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Przegląd za 3000 km Akumulator OK

Poziom paliwa 23 l

Mercedes-Benz Vito.
Samochód pod pełną kontrolą.
Mercedes-Benz Vito to pierwszy w segmencie samochód
z systemem zarządzania pojazdem. Z bezpłatnymi usługami
Mercedes PRO connect masz pełną kontrolę nad swoją flotą. 

SYSTEM ZARZĄDZANIA 
TWOJĄ FLOTĄ

Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz.

*Przykładowe wyposażenie dla modelu Vito Tourer Select.

Audio 15 
z nawigacją Becker®
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Przyciemnione
szyby z tyłu

Aktywny asystent
parkowania

Wybierz Mercedesa Vito z promocyjnym, bogatym  
wyposażeniem i tylko teraz oszczędź do 9 000 PLN netto.* 

Vito: zużycie paliwa w mieście/poza miastem/średnie: 9,0-6,6 /6,0-5,0/6,9-5,7 l/100 km; średnia emisja CO2: 182-154 g/km.
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est ich w Koszalinie coraz więcej, przybierają rozmaite formy i an-
gażują coraz szersze grono osób. Myślę o samorzutnych akcjach 
pomocowych na rzecz ludzi, którzy znaleźli się w potrzebie. 

To bardzo pozytywne zjawisko. Chodzi nie tylko o to, że dzięki 
tym działaniom ktoś otrzyma wsparcie materialne – najczęściej 

w postaci pieniędzy albo innych środków na leczenie. Są również skutki istotne 
dla samych angażujących się w pomoc. Można mówić o korzyściach na pozio-
mie indywidualnym, jak i szerszym. Tak jednostkowo to z pewnością każdy, kto 
bezinteresownie zrobi coś dobrego dla innych, czuje się po prostu lepiej. Ma 
do tego zasłużone prawo. Na poziomie społecznym zaś korzyści są być może 
jeszcze istotniejsze. Zwłaszcza jeśli dzieje się to w naszym mieście i w naszej lo-
kalnej społeczności. Co jakiś czas w publicznych dyskusjach na temat nas sa-
mych pojawia się pytanie o zbiorową tożsamość koszalinian. Wciąż jest ona nie-
dookreślona, nieukształtowana, nieutrwalona. Trudno się temu dziwić. Wartość 
tak subtelna jak tożsamość dużej zbiorowości krystalizuje się w długim okresie 
czasu. Gdyby zapytać o to, co jest dla nich wspólne, od mieszkańców Poznania, 
Lublina albo Krakowa usłyszeliby: „Co to za pytanie? Przecież to oczywiste!”. 
W Koszalinie nic oczywiste jeszcze nie jest. Proces trwa.

Ale na pewno wspomniane akcje pomocowe poprzez to, że są aktywnością 
społeczną, przyczyniają się do utrwalania więzi, a więź i odczucie wspólnoty to 
warunek wspólnej tożsamości. 

Niektóre ze spontanicznych inicjatyw charytatywnych odnotowujemy w tym 
wydaniu naszego magazynu. Mam na myśli spektakl zatytułowany „Wyczaruję 
Wam” przygotowany wspólnie przez grono kilkudziesięciu przedsiębiorców 
i dzieci skupione w Mini Studiu Poezji i Piosenki pani Ewy Turowskiej działają-
cym w Centrum Kultury CK 105. Trzy spektakle przy pełnej widowni, a mogło-
by być ich więcej, bo zainteresowanie było większe niż możliwości znalezienia 
aż tak dużej ilości czasu przez tak duże grono wykonawców! Inny przykład to 
zapowiadany drugi koncert z cyklu Magia Rocka, którego celem jest zbiórka 
pieniędzy na rzecz coraz prężniej działającej Fundacji Pomocy Dzieciom MA-
GIA. I wreszcie rzecz o największym zasięgu – rejestracja potencjalnych dawców 
szpiku kostnego, odbywająca się właśnie w wielu lokalizacjach w Koszalinie i re-
gionie. Ona również stała się możliwa dzięki inicjatywie i energii koszalińskich 
wolontariuszy. 

To tylko trzy przykłady aktualnych działań, jakie odnotowujemy na bieżąco. 
Ale jest ich dużo więcej. Właściwie nie ma tygodnia, żeby coś o takim charakte-
rze nie działo się w Koszalinie. Można więc optymistycznie stwierdzić, że mimo 
bolesnych podziałów w skali „makro” będących skutkami polityki, w skali „mi-
kro” potrafimy z sobą współdziałać i znajdujemy do tej aktywności wartościowe 
powody. 

Ponieważ Wielkanoc tuż, tuż – pragniemy złożyć Państwu życzenia owocnego 
przeżywania tego szczególnego czasu i wielu miłych spotkań przy świątecznym 
stole. Na łamach „Prestiżu” spotkamy się ponownie w drugiej połowie kwietnia.   

