IMPLANTOLOGII
stomatologia zachowawcza i estetyczna
ultra cienkie licówki LUMINEERS
chirurgia stomatologiczna
protetyka
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Prestiżowe wnętrze

Światło
foto: Mana Design

i biel

Matylda Promień

Przebudowa istniejącego już wnętrza jest zawsze ogromnym wyzwaniem zarówno dla inwestora,
jak i architekta wnętrz, zwłaszcza gdy zastana architektura stawia ścisłe ograniczenia co do rozplanowania projektowanej powierzchni. Tak było w tym przypadku, gdy młode małżeństwo z dwójką
dzieci zakupiło ten dom.

z

astane wnętrza osadzone były głęboko w latach
90, obecni właściciele potrzebowali zmian.
– Od samego początku prowadzenia tej inwestycji sądziłam, że mamy szansę stworzyć bardzo interesujące i niekonwencjonalne wnętrze
– mówi architekt Marta Napiórkowska – Łosin.
Inwestorzy poszukiwali nowoczesnych, czystych
form lecz bez typowego dla tego stylu odczucia
zimna. Szukali połączenia surowości kształtów z lśniącymi powierzchniami, współczesności z ponadczasowym designem – dodaje Marta Napiórkowska – Łosin.
Ten wyśniony przez właścicieli zestaw stworzył atmosferę daleką
od banału. Architekt postawił na biel. Cały projekt oparty został na
poszukiwaniu światła i przestrzeni we wnętrzach.

– Uważam, że biel jest jednym z najpiękniejszych kolorów, który
zmienia swój odcień w zależności od rodzaju wpadającego światła.
Dzięki temu wnętrza nie są nudne, a jednocześnie panuje w nich
porządek i równowaga – mówi projektantka.
Już od progu na parterze jesteśmy zaskoczeni brakiem typowych drzwi we wnętrzu, wiatrołap od holu oddziela duża tafla
krystalicznego szkła. Podobne drzwi wiodą także do przestronnego białego salonu z jadalnią. W tej części domu znajduje się
jeszcze łazienka oraz przestronna kuchnia. Pomieszczenia płynnie
przechodzą jedne w drugie, przenikają się wzajemnie. Zabudowy
kuchni, salonu łącznie z komodami i regałami zostały zaprojektowane przez Martę Napiórkowską – Łosin, a to wszystko zostało
przyprawione dobrym designem. Połączenie zmiennych faktur
połysk – mat, chropowata powierzchnia przeciwstawiona gład-
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kiej, różnicuje wnętrze i dodaje jemu charakteru.
Jasny salon pełni centralną funkcję w domu, to tu gromadzą się
najczęściej domownicy. Choć, co ciekawe, salon nie pełni typowej
wypoczynkowej funkcji. Taką przestrzeń znajdziemy na poddaszu,
gdzie znajduje się otwarta biblioteka z przestrzenią przeznaczoną
dla dzieci, łazienka oraz strefa dla gości.
– Takie rozwiązanie zapewnia spokój niezbędny do odpoczynku
domowników – twierdzi projektantka tego wnętrza.
Dodatkowym miejscem relaksu jest strefa spa z sauną i jacuzzi oraz z salą kinową znajdująca się na poziomie -1. Przestrzeń ta
zwieńczona jest wieloma oknami oraz wspaniałym wyjściem na
ogród, zachęcającym do jego częstego odwiedzania. Pierwsze piętro
to strefa najbardziej prywatna z pokojami dla dzieci, sypialnią oraz
R

E

K

łazienką otuloną w ciepłe odcienie bieli i rozświetlona błyszczącymi taflami luster i lamp. We wszystkich pomieszczeniach panuje
konsekwencja w zastosowaniu barw, materiałów i rozwiązań przestrzennych. To niezawodna metoda, aby stworzyć wnętrza spójne
i jednorodne. W całym domu napotykamy także na piękne starannie dobrane, designerskie meble.
– Jako architekt wnętrz – mówi pani Marta – bardzo zwracam
uwagę na piękno wzornictwa, stąd tak bardzo zachęcałam inwestorów do otaczania się ponadczasowym i świetnie wykonanymi meblami.
Powstały projekt zupełnie zmienił zastany obiekt w bardzo nowoczesne, świetliste przestrzenie unikając jednocześnie poczucia
zimna, a nadając mu świeży i przytulny charakter.
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Odpalamy
kominki
Izabela Magiera-Jarzembek

Jesień kojarzy się najczęściej z pięknymi kolorami, ale i długimi, chłodnymi wieczorami. To
najlepszy czas, by usiąść przy kominku. A jeśli go nie mamy – by go kupić.
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tym, że kominki są
modne, świadczą choćby projekty domów.
W większości propozycji katalogowych są już
z góry przewidywane
wraz z odpowiednio
przygotowanym kominem. Podobnie w projektach oryginalnych, zamawianych u architektów. – Projektuję rozmaite domy, w Polsce
i we Francji, ale od paru lat nie spotkałem się
z zamówieniem, które by nie uwzględniało
kominka – mówi Igor Strzok, projektant na
stałe pracujący w Nicei.
Instalacja kominka jest możliwa również w niektórych mieszkaniach i w starych
kamienicach ogrzewanych piecami. Oczywiście, jeżeli pozwalają na to przewody kominowe. – Kominek można zamontować
w domach jednorodzinnych lub niskich
budynkach wielorodzinnych o wysokości
do czterech kondygnacji lub do wysokości
dwunastu metrów. Musi być podłączony do
oddzielnego kanału dymowego, wyprowadzonego ponad dach – wyjaśnia Kondrad
Szymanik, właściciel firmy zajmującej się
sprzedażą i montażem kominków. - Często
jednak w kamienicach instalacja kominowa
jest stara i nieszczelna. Dlatego nieodzowna
jest opinia kominiarska oraz zgoda administratora – wyjaśnia Szymanik.
Kominek często traktowany jest jako
designerski dodatek w salonie. Jednak
jego rola nie ogranicza się tylko do ładnego wyglądu, bo nowoczesny kominek
może z powodzeniem ogrzać nasz dom.

Dlatego przed zakupem warto zastanowić
się, jakich funkcji od niego oczekujemy.
Jeżeli tylko ozdobnej, to może być otwarty.
Jeżeli jednak ma być jednym ze źródeł ciepła, wtedy zdecydowanie trzeba wybrać taki
z zamkniętym paleniskiem. Bardzo istotne
jest też wybranie odpowiedniego wkładu.
– Wkłady kominkowe wykonuje się ze stali
i z żeliwa. Stal zapewnia długotrwałą szczelność i szybkie przekazywanie ciepła do otoczenia. Żeliwo jest tańsze, dobrze akumuluje
ciepło – wyjaśnia Konrad Szymanik. – Najsolidniejsze i najtrwalsze są wkłady ciężkie,
o grubych ściankach. Nagrzewają się wolno,
ale równomiernie.
Jeżeli najważniejsze dla nas jest to, by
kominek pozwolił praktycznie wykorzystać ciepło spalonego w nim drewna, warto wybrać wkład kominkowy z płaszczem
wodnym. - Od zewnątrz taki wkład nie
różni się od tradycyjnego – mówi Szymanik. – W kominkach z płaszczem wodnym
inaczej zbudowany jest jednak korpus. Ma
on podwójne ścianki, a między nimi jest
przestrzeń, którą wypełnia woda. Przepływając między ściankami woda odbiera ciepło
i przekazuje je do instalacji grzewczej, a tym
samym ogrzewa wodę i pomieszczenia.
Kominek może również posiadać układy
dystrybucji ciepłego powietrza, które wpada
przez otwór pozostawiony w dolnej części
obudowy, wewnątrz komory owiewa wkład
kominkowy, zabierając odzyskaną energię
i następnie wydostaje się przez kratki wentylacyjne umieszczone w górnej części obudowy. – Ogrzane przez wkład kominkowy
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powietrze może być rozprowadzane do innych pomieszczeń na zasadzie mieszania się
powietrza gorącego z zimnym lub może być
rozprowadzane przez dodatkowo montowany elektryczny aparat nawiewny – dodaje
Szymanik.
O tym, jak będzie wyglądał nasz kominek
decyduje jego obudowa. Na pewno jednak
powinien pasować do stylu wnętrza. Obecnie najpopularniejsze są kominki rustykalne,
wykonywane z prefabrykowanych, gotowych
i łatwych do złożenia elementów lub z łupanego piaskowca, marmuru czy polnych kamieni. Kominki klasyczne najczęściej zrobione są z kamienia bądź marmuru, mają duże
paleniska. Mamy też do wyboru kominki
kaflowe – nawiązujące stylistyką do trady-

cyjnych pieców, nadające pomieszczeniom
nieco staroświecki, przytulny wygląd.
Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszą się kominki nowoczesne –
o zróżnicowanych kształtach i niekonwencjonalnych kolorach. Wykonywane z lekkich
materiałów (np. gipsu) i wykończone tynkiem szlachetnym lub stalą szczotkowaną,
zazwyczaj są wkomponowane w ścianę. Jeżeli chodzi o wygląd kominków gusta koszalinian pokrywają się z najnowszymi trendami.
– Obecnie wyróżniamy dwie silne tendencje.
Do nowoczesnych minimalistycznych wnętrz
najlepiej pasują kominki wkomponowywane
w ściany a zbudowane z płyt marmurowych
i stali. Ale coraz większym zainteresowaniem
cieszą się też tradycyjne kominki nawiązują-
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ce do wyglądu pieców kaflowych. Piaskowiec
już się znudził. Coraz rzadziej zamawiane są
też kominki z cegły – mówi Anna Śreniawska, dekoratorka wnętrz.
Na to, jaki kominek wybierzemy, ma
wpływ zasobność naszego portfela. Najtańsze, ale mało oryginalne wzory znajdziemy
w marketach budowlanych. Tam ceny wkładów wahają się od 999 do 4 tysięcy złotych,
a ceny obudów zaczynają się od 1600 zł. Gdy
chcemy mieć niepowtarzalny design, warto
odwiedzić wyspecjalizowany sklep. Możemy
liczyć na większy wybór i na kompetentne
doradztwo, a niekoniecznie zapłacimy dużo
więcej niż w markecie. Kominek to zakup
na długie lata, warto go dobrze przemyśleć
i przedyskutować z fachowcem.

Moda

NOSI MNIE... JEANS!

50 | PRESTIŻ | wrzesień 2012

OUTLET: WRANGLER, TOMMY HILFIGER, LEE
10.000 par jeansów dostepnych od ręki

KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 263
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Moda

Zdjęcia/koncept: Wojciech Gruszczyński
Makijaż: Izabela Zakościelna
Model: Mateusz
Modelki: Anna i Martyna
www.wojciechgruszczynski.pl
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Moda

Motoryzacja

Czym jeżdżę?

Godny następca Pagody

Choć od zakończenia jego produkcji minęło już ponad trzydzieści lat to wciąż robi wrażenie.
W tym numerze coś dla wielbicieli stylu retro. Doskonale odrestaurowany kabriolet - Mercedes 450 SL z 1979 roku.
Izabela Magiera-Jarzembek

m

ercedesy od zawsze
były synonimem statusu i dobrobytu,
ulubieńcami gwiazd.
Jeździli nimi m.in.:
John Travolta, Marylin Monroe i John
Lennon. Modele z lat 60’ i 70’ minionego
wieku nadal zachwycają, a wystawiane na
aukcjach potrafią osiągnąć zawrotne sumy.
Słynny Mercedes, tzw. „Pagoda” (nazwa pochodzi od wklęsłego dachu przypominającego zadaszenie dalekowschodnich świątyń)
Lennona wystawiony na sprzedaż osiągnął
rekordową sumę ponad miliona dolarów.
Nasz model jest trzecią generacją prestiżowej serii roadsterów SL. Założenie przy jego
projektowaniu było odważne – stworzyć auto,

którego nie przerosłaby sławą i renomą jego
poprzedników. Po raz pierwszy zaprezentowany został w 1971, zastępując wspomnianą
„Pagodę”. Czym się różnił od poprzednika?
Był większy, wygodniejszy, bezpieczniejszy
oraz zdecydowanie bardziej dynamiczny. SL
miał przeskoczyć do wyższej klasy i stać się
kompromisem pomiędzy, właśnie kończącymi swój żywot 4-miejscowymi kabrioletami,
a małymi roadsterami. Chociaż sławą nie
zdołał przebić „Pagody”, to i tak w historii
motoryzacji zapisał się jako jeden z najpopularniejszych Mercedesów, którego produkcja
trwała aż 18 lat! Jest to więc najdłużej, po
klasie G, produkowany Mercedes w historii.
Jego następcą został model R129, produkowany w latach 1989-2001.
Opisywany egzemplarz został sprowadzony z USA trzy lata temu. Ma nie tylko
wyjątkowy przykuwający uwagę wygląd,
ale także niespotykaną barwę dźwięku sil-

nika V8.Ta słynna jednostka napędowa
o pojemności 4.5 litra i mocy 220 KM wraz
z automatyczną skrzynią biegów została drobiazgowo odrestaurowana. Nic więc dziwnego, że wehikuł nadal spokojnie wyciąga
190 km /h.Design samochodu odtworzony
z drobiazgową dokładnością robi wrażenie.
Czarny kolor auta doskonale komponuje się
z skórzaną czerwoną tapicerką i chromowanymi dodatkami. Chromowane są ozdobne
listwy i lusterka, do tego srebrne rzucająca
się w oczy gwiazda, której nie sposób pomylić z żadnym innym znakiem.Choć od
jego stworzenia minęło ponad 30 lat nadal
zadziwia nowoczesną stylistyką i świetnymi
osiągami.

foto: Łukasz Nazdraczew
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Mercedes 450 SL
Moc: 220 KM
Pojemność: 4.5 l, V8
Rok produkcji: 1979
Masa: 1525 kg
V max: 260km/h
Spalanie: 20- 25 l/100 km

Motoryzacja

foto: materiały prasowe

Absolutnie nowa
A klasa
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foto: materiały prasowe