Andrzej Mielcarek

Trudno znaleźć odpowiednio piękne słowa, by scharakteryzować sylwetkę koszalińskiego chirurga pana doktora Zbigniewa Gołofita. 
Cudowny, wrażliwy człowiek. Bardzo doświadczony lekarz, poświęcający pacjentowi dużo uwagi i serca. Fachowiec o ogromnej wie-
dzy, wykonujący zabiegi precyzyjnie i odpowiedzialnie. Wyjaśnia szczegółowo przyczyny choroby, kolejne etapy leczenia, operacji 
i rekonwalescencji. Robi wszystko, co możliwe, żeby przebieg leczenia nie był dla pacjenta uciążliwy.
Za całe dobro, jakiego od Pana doświadczyliśmy, Panie Doktorze, prosimy przyjąć słowa najwyższej wdzięczności.

Maria Alicja Siwula i Adam Siwula

Foto: Agnieszka Orsa
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Drogi Przedsiębiorco,

Inspirowane światowymi nurtami oraz
potrzebami naszych lokalnych klientów

biznesowych stworzyłyśmy nowatorskie
szkolenia językowe idealnie

dopasowane do Twojego
przedsiębiorstwa.

Przedstawiamy nasz najnowszy
program Chili BIZ z zakresu

English BIZ oraz German  BIZ, czyli
języka angielskiego oraz języka

niemieckiego w biznesie!

Get On Board! - bądź na bieżąco 
w sferze nowoczesnego biznesu!

Zapraszamy,

Uzyskaj 50-80 %
dofinansowania!

Magdalena Buszka oraz  Agata Zelek
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miany wejdą w życie od 3 kwietnia br. Redaktor 
Piotr Kobalczyk mówi: - To dobry moment, wio-
senne ożywienie, właściwy czas na pewne mody-
fikacje. W nowej ramówce znajdzie się więcej ele-
mentów misyjnych, ale nie kosztem rozrywki, bo 

dzięki nowym audycjom w istniejących już pasmach ona również 
dostanie nowy impuls. 

Istotną zmianą będzie przeniesienie programu zatytułowanego 
„Po słowie” z niedzieli na poniedziałek. - Wyszliśmy z założenia, że 
o  dotychczasowej porze nadawania, czyli w  niedzielne poranki, 
media dostarczają dużo konkurujących z sobą propozycji o po-
dobnym charakterze, a więc musimy walczyć o uwagę słuchaczy 
z silnymi ogólnopolskimi markami. Z drugiej strony parlamenta-
rzyści uczestniczący w audycji sygnali-
zowali, że zmiana byłaby dla nich wy-
godna, bo często podczas weekendu 
mają obowiązki wchodzące w konflikt 
z terminem audycji a nam zależy, żeby 
odwiedzali nasze studio regularnie – 
wyjaśnia Piotr Kobalczyk. 

W  paśmie porannym pojawi się 
audycja „Miasto mówi”, prowadzo-
na przez Sławomira Kamolę, który 
niedawno wrócił do radia. Będzie to 
program o  charakterze reaktywnym, 
czyli  z udziałem słuchaczy. Zajmie się 
on rozmaitymi sprawami pozornie ba-
nalnymi, ale takimi, które utrudniają 
nam codzienne życie. Chodzi o  takie 
rzeczy jak to, kto powinien mieć drob-
ne - klient czy sprzedawca w sklepie. 
Z pozoru błaha rzecz, ale krew może 
popsuć

Nowością będą na antenie PRK fe-
lietony znanych publicystów (Piotrów 
- Cywińskiego, Goćka, Semki i Wielguckiego oraz Wojciecha Cej-
rowskiego i Aleksandry Jakubowskiej). Są to komentatorzy wyra-
ziści, budzący emocje, a prezentujący poglądy od lewa do prawa. 

- Ważnym wątkiem misyjnym w tym roku są treści związane ze 
wzmacnianiem postaw  patriotycznych i  tożsamości narodowej. 
Obok już funkcjonujących cyklicznych składników programu po-
jawi się nowy noszący tytuł „Filary wolności”. Poprowadzi go redak-
tor Piotr Głowacki – wyjaśnia dyrektor programowy PRK. - Będzie 
w nim dużo zaskakujących treści. Znane fakty pokażemy w nowym 
ujęciu albo w sposób, w jaki nie były dotąd pokazywane. 

W niedzielę w miejsce programu „Po słowie” pojawi się maga-
zyn adresowany do rolników. Ma on zawierać w sobie dwa naj-
istotniejsze elementy: informacje o  ważnych z  punktu widzenia 
mieszkańców wsi aktualnościach oraz wiadomości o charakterze 

użytecznym. - Będzie programem na żywo z elementami repor-
terskimi, ale zawsze z  jakimś gorącym, bardzo ważnym dla śro-
dowiska wiejskiego tematem. Kładziemy też akcent na wszelkie 
użytkowe informacje, które mogą się przydać rolnikom, czyli omó-
wienia zmieniających się przepisów, interesujące oferty rynkowe 
i nowinki z obszaru produkcji rolnej.

W  nowej ramówce Polskie Radio Koszalin zdecydowało się 
również na pewien eksperyment. Po godzinie 23 pojawi się bo-
wiem audycja, której formuła – kiedyś bardzo popularna - została 
na długi czas przez radiowców zarzucona. Chodzi o tzw. rozmo-
wy nocą. W PRK poprowadzi ją red. Andrzej Rudnik. - Rozmowy 
o życiu, czasami nawet pewnie o sprawach intymnych. Formuła 
wymagająca dużego doświadczenia i  dojrzałości od prowadzą-

cego. Jestem przekonany, że Andrzej 
Rudnik świetnie sobie z tym poradzi – 
stwierdza Piotr Kobalczyk.  