X6
po liftingu

j

est bardzo charakterystyczny, ma dynamiczną, zgrabną linię, a jego
wnętrze to wyważone połączenie luksusu i sportowych akcentów.
Najnowszy Mercedes A-klasa diametralnie zrywa ze starym wizerunkiem przeciętnego auta o kształtach przypominających minivana. Wysokiej jakości materiały współgrają z designem charakterystycznym dla aut sportowych. Wzrok kierowcy i pasażerów
przykuwają galwanizowane otwory wentylacyjne, czarna oprawa wyświetlacza oraz
poręczna, trójramienna kierownica. Nowa Klasa A na życzenie może być w pełni zintegrowaną ze smartfonem. Aplikacje pozwalają korzystać w samochodzie z iPhone’a
i innych urządzeń mobilnych. Poza wersją bazową z bogatą listą opcji, dostępne są trzy
wersje stylizacji i wyposażenia, dopasowane do różnych wymagań klientów: Urban,
Style oraz AMG Sport. Nowa Klasa A to pierwszy Mercedes-Benz emitujący średnio
zaledwie 99 gramów dwutlenku węgla na kilometr. Benzynowe silniki o pojemności
1,6 oraz 2 litrów generują moc 90 kW (115 KM) pod maską A 180, 115 kW (156 KM)
pod maską A 200 oraz 155 kW (211 KM) w przypadku A 250.
imj

o

ryginalne, kontrowersyjne i świetnie sprzedające
się BMW X6 doczekało się pierwszych poprawek.
Zmiany jednak są niewielkie.
Tym, co zwraca uwagę w poliftingowym modelu to adaptacyjne reflektory LED. Standardowe
światła przeciwmgielne zostały
umieszczone w matowo wykończonej obudowie w górnej części
wlotów powietrza. Ich wyższe
i bardziej centralne położenie
podkreśla szerokość pojazdu.
W opcji usportowionej, zwanej
M Performance Package, poza
kosmetycznymi dodatkami auta
mają większą moc. W modelu xDrive35i silnik będzie miał
moc 315 koni, droższa wersja
xDrive50i otrzyma dodatkowych 40 koni do poziomu 440
koni. W wersji M performance
będzie oferowany na kołach 20calowych, odróżnić go będzie też
można przez czarne zakończenia
rur wydechowych, pedały wykonane z nierdzewnej stali, specjalną stopkę na spoczęcie lewej stopy i nieco inny wlot powietrza na
przedzie.
imj

DREWNIKOWSKI Sp. z o.o.Koszalin, ul. Piastowska 1, tel. (94) 343 09 93

Kulinaria

Śladami panien apteczkowych

W dawnych dworach panny apteczkowe, najczęściej bezposażne krewne mieszkające na łasce
bogatych familiantów, trzymały pieczę nad kuchnią, spiżarnią i kredensem z trunkami. To dzięki ich solidności i zaradności w rozmaitych zapiskach przetrwała tradycja kuchni staropolskiej,
a wraz z nią receptury szlachetnych nalewek.

s

Staropolska apteczka nam skojarzyłaby się prędzej z barem niż składem medykamentów. Bo też nie pigułkami,
jak dzisiaj, ale rozmaitymi nalewkami leczono wówczas dolegliwości. Ktoś musiał czuwać nad corocznym
dopełnianiem zapasów. Stąd funkcja panien apteczkowych, pełniona najczęściej przez ubogie krewne gospodarzy dworu.
Ochmistrzyniami ich nie nazywano, bo to w końcu szlachcianki, ale
w gruncie rzeczy ich obowiązki sprowadzały się do doglądania służby, pilnowania kuchni i spiżarni.
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Dreniówka

Takimi zajmiemy się przy innej okazji. Tym razem skupimy
się na dereniówce, czyli jednym z trunków z listy pozycji obowiązkowych. Na Pomorzu dziko rosnący dereń jadalny (nie
mylić z pospolitym) trudno znaleźć, bo to krzew charakterystyczny raczej dla Europy południowej i wschodniej. Staje się
jednak coraz popularniejszy na działkach, stąd dostęp do
„surowca” rośnie.
Warto wiedzieć, że nasi przodkowie traktowali dereniówkę
z wielkim szacunkiem. Przypisywano jej właściwości wzmacniające serce. Coś jest na rzeczy, bo ten niepozorny owoc
zawiera masę witamin i mikroelementów, ma potwierdzone
właściwości antyseptyczne.
Owoce derenia to coś pomiędzy wiśnią a małą śliwką. Dojrzewają we wrześniu. Nadają się również na dżem i przeciery.
Na nalewkę warto wybierać te najdojrzalsze, bordowe. Stare
przepisy nakazywały, żeby przed zalaniem alkoholem każdy
z owoców delikatnie nakłuć srebrną igłą. Z praktyki wiadomo, że nie jest to konieczne. Warto jednak owoce delikatnie
opłukać i osuszyć. Trzeba przy tym uważać, żeby nie odzierać
ich ze skórek, bo dereń ma stosunkowo wielką pestkę i tylko
odrobinę miąższu, toteż pozbawienie skórki powoduje, że
zostajemy właściwie z samą pestką…

Andrzej Mielcarek

Zaznawały trochę splendoru, kiedy dwór za ich sprawą słynął
w okolicy z wyjątkowych kulinariów albo trunków. Sporządzały nalewki przez całe lato i jesień, w rytm życia natury. Kolejne dojrzewające zioła i owoce dopominały się, żeby ich smaki i inną „dobroć”
konserwować, zachowując na zimę i przednówek. Były wśród nalewek liczne, które być musiały zawsze i w każdym domu, bo należały
do swoistego kanonu. Ale były też takie, których sporządzanie było
rodzinną tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie w ścisłej
tajemnicy.

Składniki:
1. 3 kg owoców derenia
2. pół szklanki suszonych czarnych jagód
3. 1 litr spirytusu
4. 1,5 litra dobrej, żytniej wódki
5. 1 szklanka miodu lipowego
6. 0,5 kg cukru
Osuszoneowoceijagodywsypujemydoszklanegosłoja.Dodajemy miód. Łączymy spirytus z wódką. Tak przygotowanym
alkoholem zalewamy dereń (jeśli zostanie nam jakaś ilość alkoholu, to dobrze, bo przyda się później). Słój szczelnie zamykamy i odstawiamy na trzy miesiące w ciemne ale cieple miejsce.
Po tym czasie zlewamy płyn do butli albo gąsiorka, a owoce
zasypujemy cukrem. Znowu odstawiamy słój w ciepłe miejsce. Po sześciu tygodniach zlewamy uzyskany słodki nalew
i łączymy go z poprzednim. W kolejnym kroku zalewamy
owoce pozostałym nam na początku alkoholem albo samą
wódką i odstawiamy na kolejne sześć tygodni. Na finał ten
nalew łączymy z uzyskanymi wcześniej. Zostawiamy nalewkę
w spokoju na co najmniej trzy miesiące. Dopiero wtedy wolno nam ją po raz pierwszy przefiltrować i wlać do karafek.
Trzeba pamiętać, że dereniówka (zresztą, jak większość
nalewek) – im starsza, tym lepsza. Dlatego warto zrobić jej
trochę więcej, niejako na zapas, żeby dać sobie szansę na
skosztowanie dwu- albo trzyletniej. Czysta rozkosz dla podniebienia.

Nalewka bożonarodzeniowa
IMPREZY INTEGRACYJNE
TEAM BUILDING

Jeśli mamy drugą połowę września, to czas najwyższy na
to, by nastawić nalewkę bakaliową, nazywaną również bożonarodzeniową. To pyszna rzecz, na którą nie trzeba czekać
– jak w przypadku dereniówki – rok, czy dwa.