Będzie trochę zmian w  zakresie 
rozrywki. „Złota 30”, czyli główna lista 
przebojów stacji, z  godzin popołu-
dniowych zostanie przeniesiona na 
godzinę 20 w  sobotę. Sobotnie po-
południe wypełni zaś blok „Kultural-
na sobota”. Będzie to dwugodzinne 
pasmo, w którym znajdzie się między 
innymi nowa audycja zatytułowana 
„Kołozwrotek - hity z  tekstem i  kon-
tekstem”. Arkadiusz Wilman wspól-
nie z dr Łukaszem Trzeciakiem będą 
rozbierać na cząstki teksty znanych 
piosenek. Będzie to analiza językowa, 
historyczna, kulturowa. Jako pierwsza 
zostanie poddana wiwisekcji „Auto-
biografia” Perfektu. Kto dzisiaj jesz-
cze wie co to był „martenowski piec” 
i  o  co chodziło we frazie „za jej Poli 
Raksy twarz..”? Program ma za zada-

nie udowodnić, że jeden utwór muzyki rozrywkowej może być 
pretekstem do rozbudowanego komentarza czasami już nawet 
historycznego, a na pewno językowego i obyczajowego.

W piątki wróci audycja zatytułowana „Bity Piątek”, prowadzona 
przez Tomasza Trana. - Będzie w niej dużo dynamicznej muzyki, 
podanej w autorskim wyborze naszego dziennikarza – zapowiada 
dyrektor Kobalczyk. - Następna audycja, która pojawi się jako no-
wość, to element pasma zatytułowanego „Radio Koszalin na Dzień 
Dobry”. Tytuł: „Co jest grane?”. Będzie w niej się odbywał konkurs 
z wyłanianym każdego dnia finalistą, a w piątki odbędzie się finał 
tygodnia. Rzecz oparta na kreatywności, dowcipie, pomysłowości 
naszych słuchaczy. Przewidujemy atrakcyjne nagrody, ale chyba 
nie one są najważniejsze - chcemy, żeby to był sympatyczny mo-
tyw rozpoczynający popołudnie, coś co wywołuje uśmiech i do-
brze nastraja na resztę dnia – podkreśla Piotr Kobalczyk. 

z

Wiosenna ramówka 
Polskiego Radia Koszalin
Tuż po Wielkanocy, startuje nieco odmieniona ramówka Radia Koszalin. Jak informuje Piotr Kobalczyk, dyrektor programowy stacji, 
będzie jeszcze więcej interakcji ze słuchaczami i jeszcze więcej elementów o charakterze misyjnym w zdecydowanie atrakcyjnej formie. 
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aming House Koszalin (GHK) mieści się przy 
ulicy Jana z Kolna 26, w dostosowanym do po-
trzeb graczy kameralnym mieszkaniu kamie-
nicznym. Warunki są ważne, detale również, bo 
e-sport wymaga skupienia, ciszy, koncentracji. 

W  pomieszczeniu znajduje się dziesięć stanowisk (dla dwóch 
pięcioosobowych grup), każde wyposażone jest w ultranowocze-
sne komputery i  akcesoria gamingowe, specjalne biurko, fotel, 
odpowiednie oświetlenie. Do dyspozycji jest także w  pełni wy-
posażona kuchnia, łazienka z prysznicem, kawa, herbata i napo-
je. Słowem wszystko, czego potrzeba graczom do wielogodzin-
nych sesji treningowych. Otwarte 24/7.  
– Jest to pierwszy gaming house nie 
tylko w Koszalinie, ale i regionie – pod-
kreśla Bartosz Smyczek, współtwórca 
tego miejsca. – Najbliższe są w Szczeci-
nie i Trójmieście, jednak zazwyczaj mają 
ograniczenia – przeznaczone są wyłącz-
nie dla graczy profesjonalnych. Nasz 
jest otwarty dla wszystkich. Wystarczy 
zebrać pięcioosobową drużynę i wyna-
jąć miejsce na wybrany okres.

Udostępnianie komputerów gru-
pom, by mogły zawodniczo lub rekre-
acyjnie uprawiać e-sport, to podstawo-
wa część działalności GHK. Do wyboru 
jest osiem gier: Counter Strike: Global 
Offensive, Starcraft 2, League of Le-
gends, DOTA2, Fortnite, World of Tanks, Heroes of the Storm, 
Battlegrounds. Ceny – w porównaniu z gaming housami z innych 
miast – niskie. Dzień gry (godz. 9-20) – 250 złotych; noc (godz. 
21-8) – 350 złotych; doba – 500 zł. Pierwsza i druga połowa dnia 
po 150 zł. – To zupełnie inny poziom grania – podkreśla Bartosz 
Smyczek. – Zawodnicy mają do dyspozycji szybki światłowodowy 
Internet i zaawansowany sprzęt z monitorami o wysokiej rozdziel-
czości, specjalną klawiaturą, ergonomicznymi myszami, zamiast 
domowych komputerów czy laptopów z  łączami za słabymi, by 
gra była płynna. Poza tym chodzi o interakcję. W przerwach mię-
dzy sesjami można pogadać, coś zjeść, napić się kawy. E-sport 
w przeciwieństwie do samotnego grania w domu jest rozrywką 
prospołeczną i integracyjną.

Poza działalnością komercyjną, w planach Gaming House Ko-
szalin ma też w planie inne inicjatywy. – Chcielibyśmy organizować 
turnieje e-sportowe – mówi Bartosz Smyczek. – Mają one wymiar 
właściwie wyłącznie prospołeczny, bo nie będziemy na tym zara-
biać. Uczestnicy będą musieli wpłacić jedynie niewielkie wpiso-
we, które przeznacza się na pokrycie kosztów organizacyjnych. Do 
wygrania będą nagrody – pieniężne lub rzeczowe – ufundowane 
przez sponsorów. Jak w regularnych rozgrywkach sportowych.

W  jeszcze odleglejszych planach GHK pojawiają się turnieje 
e-sportowe z  prawdziwego zdarzenia – w  większych przestrze-

niach, z  transmisją na telebimach, dużymi nagrodami. Bartosz 
Smyczek ma nadzieję, że pierwsze takie wydarzenie uda się zor-
ganizować w ciągu najbliższego roku. – Eliminacje będą się odby-
wać w Internecie, kolejny etap w Gaming House Koszalin, a finał 
na hali, z transmisją na Twich.tv (portal, gdzie można śledzić roz-
grywki na żywo – dop. red). To oczywiście duże przedsięwzięcie, 
wymaga zebrania sporych funduszy, logistyki i zaplecza technicz-
nego. Mam nadzieję, że włączy się w to e-sportowe środowisko 
z Koszalina.

Warto wspomnieć, że e-sport jest dziedziną rozwijającą się 
niezwykle prężnie i ogromnie popular-
ną. Ma swoje ligi, stowarzyszenia, mi-
strzostwa. Mecze gromadzą ogromną, 
bywa że kilkusettysięczną publiczność, 
także w  Polsce. Na poważnie rozważa 
się wprowadzenie e-sportu jako no-
wej dziedziny do Igrzysk Olimpijskich, 
trwają dyskusję, należy go również po-
strzegać w  kategoriach wydarzeń tzw. 
kultury miejskiej.

– Sport elektroniczny wielu osobom 
wciąż kojarzy się z  pryszczatymi chło-
pakami „grającymi w  gry" – śmieje się 
Bartosz Smyczek. – Nic bardziej mylne-
go. To profesjonalna dziedzina, która 
rozwija się sukcesywnie od momentu 
powstania kawiarenek internetowych, 

i jak nazwa wskazuje, odbywa się na zasadach rywalizacji sporto-
wej. Najlepsi zawodnicy mają status gwiazd.

Bartosz Smyczek ma 26 lat, pochodzi z Koszalina, studiuje na 
Politechnice Koszalińskiej nie informatykę, co by się wydawało 
naturalne. Tę dziedzinę zgłębia hobbystycznie, za to od najmłod-
szych lat. Jego ojciec był wykładowcą akademickim, uznanym 
profesorem w  dziedzinie elektroniki i  telekomunikacji, zatem 
Bartosz miał okazję zapoznawać się z techniką komputerową od 
dziecka. W e-sport, jak mówi, „wkręcił się" na studiach. – Próbowa-
liśmy trenować z kolegami, ale nie było do tego odpowiednich 
warunków – dobrego sprzętu, a przede wszystkim miejsca. Trud-
no byłoby znaleźć pomieszczenie dla kilku stanowisk.

Gaming House Koszalin jest naturalną konsekwencją zainte-
resowań pana Bartosza i  kilku innych osób tworzących miejsce 
(w  założeniu – klub), jak zaznaczają „z  miłości i  bezgranicznego 
oddania branży sportów elektronicznych". O zainteresowanie się 
nie martwią – pierwsze zespoły pojawiły się jeszcze przed oficjal-
nym otwarciem. Zapisy trwają.

Szczegóły (specyfikacja sprzętu, cennik, rezerwacje) 
na stronie: gaminghousekoszalin.pl.

Autor: Malwina Maj / Foto: Radosław Brzostek

g

Gaming House Koszalin: 
wyższy poziom gry
Koszalińscy miłośnicy sportów elektronicznych mają powody do zadowolenia. W mieście powstał pierwszy gaming house, czyli miejsce, 
gdzie można profesjonalnie trenować e-sport. Oficjalne otwarcie odbyło się 1 marca BR. Zaawansowana technologia, wygodne warunki, 
zaplecze socjalne – nic, tylko grać.





Salon NC+ Koszalin, ul. Domina 11/4, tel 94 341 33 87
Salon NC+ Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 51A, tel. 94 351 87 07

NC+ Darłowo, ul. Powstańców Warszawskich 56/1, tel. 94 314 40 40
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a scenie wystąpiła blisko setka aktorów – ama-
torów. W  większości byli to przedsiębiorcy 
z  Północnej Izby Gospodarczej oraz dzieci 
z  Mini Studia Poezji i  Piosenki działającego 
w  CK 105. W  rolach głównych Adam Szałek 

(Czarnoksiężnik) i Rafał Wołyniak (Kot).