PIKNIKI I FESTYNY
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IMPREZY TEMATYCZNE

R

Przepis:
1. Pół litra spirytusu połączyć z litrem dobrej wódki (trzeba
pamiętać, by do nalewek nie używać czystego spirytusu, bo
ścina owoce albo owocowe składniki i nie pozwala w pełni
wyzwolić się smakom).
2. Przygotować po 150 gramów suszonych moreli, śliwek,
gruszek, jabłek, daktyli, fig, rodzynek sułtańskich, a także 15
orzechów włoskich, dwie pomarańcze, cztery mandarynki,
jedną cytrynę.
3. Owoce dokładnie umyć z użyciem szczoteczki a potem
sparzyć; pokroić w plastry o szerokości 5 mm. Układać warstwami w pięciolitrowym słoju.
4. Dodatki: 3 łyżki brązowego cukru, 3 łyżki białego cukru, 3
łyżki miodu - najlepiej gryczanego; 4 ziarenka ziela angielskiego, 8 goździków, 5 cm kory cynamonowej.
5. Po ułożeniu składników zalać alkoholem.
6. Stać ma miesiąc w ciemnym, ciepłym miejscu. Zlewamy
płyn do butli. Zalewamy resztą alkoholu (jeśli nam został),
ewentualnie dopełniając samą wódką. Zlewamy to po kolejnym miesiącu i łączymy z pierwszym nalewem. Niech sobie
postoi. Na 2-3 dni przed Wigilią przefiltrować.

Nalewka Malinowa

Przepis:
1. Pięciolitrowy słój malin, które zalewamy 65-procentowym
alkoholem.
2. Już po dwóch tygodniach zlewamy nalew, a owoce zasypujemy kilogramem cukru (jeśli ktoś woli mniej słodki trunek,
wystarczy że użyje pół kilograma).
3. Odczekujemy dwa tygodnie i zlewamy powstały syrop.
4. Syrop łączymy z alkoholem i odstawiamy na dwa tygodnie.
5. Filtrujemy i gotowe!

Kompleksowa organizacja imprez.
Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy ofertę
dostosowaną do Twoich potrzeb!

Kultura

Lejzorków dwóch.
A nawet trzech

Foto: Wojciech Gruszczyński

Wydaje się, że Artur Barciś, reżyser „Burzliwego życia Lejzorka”, którym 15 września Bałtycki Teatr
Dramatyczny rozpoczął sezon, wycisnął z zespołu aktorskiego prawie maksimum umiejętności.
Jeśli dodać do tego świetną scenografię i choreografię dostajemy spektakl na wysokim poziomie
profesjonalizmu: piękny plastycznie, wciągający, zabawny, momentami wzruszający.
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ajpierw o scenografii. Kluczowym jej elementem
jest biała płachta półprzezroczystego płótna, taka
niby kurtyna, dzieląca przestrzeń sceny od góry
do dołu. Odgradza pierwszy plan od drugiego,
ale przede wszystkim staje się ekranem, na którym pojawiają się materiały animowane, fragmenty historycznych filmów i obrazy stanowiące
tło rozgrywających się na scenie zdarzeń. To prosty, ale bardzo skuteczny chwyt. Pozwala, bez budowania tradycyjnych dekoracji, błyskawicznie zmieniać plany i przede wszystkim tworzy ich mnóstwo,
przez co przedstawienie nabiera dynamiki.
Materiały wyświetlane podczas spektaklu opracował Franciszek
Barciś (syn reżysera). Ustrzegł się niebezpieczeństwa, jakie czyha
w sytuacji łączenia gry aktorskiej z efektami multimedialnymi. Multimedia mogą bowiem łatwo zdominować to, co się dzieje na scenie,
skoncentrować na sobie uwagę widzów. W „Lejzorku” wszystko jest
na właściwym miejscu i we właściwych proporcjach. To co widzimy
na ekranie jest skrótem, sygnałem, dopowiedzeniem odnoszącym
się do przeżyć bohatera albo wskazującym miejsce i okoliczności,
w jakich się on znalazł – i niczym więcej.
Olbrzymie uznanie należy się Tatianie Kwiatkowskiej za całość
scenografii i kostiumy. Trzeba pamiętać, że w „Burzliwym życiu Lej-

Zdjęcia zostały wykorzystane podczas pierwszej próby kostiumowej, 12 września br.
Andrzej Mielcarek

zorka” każdy z wykonawców gra kilka ról, wielokrotnie się przebiera.
Momentami zmiany strojów są tak szybkie, jak byśmy mieli do czynienia nie z grą na scenie, ale z filmem. W wielu momentach aktorzy
(świetnie przygotowani choreograficznie przez Tomasza Tworkowskiego) tworzą coś na kształt żywych obrazów – jak choćby ten, który
jest aluzją do Kołchoźnicy i Robotnika z czołówki filmów produkowanych w Związku Radzieckim przez wytwórnię Mosfilm. Wymiar
plastyczny jest jednym z największych atutów przedstawienia.
Za kolejny trzeba uznać grę aktorską. Okazuje się, że nasi aktorzy potrafią jednego wieczoru zagrać po parę postaci i każda z nich
wychodzi im naprawdę inna! Olbrzymią pracę wykonał Artur Czerwiński, któremu wcześniej zdarzało się grywać w kolejnych spektaklach według jednej sztancy, z użyciem ruchu, gestów, mimiki na
krawędzi maniery. W „Lejzorku” jest jednak bardzo sprawny, tworzy postaci rozmaite, niuansuje. Na długie oklaski zasługuje również
Wojciech Rogowski, mistrz dysponujący doskonałym warsztatem
aktorskim, na scenie niezwykle swobodny i wiarygodny. Bardzo dobrze wypadają Katarzyna Ulicka-Pyda (zwłaszcza w fantastycznym
wcieleniu damy zza oceanu) i Marcin Borchardt (kilka bez zarzutu
pokazanych person). Niedosyt można poczuć, jeśli chodzi o grę Żanetty Gruszczyńskiej –Ogonowskiej. Najwyraźniej nie odnajduje się
w tym przedstawieniu. Jej epizod małżeństwa/rozwodu dla zdoby-

Kultura

Jest dwóch odtwórców roli tytułowej, ale tak naprawdę jest i trzeci Lejzorek, obecny na scenie niczym duch. To sam reżyser, Artur
Barciś, który w warszawskim teatrze Ateneum grał w „Burzliwym
życiu…” przez osiem sezonów (aż się nie zestarzał, jak sam mówi).
Do pracy z zespołem BTD przystąpił, mając wszystko dokładnie
przemyślane i opracowane. Także, oczywiście, konstrukcję postaci
Lejzorka. I jest to Lejzorek bardzo sugestywny, narzucający się. Chyba aż za mocno, bo – jak dla mnie – za mało w nim osobowości Dominika Jakubczaka i Pawła Sowy. Zwłaszcza w przypadku Dominika
Jakubczaka mamy do czynienia z poprawną grą, postacią budząca
sympatię widza, ale bez ognia. Momentami, zwłaszcza we fragmentach muzycznych, trudno uwolnić się od wrażenia, że aktor „śpiewa
Barcisiem”. A nie ma, niestety, Barcisiowej charyzmy. Dlatego efekt
jest zaledwie poprawny, a nie wybitny.
Generalnie przedstawienie bardzo udane. Z pewnością długo
z afisza BTD nie zejdzie. Pozostaje życzyć sobie i koszalińskiemu teatrowi, by następne premiery sezonu dosięgały poprzeczki wysoko
ustawionej przez pierwszą.
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cia pokoju Lejzorka to kompletna klapa i chyba najsłabszy moment
spektaklu.
Żeby móc w pełni ocenić „Burzliwe życie Lejzorka” w BTD, trzeba by je właściwie obejrzeć dwa razy, choćby dlatego, że Lejzorków
jest dwóch – Dominik Jakubczak (Olsztyn) i Paweł Sowa (Łódź).
Jakubczak zagrał podczas premiery prasowej 15 września, a Sowa
podczas tzw. oficjalnej, dzień później. Odtwórcy roli tytułowej zostali wybrani w castingu. Dlaczego nie dostał tej roli nikt z zespołu
BTD? Nikt nie miał koniecznych warunków fizycznych. Powieściowy Lejzorek, narysowany przez Ilję Erenburga, to 32-letni chudzina
mikrego wzrostu, nadwrażliwy poczciwina, mężczyzna wyglądający
jak chłopiec. Taki wizerunek bohatera zachowuje również adaptacja
sceniczna Anny Sobol i Macieja Wojtyszki. A dlaczego jest dwóch
Lejzorków? Kwestia prozaiczna. Obaj wykonawcy grywają również
w innych teatrach. Wybrano ich dwóch, by było względne bezpieczeństwo, że zaplanowane spektakle w BTD będą się odbywały
w ustalonych terminach, bez zagrożenia że przedstawienie trzeba by
odwoływać z powodu konfliktu terminów.

Kultura

Radio posłuchało słuchaczy

Teraz poranne Studio Bałtyk poprowadzi zawsze para dziennikarzy, bo tego chcą słuchacze (na zdjęciu – Katarzyna Kużel i Krzysztof Plewa)

Nowe audycje, nowe pasma, nowa strona internetowa - Radio Koszalin wprowadza jesienną ramówkę. Tym razem przy wsparciu słuchaczy, bo na podstawie badań ich opinii przeprowadzonych
przez sopocką pracownię PBS. Zmianom antenowym towarzyszy kampania wizerunkowa stacji.

z

jesienną ramówką Polskie Radio Koszalin rusza
24 września. Znalazły się w niej nowe pasma
i audycje. Szczególną rolę w nowej ramówce ma
odgrywać „Studio Bałtyk” emitowane dwa razy
dziennie – w godzinach 6.00 - 9.00 oraz 16.00 18.00. Poranne pasmo poprowadzi para dziennikarzy, bo tego życzą sobie słuchacze. – Po raz
pierwszy przygotowaliśmy ramówkę przy współudziale naszych
słuchaczy. Ich cenne uwagi zebraliśmy, przeprowadzając jakościowe
i ilościowe badania naszego radia oraz konkurencji, które wykonała
na nasze zlecenie renomowana sopocka Pracownia Badań Społecznych - mówi Piotr Ostrowski, prezes zarządu i redaktor naczelny Radia Koszalin.
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Urozmaicona publicystyka

ży. - To pożądana i doceniania przez słuchaczy forma radiowa, a nasi
dziennikarze – reportażyści, od lat są laureatami, nie tylko krajowych konkursów - dodają naczelny i jego zastępca. Zmianie uległa
formuła oraz pora emisji magazynu „Mija Tydzień” (piątki o godzinie
17.05). W audycji bieżące wydarzenia z regionu i kraju komentować
będą dziennikarze radia i innych koszalińskich redakcji.
- Muzycznie postaramy się zaspokoić większość gustów. Jak wynika z badań, nasi słuchacze preferują utwory z lat 90. i 80., ale oczywiście nie zabraknie nowości. Promować będziemy regionalne talenty,
a w niedzielnym ,,Powrocie do przeszłości’’ zagramy koncertowo,
czyli emitować będziemy fragmenty najważniejszych koncertów
w historii muzyki rozrywkowej. W felietonach „Piosenki wszechczasów” opowiemy o najpopularniejszych nagraniach z różnych dekad
– zapewnia Sylwester Podgórski, kierownik Redakcji Muzycznej.
- Odświeżyliśmy również oprawę muzyczną stacji, m.in. serwisów
informacyjnych. Jingle ponownie zamówiliśmy u Nieustraszonych
Łowców Dźwięków w Krakowie, ponieważ są liderem na rynku. Głosem stacji pozostanie Dariusz Odija, aktor pochodzący ze Słupska podkreśla Piotr Ostrowski.

W nowej ramówce na antenie pojawi się m.in. NTRK /enterka/
- Nowe Technologie w Radiu Koszalin. Audycja, w której wraz ze
słuchaczami radiowcy odkrywać będą świat nowych technologii.
– Będzie mowa przede wszystkim o innowacyjnych rozwiązaniach
wprowadzanych w naszym regionie, ale planujemy także audycje
Z myślą o promocji
przygotowane przy współpracy z Centrum Nauki Kopernik z Warszawy - mówi Cezary Szewczyk, członek zarządu ds. programowych
Zmianom programowym towarzyszy kampania wizerunkowa
i zastępca redaktora naczelnego Radia Koszalin. - W wieczornych stacji z nowym logo. Na billboardach, tablicach reklamowych, citypasmach publicystycznych zajmować się będziemy problemami spo- lightach i siatkach wielkoformatowych najpopularniejsi dziennikarze
łeczności lokalnych, samorządów i przedsiębiorców. Z udziałem spe- stacji promują pasma „Zawsze blisko Was” i „Przebojowe Radio Kocjalistów i słuchaczy dyskutować będziemy o zdrowiu, prawie, ekolo- szalin” oraz program autorski „Cejrowski kontra Rudnik”.
gii, kulturze. Korzystając z przebogatego archiwum naszej rozgłośni
To nie jedyne zmiany w Radiu Koszalin. - Jednocześnie uruchoplanujemy odbywać cykliczne,
mimy nową stronę internetową.
zapewne dla wielu sentymentalBędą podcasty, materiały filmone, podróże w czasie – dodaje
we, dużo newsów oraz udostępCezary Szewczyk.
nione zasoby naszego archiwum.
Nowa jesienna ramówka zostanie zaprezentowana podczas
Powstaje nowa redakcja internednia otwartego w siedzibie radia w niedzielę, 23 września
Muzyka na bogato
towa – mówi Cezary Szewczyk.
br. Na gości czekają liczne atrakcje: udział w audycjach,
Kontynuowane będą cykle bezzwiedzanie radia oraz festyn z kuchnią regionalną. Wielką
Jak zapewniają szefowie Rapłatnych koncertów i spotkań
atrakcją dnia otwartego będzie koncert zespołu „Takloopdia Koszalin, mimo ogromnych
w Studiu im. Czesława Niemena
nie”, laureata tegorocznego Bałtyk Festiwal Media i Sztuka
problemów z finansowaniem
– „Unplugged Radia Koszalin” ,
w Darłowie, współorganizowanego przez Radio Koszalin.
mediów publicznych, w nowej
„Wieczory na ludowo” oraz ,,Raramówce nie zabraknie reportadiowy Klub Obieżyswiata’’

Koszalin, ul. Gnieźnieńska 38
centrum ogrodnicze tel. 94 731 2925
kwiaciarnia tel. 94 345 1000
www.kwiaciarniacentrum.pl