Całkowity dochód ze sprzedaży biletów i  cegiełek zo-
stanie przekazany na leczenie i  rehabilitację Julki Grab-
skiej oraz na potrzeby dzieci z  Mini Studia Poezji i  Piosenki. 
Koordynatorką całości była pani Natalia Witkowska wspierana 
przez panią Katarzynę Glomb. 

Pełną relację fotograficzną z przedstawienia oraz zza kulis pre-
zentujemy na naszej stronie internetowej www.prestizkoszalin.pl

Foto: Izabela Rogowska 

n

„Wyczaruję Wam” – udany spektakl
W niedzielę 4 marca br. w samo południe w sali widowiskowej Centrum Kultury 105 premierę miał spektakl charytatywny  w reżyserii pani 
Ewy Marii Turowskiej i przy akompaniamencie muzycznym pana Sławomira Drywy zatytułowany „Wyczaruję Wam”. 

Katarzyna Glomb i Natalia Witkowska
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ierwsza edycja koncertu odbyła się w  czerwcu 
ubiegłego roku. Muzycy gościli wówczas w pro-
gach  Jazzburgercafe. - Po ubiegłorocznym suk-
cesie koncertu, w  wyniku którego zebraliśmy 
kilkanaście tysięcy złotych na leczenie małej Poli, 

podjęliśmy decyzję o  cyklicznej organizacji koncertów Magia 
Rocka. Wszelkie środki zebrane podczas imprezy zostaną w 100 
procentach przeznaczone na leczenie Natana, podopiecznego 
fundacji – informują organizatorzy. - Chłopiec ma rok i  trzy mie-
siące. Jego szansa na beztroskie dzieciństwo została przerwana 
przez diagnozę dystrofii mięśniowej Beckera. Jest to choroba 
genetyczna powodująca postępujący zanik mięśni. Chłopczyk ma 
obniżone napięcie mięśniowe, a przez to opóźniony rozwój psy-
chomotoryczny. Dopiero niedawno nauczył się stabilnie siedzieć, 
nie raczkuje, nie próbuje chodzić. Jedyną szansą na spowolnie-
nie rozwoju choroby oraz samodzielne poruszanie się chłopca 
w przyszłości jest wdrożenie intensywnej rehabilitacji, której kosz-
ty przekraczają możliwości finansowe rodziców.

Wejściówki na koncert kosztują 25 zł. W przerwach występów 
muzycznych przewidziano licytację przedmiotów ofiarowanych 
przez darczyńców. Wylicytować będzie można między innymi 

grafiki Cukina, Rapsy i Ani Waluś, grafiki na kafelkach od Maćka 
Mazurkiewicza, obraz Jerzego Kurakiewicza. Miłośniczki pięknej 
biżuterii będą mogły powalczyć o komplety biżuterii z tytanu au-
torstwa Jubiko. p

Już 6 kwietnia br. o godzinie 19:00 w Teatrze Variete Muza w Koszalinie odbędzie się koncert charytatywny Magia Rocka 2 
organizowany przez Michała Goldfarba z zespołem Woodland Spirit oraz wolontariuszy Fundacji Pomocy Dzieciom MAGIA. 
Gwiazdami wieczoru będą  Bacteryazz, Oil Stains, Jalee oraz Nikola'n'Berial.

Druga edycja Magii Rocka
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owe kompozycje, niekiedy wzbogacone 
o mocniejsze brzmienia, przeplatane będą de-
likatnymi balladami. Nie zabraknie oczywiście 
folkowych melodii, chwilami zabarwionych 
elementami elektroniki. Klimat wciąż pozostaje 

jednak akustyczny. Subtelne dźwięki ukulele, na którym zagra Ju-
lia Pietrucha pozwolą na chwilę się zatrzymać i uciec od codzien-
ności.

Do dobrze znanych już instrumentów dołączy mandolina i pu-
zon. Do współpracy koncertowej Julia Pietrucha zaprosiła tych sa-
mych muzyków, z którymi rozpoczęła przed dwoma laty muzyczną 
podróż.

Julia Pietrucha jest znana szerzej jako aktorka serialowa i  fil-
mowa. W kwietniu 2016 roku samodzielnie wydała debiutancki 
album „Parsley" zainspirowany kilkumiesięczną podróżą po Azji. 
Płyta zawierała 15 autorskich piosenek w  balladowym klima-
cie pop. Następstwem udanego debiutu było zaproszenie na 
Open’er Festival.

Koszaliński koncert odbędzie się 18 kwietnia 2018, godz. 19:00 
(środa), Filharmonia Koszalińska, ul. Piastowska 2. Bilety w cenie: 
79 zł (strefa B), 99 zł (strefa A) dostępne na: www.kupbilecik.pl 
oraz w kasie Filharmonii Koszalińskiej.

n
„From the seaside” to tytuł trasy koncertowej poprzedzonej wydaniem drugiego albumu niezwykle wrażliwej i utalentowanej Julii 
Pietruchy. Jej koncert zaplanowany jest na 18 kwietnia br. 

Julia Pietrucha w Filharmonii Koszalińskiej
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ariusz Juszczyński, prezes Zachodniopomor-
skiego Stowarzyszenia Pośredników Obrotu 
Nieruchomościami, komentuje: - Chcemy 
mieć własne narzędzie promowania ofert. 
Powstał niezależny portal, który co prawda 

Stowarzyszenie tworzy, ale który otwarty jest na wszystkich gra-
czy obecnych na rynku. Jest więc on zasilany ofertami nie tylko 
biur stowarzyszonych, ale również innych działających naszej 
branży firm. Jeszcze nie rozstrzygnęliśmy, czy z czasem będzie 
można dodawać również oferty prywatne. Chcemy mieć wpływ 
na sposób promowania nieruchomości. Kiedy korzystamy z du-
żych wyspecjalizowanych portali, we wszystkim musimy się pod-

porządkować – nie tylko cenowo, ale również pod względem 
marketingowym. Mając własny serwis będziemy mieli możliwość 
niezależnego kształtowania swojej polityki i marketingu. Będzie to 
również forum przekazywania obiektywnych informacji, narzędzie 
bezpośredniego komunikowania się lokalnej branży nierucho-
mościowej z potencjalnymi klientami. Mamy aspiracje, żeby były 
to profesjonalne, bardzo wiarygodne, wyłącznie zweryfikowane 
wiadomości. 

Obecnie do Stowarzyszenia należy 155 osób, w tym kilkanaście 
z Koszalina. Zasięg działania Stowarzyszenia to całe Zachodnio-
pomorskie. 

D

Siłami członków Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Pośredników Obrotu Nieruchomościami, do którego oprócz szczecińskich 
i stargardzkich należy również kilkanaście koszalińskich biur i agencji pośrednictwa ruszył nowy serwis internetowy poświęcony rynkowi 
nieruchomości i zawierający aktualne oferty kupna/sprzedaży. 

Polecamy serwis dobryadres.pl

Lodziarnio-Cukiernia Świat Lodów
ul. Zwycięstwa 43, 75-021 Koszalin

tel. 606 364 823, 94 716 23 62
e-mail: zamowienia@swiatlodow.co

zamówienia on-line:
www.architekcitortow.pl

UWAGA! Wkrótce nowa odsłona sklepu on-line!UWAGA! Wkrótce nowa odsłona sklepu on-line!
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SPONSOR GŁÓWNY:

Patronat Honorowy: PATRONI MEDIALNI:

SPONSORZY BRANŻOWI:

www.slubkoszalin.pl

ORGANIZATORZY:

Kup 

bilet
Impreza 
towarzysząca

SWAP
Sukien Ślubnych

18 Marca 2018 
g. 11.00-17.00

W PROGRAMIE TARGÓW:

   domy weselne i restauracje

   suknie ślubne

   moda męska

   fotografia

   branża beauty i przygotowań do ślubu 

   dekoracje i oprawa   dekoracje i oprawa

   auta i pojazdy ekskluzywne 

   zespoły muzyczne i DJ-e

   biura podróży

   biżuteria i bielizna

   agencje ślubne / wedding planner

   szkoły tańca i SPA
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Studio Figura 
i Dieta Figura 

Dbać o siebie 
i korzystać z życia

„Prowadząc Studio Figura, uświadomiłam sobie parę istotnych rzeczy. Otóż każda z  pań nieco inaczej postrzega swój problem. 
Na początku dziwiłam się, że niektóre z nich są mało zmotywowane, że porzucają proces w trakcie jego trwania, kiedy do finału pozostało 
już niewiele. Ale z czasem zrozumiałam, że po prostu takie jest życie i nie zawsze wszystko dzieje się tak, jakbyśmy sobie wymarzyli albo 
jak mówi teoria. Ulegamy rozmaitym pokusom. Rozgrzeszamy się z  jednego albo drugiego odstępstwa od narzuconego sobie 
rygoru - w związku ze świętami, jakimiś rodzinnymi uroczystościami, wyjazdami. Później wszystko sypie się jak domek z kart. Ale trudno 
mieć o  to pretensje. To jest naturalne. Ważne jest zaś to, że w  ogóle coś dla siebie robimy, że podejmujemy wysiłek. Fazy większej 
i mniejszej mobilizacji zdarzają się każdemu. My zaś staramy się nie tylko odchudzać panie, ale również wpływać na ich świadomość 
i zmieniać pewne nawyki w sposób trwały.”  

Studio Figura
ul. Jaśminowa 16, 75-644 Koszalin

tel. 509 983 362
recepcja@studiofigura-koszalin.pl

www.studiofigura-koszalin.pl

 Dieta Figura
tel. 500 011 326

kontakt@dietafigura.pl 
www.dietafigura.pl



onika Koźlakiewicz od trzech lat prowadzi 
w  Koszalinie Studio Figura, czyli swoisty 
klub tylko dla kobiet, w którym można zrzu-
cić zbędne kilogramy, schudnąć, ujędrnić  
skórę i ciało, usunąć cellulit, odpocząć i się 

zrelaksować. Jak sama mówi, szybko zrozumiała, że aby utrwalić 
efekty zabiegów w Studiu, potrzebne jest coś jeszcze. 