Kultura

To naprawdę
festiwal młodych

Kto wątpił w sens festiwalu Młodzi i Film powinien był między 10 a 15 września br. zajrzeć choćby
na godzinę do Centrum Kultury 105. Na pewno zmieniłby zdanie.
Andrzej Mielcarek

f
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ilmy pokazywali na festiwalu młodzi twórcy, co
w przypadku reżyserów oznacza, że mogą być ludźmi dobiegającymi czterdziestki. Tak to już jest z pełnometrażowymi debiutami fabularnymi w Polsce
i nic nie wskazuje, by sytuacja miała się zmienić.
Duże filmy kosztują. Na szansę debiutu trzeba więc
czekać latami. Za to w kategoriach krótkometrażowych, gdzie presja pieniądza jest zdecydowanie mniejsza, sytuacja
wygląda inaczej. Debiutują autorzy z pokolenia dwudziestolatków.
Opowiadają obrazem o tym, jak widzą świat. I znajdują zrozumienie u koszalińskiej widowni festiwalowej, bo ona również jest bardzo
młoda. Chociaż program imprezy był tak bogaty, że mógłby wystarczyć nie na jeden a jakieś trzy tygodnie, sale projekcyjne były stale
pełne. W przypadku niektórych filmów o wejście na salę toczyły się

niemal bitwy. To bez wątpienia pokazuje, że festiwal jest potrzebny.
Młodzieży było pełno na seansach, w czasie dyskusji i seminariów,
no i oczywiście w kuluarach, bo 31. Koszaliński Festiwal Debiutów
Filmowych „Młodzi i Film” stwarzał okazję do spotkania wielu istotnych postaci polskiego kina i bezpośredniej rozmowy z nimi.
W tym roku w Koszalinie pojawiło się mnóstwo dziennikarzy
wyspecjalizowanych w dziedzinie filmu, wśród nich ci najbardziej
znani, bo prowadzący tematyczne programy w rozmaitych stacjach
telewizyjnych. Z rozmów z nimi wynika, że wysoko oceniają poziom
przeglądów w poszczególnych kategoriach. Ale przede wszystkim
wrażenie na nich zrobiła świetna atmosfera. A ta jest zasługą koszalińskiej młodzieży. To rzeczywiście jest festiwal młodych. Jeśli nie
zawsze młodych (wiekiem) twórców, to na pewno chłonnych i zaangażowanych młodych fanów kina.

Piotr Jedliński, prezydent Koszalina, w otoczeniu lauretaów festiwalu.

Kultura

„Sanctuary”, reż. Norah McGettigan
Jantar za dźwięk dla Fiadhnaita McCanna
Jantar – nagroda (ex aequo) za najlepszą rolę
kobiecą oraz 8 000 zł dla Anne-Marie Duff
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„Być jak Kazimierz Deyna”, reż. Anna Wieczur-Bluszcz
Grand Prix, WIELKI JANTAR 31. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych w kategorii
fabularnych filmów pełnometrażowych oraz 20 000 zł dla Anny Wieczur-Bluszcz za najlepszy
debiut (dodatkowo pióro z dedykacją oraz dyplom od prezydenta RP Bronisława Komorowskiego).
Jantar – nagroda za najlepsze zdjęcia oraz 8 000 zł dla operatora Tomasza Naumiuka.
Jantar – nagroda (ex aequo) za najlepszą rolę kobiecą oraz 8 000 zł dla Gabrieli Muskały.

Kultura
Jury Konkursu Pełnometrażowych
Debiutów Fabularnych
Jan Jakub Kolski (przewodniczący) – reżyser,
scenarzysta, operator i producent filmowy, autor sztuk teatralnych, prozy i piosenek, pedagog.
Jeden z najbardziej cenionych dziś twórców polskiego kina autorskiego. Od 2000 członek Europejskiej Akademii Filmowej.
Katarzyna Herman – aktorka teatralna i filmowa,
związana z warszawskim Teatrem Powszechnym. Zeszłoroczna laureatka nagrody aktorskiej
na Festiwalu „Młodzi i Film” za rolę w filmie „W
sypialni” Tomasza Wasilewskiego. Popularność
przyniosły jej role w serialach (m.in. „Magda
M.”, „Kryminalni”, „Boża podszewka II”).
Michał Komar – scenarzysta i krytyk filmowy,
autor sztuk teatralnych, wydawca i publicysta.
Marcin Koszałka PSC – autor zdjęć i reżyserdokumentalista, absolwent i wykładowca Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach. Jego debiutancki dokument „Takiego pięknego syna urodziłam” (1999) został
nagrodzony m.in. Prix Europa (Berlin).
Jacek Rakowiecki – dziennikarz. Od lipca 2007
roku redaktor naczelny miesięcznika „Film”.
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Jury Konkursu Krótkometrażowych
Debiutów Filmowych
Leszek Dawid (przewodniczący) – reżyser,
scenarzysta. Absolwent i wykładowca łódzkiej
szkoły filmowej. Za film „Ki” zdobył m.in. Nagrodę im. Stanisława Różewicza w Koszalinie
(2011) i Nagrodę Główną w Konkursie Polskim
krakowskiego festiwalu Off Plus Camera. Jego
film „Jesteś bogiem”, otrzymał nagrodę na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
w Gdyni.
Kuba Czekaj – absolwent reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego oraz
Studia Prób w Szkole Wajdy. Autor wielokrotnie
nagradzanych, także na „Młodzi i Film”, krótkometrażowych filmów fabularnych „Ciemnego
pokoju nie trzeba się bać” oraz „Twist & Blood”.
Andrzej Haliński – autor scenografii m.in. do
filmów i seriali „Królowa Bona”, „Kariera Nikodema Dyzmy”, „C. K. Dezerterzy”, „Sztos”, „Czas
honoru”. Dwukrotnie nagrodzony na Festiwalu
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za scenografię do filmów: „Cudowne dziecko” i „Ogniem
i mieczem”.
Kamil Polak – reżyser filmów animowanych.
Twórca prezentowanej w konkursie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie animacji „Świteź”, wielokrotnie nagradzanej w Polsce
i na świecie.
Edyta Wróblewska – uczyła się reżyserii filmu
dokumentalnego w warszawskiej Szkole Wajdy,
a wcześniej realizacji obrazu telewizyjnego i filmowego w Camerimage Film School w Toruniu.
Brała udział w Berlinale Talent Campus. Była także aktorką Studenckiego Teatru Prób, kierowała
DKF-em.

„Droga na drugą stronę”,
reż. Anca Damian
Jantar Stanisława Różewicza
za reżyserię oraz 12 000 zł
dla Anci Damian

„Agnieszka”, reż Izabela
Bartosik-Burkhardt
Jantar za najlepszy
krótkometrażowy film
animowany

„Big love”, reż. Barbara Białowąs
Jantar za Debiut Aktorski oraz
8 000 zł dla Aleksandry Hamkało

„Idziemy na wojnę”, reż. Krzysztof Kasior
Jantar za najlepszy krótkometrażowy film
fabularny (nagroda w wysokości 5 000 zł)

Kultura

„Dziewczyna z szafy”, reż. Bodo Kox
Jantar za rolę męską oraz 8 000 zł dla Wojciecha Mecwałdowskiego.
Nagroda Jury Młodzieżowego Nagroda Dziennikarzy

„Gwizdek”, reż. Grzegorz Zariczny
Jantar za najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny.
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„Dzień kobiet”, reż. Maria Sadowska
Jantar za scenariusz oraz 8 000 zł dla Marii
Sadowskiej i Katarzyny Terechowicz

Kultura

Prestiżowe

imprezy

Do oglądania

czyli subiektywny
przegląd wydarzeń

„Burzliwe życie Lejzorka”
Na początek sezonu koszaliński teatr
proponuje przedstawienie na poły muzyczne. W spektaklu wyreżyserowanym
przez Artura Barcisia posłuchać można
piosenek napisanych przez Macieja Wojtyszkę do muzyki Jerzego Derfla. „Lejzorek” to niełatwe zadanie aktorskie. Zespół
BTD świetnie z nim sobie poradził. Przedstawienie można oglądać przez trzy kolejne weekendy września.
Bałtycki Teatr Dramatyczny, ul. Modrzejewskiej, 21, 22, 29,
30 września godz. 19.00, 23 września o godz. 18.00.