Pani Monika wspomina: - Wiele pań, żeby osiągać lepsze efek-
ty odchudzające, powinny stosować inny sposób żywienia niż 
dotychczasowy. Tymczasem miały one mało czasu na samodziel-
ne gotowanie. Niektóre wówczas rezygnowały z zajęć w ogóle. 
Szkoda było tego wysiłku, który dotąd włożyły w cały proces, bo 
trzeba pamiętać – co jest dowiedzione – iż od momentu poja-
wienia się pierwszej myśli o  odchudzaniu do pierwszych kon-
kretnych kroków mija kilka miesięcy, nawet pół roku, a decyzja 
o rezygnacji wymaga zaledwie dwóch tygodni. Ogromna strata 
energii i wysiłku. Dlatego zaczęliśmy się z mężem zastanawiać, 
jak udzielić wsparcia tym paniom. 

Dieta z dostawą do domu lub pracy

Stąd Dieta Figura, czyli catering dietetyczny, oferujący każde-
go dnia dostawy pięciu gotowych posiłków o  ustalonej liczbie 
kalorii. Działa od dwóch lat. - Stopniowo testowaliśmy taką dietę 
i dopiero później zaczęliśmy docierać do szerszego grona miesz-
kańców Koszalina, nie tylko kobiet, ale i mężczyzn – mówi Witold 
Koźlakiewicz, który z racji swoich doświadczeń zawodowych zajął 
się logistyką dostaw. - Panowie dowiadywali się o diecie pudełko-
wej najczęściej od swoich żon, które przychodziły do Studia Figu-
ra i jednocześnie zamawiały catering. Przekonywali się, że to jest 
owszem dietetyczne, ale zwyczajnie smaczne jedzenie i  że oni 
także mogą z tej usługi korzystać. Rozwijamy dietę pudełkową od 
dwóch lat i stale przybywa nam klientów. Obejmujemy zasięgiem 
już nie tylko Koszalin, ale również Słupsk, Szczecinek, Białogard 
i kilka innych miejscowości. Możemy powiedzieć, że obecny za-
sięg to Zachodniopomorskie i  dawne województwo słupskie. 
Pani Monika dodaje: - Obecnie przygotowujemy wszystko we 
własnej, dużej kuchni. Początkowo zlecaliśmy usługę gotowania 
w kuchniach lokali gastronomicznych. Jednak z czasem okazało 
się, że ich wydolność  była mniejsza od naszych potrzeb. Dlatego 
podjęliśmy decyzję o inwestycji w kuchnię. Była ona słuszna, bo 
ciągle pojawiają się nowe zlecenia. A trzeba pamiętać, że goto-
wanie u  nas, to nie jest zwykły catering. Tutaj przygotowujemy 
zestawy o różnej kaloryczności i z  rozmaitymi dodatkowymi za-
strzeżeniami, tak więc kombinacji dań każdego dnia jest mnó-
stwo. Nasze gotowanie odbywa się pod ścisłą kontrolą, jest nieco 
„apteczne”. 

Nie tylko odchudzanie

Niektórzy klienci zamawiają dietę pudełkową nie po to, aby 
się odchudzać, ale z wygody. Mają mało czasu, dużo pracują, 
chcą mieć gotowe dania i my je im dostarczamy – mówi Witold 
Koźlakiewicz. - Takich osób jest coraz więcej. Inna kategoria to 
na przykład sportowcy, którym dostarczamy diety odpowiednio 
zbilansowane, wzbogacone dodatkową ilością składników po-
trzebnych do rozwoju mięśni.

Jak się okazuje, inną grupą chętnie korzystającą z diety pudeł-
kowej są lekarze. To zrozumiałe: pełnią długie dyżury i nie mają 
szansy na to, by coś sobie ugotować.

Jak zapowiadają właściciele firmy Dieta Figura, w najbliższym 
czasie liczba oferowanych diet znowu wzrośnie. - Gdybyśmy 
mieli tak rozbudowany catering dietetyczny uruchomić od razu, 
byłoby to ogromne wyzwanie logistyczne. My jednak dochodzili-

m
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śmy do tego etapami, krok po kroku. Dzięki temu udaje nam się 
utrzymywać wysoki standard także pod względem logistycznym 
– podsumowuje pani Monika. - Tygodniowe menu to wciąż moje 
dzieło. Ale znaleźliśmy się już na takim etapie, że od marca roz-
poczęli pracę zatrudnieni przez nas dietetycy. Dla jednej osoby 
to zbyt duże obciążenie czasowe. 

W poczuciu odpowiedzialności

Przez ostatnie 25 lat zmieniło się dużo, jako społeczeństwo 
przeszliśmy wiele zmian. Zaczynaliśmy od lepszych aut sprowa-
dzanych z  zagranicy, zakładaliśmy firmy, pracowaliśmy z  reguły 
bardzo dużo, jeździliśmy na wakacje, budowaliśmy domy. Dużo 
zyskaliśmy, ale też dużo straciliśmy. Na szczęście potrafimy o tym 
rozmawiać i wyciągać wnioski. 