Do słuchania

Kulka zagra Czajkowskiego
Filharmonia Koszalińska rozpoczyna sezon artystyczny 2012/2013 w wielkim stylu.
Pierwszy koncert to prawdziwa gratka dla
melomanów. Z koszalińską filharmoniczną
orkiestrą prowadzoną przez Rubena Silvę
zagra sam Konstanty Andrzej Kulka. W repertuarze Koncert skrzypcowy D-dur op. 35
i VI Symfonia h-moll op. 74 „Patetyczna”
Piotra Czajkowskiego, które należą do najbardziej znanych utworów
rosyjskiego kompozytora.
Sala kina Kryterium, Centrum Kultury 105
przy ul. Zwycięstwa, 21 września, godz. 18.30

Tomasz Kot jako sex guru
Tomasz Kot pod lupę bierze życie seksualne Polaków. Czego tak naprawdę
pragną kobiety? Jak często powinienem/
powinnam uprawiać seks? Czy mężczyźni
naprawdę wiedzą gdzie jest słynny punkt
„G”? Chcecie poznać odpowiedzi na te
i wiele innych pytań dotyczących seksu,
a przy okazji świetnie się bawić? Koniecznie wybierzcie się na spektakl „Sex Guru”! Wielki przebój West Endu,
sztuka austriackiego komika Wolfganga Weinbergera, doczekał się
wreszcie polskiej adaptacji. Wyreżyserowania tego hitu podjął się
Gabriel Gietzky. W roli tytułowej obsadził jednego z najlepszych polskich aktorów komediowych – Tomasza Kota. Spektakl to rozpustnie
śmieszna interaktywna sztuka dla dorosłych, w której Kot będzie waszym przewodnikiem po seksualnym labiryncie.
W Koszalinie Tomasza Kota w roli Sex Guru oglądać będzie
można 11 października o godz. 17.30, na scenie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. Bilety w cenie 70 złotych (60 zł miejsca na
balkonie) można kupić w „Głosie Koszalińskim”, ul. Mickiewicza
24, tel.: 94 347 35 16.

Soyka w hołdzie Mistrzowi
Artysta niezwykły i wszechstronny.
Zawsze inny i zaskakujący, a mimo to
jego utwory rozpoznawalne są już przy
pierwszych dźwiękach. Stanisława Soyki,
wystąpi z repertuarem z najnowszej płyty
„Stanisław Soyka w hołdzie Mistrzowi”
z piosenkami Czesława Niemena oraz
Agnieszki Osieckiej z albumu „Soyka
Osiecka… tylko brać”. Podczas koncertu nie zabraknie takich szlagierów jak „Absolutnie nic”, „Cud niepamięci” czy „Tolerancja”. Bilety
w cenie 80zł, 100zł, 120zł, do nabycia w kasie Filharmonii, a także
w Agencji „BOGART”.
Gdańsk, Filharmonia Bałtycka, 7 października
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Kultura
• Świat pod mikroskopem. Organizmy występujące w wodzie (Laboratorium Biologii Środowiskowej, bud. C, piętro 3, hol)
• Spektrometria absorpcji atomowej (Katedra Gospodarki Odpadami, bud. C, piętro 4)
• Żywność dla kosmonautów – liofilizowane produkty spożywcze.
Ocena kwasowości mleka. Pokaz hodowli ślimaków jadalnych (Katedra Biochemii i Biotechnologii, bud. E, hol)
• Wypiek i ocena punktowa pieczywa. Pakowanie próżniowe żywności. (Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego, bud.
E, hol)
• Rośliny karłowate. Sztuka bonsai (Katedra Biologicznych Podstaw
Rolnictwa)
• Kamery na podczerwień – rejestracja promieniowania cieplnego
emitowanego przez ciała fizyczne. Zdjęcia termowizyjne (Katedra Systemów Elektronicznych, Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa)
• Wirtualna rzeczywistość – gry i inne animacje (Centrum Informatyczne Wydziału Elektroniki i Informatyki)
• Wirtualna fizyka – prezentacja interaktywna (Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość StudiaNET, bud. B, hol)
• Pokaz ekranu dotykowego opartego na panelu LCD (Katedra Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji)
• Prezentacja studia telewizji naukowej HD – PLATON. Pokaz
elementów instalacji światłowodowej (Katedra Systemów Cyfrowego
Przetwarzania Sygnałów, Uczelniane Centrum Technologii Informatycznych, bud. D)
• Prezentacja prac studentów wzornictwa. Wystawa biżuterii. Wydruki modeli przestrzennych z drukarki 3D. Pokaz multimedialny
(Instytut Wzornictwa, bud. B, piętro 1, hol)
Festiwalowe spotkania odbędą się w obiektach Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 2 (wejście od ul. Jana Pawła II)
oraz przy ul. Racławickiej 15-17, 27 września (czwartek), w godzinach od 10:00 do 15:00

Do spotkania

Politechnika zaprasza na Festiwal Nauki
W ramach XII Zachodniopomorskiego
Festiwalu Nauki Politechnika Koszalińska
przygotowała szereg atrakcji – adresowanych głownie do młodzieży. Wstęp jest
wolny – nie jest wymagane wcześniejsze
powiadomienie. Zwiedzanie pracowni i laboratoriów powinno odbywać sie w zorganizowanych grupach (klasach). W holu
głównym uczelni przy ul. Śniadeckich będzie działał punkt informacyjny, z którego pracownicy uczelni będą prowadzili grupy gości do
wybranych obiektów.
Pokazy i pokazy w obiektach przy ul. Śniadeckich:
• Fizyka w niskiej temperaturze, czyli ciało w ciekłym azocie (bud.
B, hol)
• Pokaz prób wytrzymałościowych materiałów konstrukcyjnych
stosowanych w budownictwie i mechanice (Laboratorium Techniki
Budowlanej, bud. E, sala 7)
• Pokazy robotów. Zbuduj swojego robota i zaprogramuj go (bud.
B, hol)
• Pokaz w laboratorium do badań kolektorów słonecznych (Katedra
Mechatroniki i Mechaniki Stosowanej, bud. G, sala 9-2)
• Czym zajmuje sie geodezja – pokaz instrumentarium geodezyjnego (Laboratorium Geodezji i Kartografii, bud. I, hol)
• Pokaz instrumentarium geoinformatycznego (Laboratorium Fotogrametrii, bud. D, hol)
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Kronika Prestiżu

Finał filmowego tygodnia
ylko dwa wydarzenia zawyżały średnią wieku widzów 31. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów „Młodzi
i Film” – gala na otwarcie i na zakończenie imprezy.
Pomiędzy nimi festiwal należał wyłącznie do młodzieży. Na razie anonimowej, ale jak zauważył Janusz Kijowski, wiceprezes
Związku Filmowców Polskich, za 10-15 lat to ona będzie decydowała o tym, jakie będzie nasze kino.
am

t

Jan Jakub Kolski w rozmowie z Justyną Prywer (TVP Szczecin)

Ryszard Urbański, Małgorzata Pieczyńska

Stanisław Gawłowski, Teresa i Andrzej Jakubowscy

Ewa Szykulska

Janusz Kijowski

Jarosław Loos, Stanisław Gawłowski, Renata Listowska-Gawłowska
Ryszard Ulicki i Ryszard Tarnowski

foto: Radek Koleśnik

Od prawej: Anna i Piotr Jedlińscy

Paweł Strojek (dyrektor festiwalu), Izabela Wilke
(CK 105), Małgorzata Pieczyńska, Janusz Kijowski

Teresa Golik z mężem

Grzegorz i Krystyna Funke

Bajki polityków
Piotr Jedliński (prezydent
Koszalina) jako król

Henryk Zabrocki (TPD)

1i2

Krystyna Kościńska (radna)
i Piotr Zientarski (senator PO)

foto: Radosław Brzostek
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Lech Wojciechowski (Ekowodrol)
i Piotr Jedliński

września po raz kolejny na deskach Bałtyckiego Teatru
Dramatycznego w spektaklu charytatywnym wystąpili koszalińscy politycy i przedsiębiorcy. Celem było
zebranie pieniędzy na pomoc oddziałowi dziecięcemu Szpitala
Wojewódzkiego. Cztery bajki („Kot w butach”, „Jaś i Małgosia”,
„Czerwony kapturek” i „Kopciuszek”) złożyły się na wyreżyserowany przez Magdalenę Muszyńską spektakl zatytułowany „Bajki
samograjki”.
am

Prof. Tadeusz Bohdal (rektor Politechniki Koszalińskiej)
i Sławomir Nowosadko (prezes Gazopolu)

Barbara Grygorcewicz (radna) i Romuald Sobierajski
(prezes Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej)

Kronika Prestiżu

Herbatka na koniec wakacji
statnia Herbatka Izbowa, czyli cykliczne spotkanie
przedsiębiorców zrzeszonych w koszalińskim oddziale Północnej Izby Gospodarczej odbyło się w ostatni
dzień wakacji (31.08) na dziedzińcu Muzeum Okręgowego. Pogoda nie była wakacyjna - raczej chłodna, z przelotnym deszczem. Humory jednak dopisywały, a zabawa skończyła się późnym wieczorem.
am

o

Elżbieta Konarska

Aneta Sieradzka, Mariusz Adamkiewicz (prezes Oddziału
Północnej Izby Gospodarczej w Choszcznie)

Artur Wezgraj, kanclerz
Politechniki Koszalińskiej

Julita Lachowska, Robert Bodendorf

Renata i Jacek Frydrychowicz

Elwira Jankowska (Elwi)

Agnieszka Karniej, Katarzyna Hatłas

Prof. Tomasz Heese z małżonką

iotr Jedliński, Piotr Zientarski, Andrzej Jakubowski

Mariusz Krajczyński (Infinio)

Ewa Sycz, Agnieszka Jabłońska

Marcin Zarębski, Piotr Woś

Mira Danielewska, Julita Lachowska

Lukrecja i Maciej Buczkowie

Nela Chojnowska, Mariola Bladyn

Robert Kopeć, Kolanek Aneta

Krzysztof Gołaszewski, Jolanta Micyk

grupa Respect Crew

Anna Grabowska

Daria Zawiałow
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foto: DEBER Magnowska spółka jawna

Od lewej: Piotr Charemski (regionalny przedstawiciel handlowy Limito), Konrad Kornaszewski
i Krzysztof Baranowski, Studio Kulinarne Roberta Sowy), Tomasz Rytlewski (prezes Limito)

Kronika Prestiżu

„Pan Tadeusz” przez cały dzień
dwusetną rocznicę wydarzeń opisywanych w naszej
epopei narodowej w 50 miastach Polski odbyło się
wielkie publiczne czytanie Mickiewiczowskiego arcydzieła. W Koszalinie akcję, która odbyła się w sobotę 8 września,
zorganizowała Koszalińska Biblioteka Publiczna. Czytali lokalni
politycy, nauczyciele, uczniowie. Gościny udzieliły im galerie
handlowe – Emka i Atrium.
am

w

Artur Wezgraj (kanclerz Politechniki
Koszalińskiej, radny)

Dorota Chałat (radna)

Andrzej Ziemiński (dyr. KBP), Ewa Kroll (dyr. Zespołu
Szkół nr 7), Artur Wiśniewski (radny miejski)

Jan Kuriata (rektor Wyższej
Szkoły Zawodowej)

Dawid Modliński

Piotr Jedliński (prezydent Koszalina)

Sebastian Tałaj

Andrzej Jakubowski (wicemarszałek
województwa zachodniopomorskiego)

foto: Marek Jóźków

Iwona Stępniak (bibliotekarka)

Dorota Pawłowska (dyr. wydziału
kultury Urzędu Miejskiego)

Małgorzata Żydowicz (biblioteka)

Patryk Jędrysiak

Izabela Wilke (radna)

Beata Kępa (I LO)

Młodzież z I LO im. Stanisława Dubois

Rodzice - Roman Barcikowski
i Danuta Czerniawska

Na pierwszym planie Dominik
Komorowski i Agata Furmańczyk

Kamil Hońko, Marek Łagocki
i Aleksandra Barcikowska

Ewa Ebertowska i Danuta Czerniawska

Przyjaciele i znajomi

Damian Ossowicki

abrysia Barcikowska, uczennica I LO. Od kiedy rodzice
podarowali jej analogowy aparat w kształcie pingwina
wiedziała, że fotografia będzie częścią jej życia. W 2007
r. zajęła się fotografią cyfrową, od tamtego czasu uczęszcza na
zajęcia do Pałacu Młodzieży. Pod okiem Moniki Kalkowskiej
poszerza swoje umiejętności oraz wiedzę na ten temat. Teraz
w Pałacu ma swoją wystawę zdjęć zrobionych w Kurdystanie,
rzadko uczęszczanej przez turystów części Turcji. Wernisaż wystawy odbył się 14 września br.
am

g

foto: Marek Jóźków
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Kurdystan, czyli trochę
inna Turcja

Monika Kalkowska (wicedyrektor Pałacu Młodzieży) i Gabrysia Barcikowska

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
		

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

SALONY FRYZJERSKOKOSMETYCZNE, FITNESS		
				

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

Optyk Lewińscy,ul. Połtawska 2/2
Prywatna Praktyka Stomatologiczna
Magdalena i Sebastian Lenkiewicz,
ul. Jantarowa 25A , Koszalin
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Marcin Bogurski,
ul. Boczna 11/5, Koszalin
Sanatus Gabinety Specjalistyczne,
ul. Żwirowa 10
HOTELE				
City Apartments, ul. Sułkowskiego 11
(Arka Medical SPA), Kołobrzeg
City Apartments, ul. Młyńska 49
City Apartments, ul. Bogusława II 47
Club 2CV Hotel, ul. Piastowska 1
Gromada Hotel 3*,
ul. Zwycięstwa 20-24
Hotel Trawa, ul. Szczecińska
– Stare Bielice 7a
Hotel Sport, ul. Sportowa 14
Ikar Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
ul. Rodziewiczówny 24, Kołobrzeg
Ikar Plaza Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
ul. Wschodnia 35, Kołobrzeg
Koral Live, ul. Kościuszki 12, Kołobrzeg
Lidia , ul. Dorszowa 3, Darłowo
Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
Pro-Vita, ul. Kościuszki 17, Kołobrzeg
Royal Park Hotel & Spa,
ul. Przemysłowa 5, Mielno
Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice
Villa Taris, ul. Koszalińska 70-72, Kołobrzeg
Willa Alexander Spa&Wellness,
ul. BoWiD 7, Mielno
		
		
SKLEPY				

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

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

SALONY SAMOCHODOWE		
			

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

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 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

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				
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
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
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

Mojsiuk Sp.J., ul. Pomorska 88, 70-812 Szczecin Dąbie, tel.: +48 91 48 08 712; Stare bielice 128, Koszalin, tel.: +48 94 34 77 372