Zaczynamy dbać o siebie. Dziś każdy chce dobrze wyglądać 
i  korzystać z  życia. Inwestujemy w  aktywność fizyczną, zwraca-
my uwagę, na to co jemy i jak jemy. Wzrosła nasza świadomość 
i  oczekiwania względem żywności. Nie polujemy już na okazje 
cenowe, produkty wybieramy rozsądnie, patrzymy na skład, ja-
kość, pochodzenie, a nawet procesy technologiczne. Nikogo nie 
dziwi fakt, że dobre produkty nie będą tanie. W nasze życie we-
szła odpowiedzialność i rozsądek. 

Co na stole?

Pytanie, co jeść, by być zdrowym, zadają sobie chyba wszyscy, 
nie tylko osoby z problemami. Jaka więc jest „reguła zdrowia”? 

– Jeść należy wszystko, tylko w odpowiednich ilościach i pro-
porcjach – śmieje się Monika Koźlakiewicz. – Należy unikać mo-
notonii i  pamiętać o  regularnym spożywaniu pięciu posiłków 
dziennie. W  poprzedniej piramidzie żywności podstawą były 
produkty zbożowe. Obecnie zaleca się spożywanie większej ilo-
ści warzyw i owoców. W krajach, gdzie jest wysokie spożycie tych 
produktów, szereg chorób dietozależnych występuje znacznie 
rzadziej, albo wcale nie występuje. Tymczasem spożywamy zbyt 
dużo mięsa. A białko, które przyjmujemy w postaci mięsa, można 
uzyskać z roślin strączkowych lub nabiału. Powinniśmy jeść wię-
cej warzyw, pieczywo żytnie na zakwasie – najlepiej z dodatkiem 
ziaren. Niekorzystne zmiany w  żywieniu wiążą się z  przemiana-
mi stylu życia. Nasze babcie i prababcie podawały na stół to, co 
akurat w danej porze roku było dostępne. Do tego naturalny na-
biał, w tym jajka od kur chodzących swobodnie. Jedzono dużo 
jarzyn, kasz, więcej ryb, jaj, zdecydowanie naturalny, mniej mięsa. 
Zresztą samo mięso również miało inną wartość odżywczą, bo 
zwierzęta były karmione w  sposób naturalny, a  nie przemysło-
wy. Tymczasem my mamy sezon na mięso trwający na okrągło. 
Popularne grillowanie, wartościowe pewnie dla podtrzymania 
więzi towarzyskich, dla zdrowia jest wręcz szkodliwe. Zwracaj-
my też uwagę na picie wody, bo w każdym wieku jest to ważny 
element racjonalnego odżywiania. Słodkie soki na bazie syropu 
glukozowo-fruktozowego, sztucznych barwników, koncentratów 
nie wpłyną korzystnie na nasze zdrowie.
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Jak chudnąć?
 
Dietetycy uważają, że zadowalająca redukcja wagi wynosi od 

pół do kilograma tygodniowo. W procesie odchudzania można 
mówić o  trzech zasadniczych etapach. Pierwszy  to intensywna 
redukcja tkanki tłuszczowej. Po nim przychodzi czas na spokoj-
niejsze tempo zrzucania nadwagi, wydłużona w czasie redukcja, 
kiedy nadal waga spada, ale systematycznie i  wolniej. Trzecia 
faza to stabilizacja. 

Monika Koźlakiewicz podkreśla, że to w gruncie rzeczy najważ-
niejszy, bo decydujący o trwałości efektu etap: - Klientki czasami 
opowiadają, że zrezygnowały z tej fazy i pojawił się efekt jo-jo. Tak 
niestety zawsze się dzieje. Po intensywnej redukcji wagi i potem 
tej wolniejszej, jesteśmy tak zadowoleni, że zaczynamy sobie nie-
co „odpuszczać”. Powrót do starej wagi, a nawet z pewnym nad-
datkiem, jest wówczas więcej niż pewny. Okres stabilizacji wagi 
jest bardzo wymagający. To czas pracy nad zmianą nawyków 
żywieniowych, a  właściwie zmianą stylu życia. Chodzi bowiem 
o to, żeby pewne odruchy stały się naturalne, a odżywianie się 
świadome nie było katorgą – podkreśla pani Monika. – Trzeba też 

pamiętać, że okres stabilizacji musi trwać odpowiednio długo. 
Jeżeli schudliśmy 10 kilogramów, to okres stabilizacji powinien 
trwać 10 tygodni. Jeżeli zrzuciliśmy 30 kilogramów, to ten czas 
wydłuża się do 30 tygodni, czyli praktycznie trwa pół roku. Sama 
jestem dowodem na to, że można osiągnąć trwałe efekty. Kiedyś 
postanowiłam uzyskać prawidłową masę ciała i efekt utrzymuję 
od 20 lat. Ale wiązało się to ze zmianą mentalną. I o  taki efekt 
chodzi nam w przypadku pań, które są naszymi klientkami.  

Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Izabela Rogowska

Studio Figura
ul. Jaśminowa 16, 75-644 Koszalin

tel. 509 983 362
recepcja@studiofigura-koszalin.pl
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Katarzyna Formalewicz
Korzystam z  zajęć w  Studiu Figura od czasu ostatnich Mi-

strzostw Europy w  piłce nożnej, czyli od prawie dwóch lat. In-
formację znalazłam gdzieś na Facebooku. „Kiedy mąż ogląda 
mecz, ty zrób coś dla siebie” – takie było mniej więcej jej prze-
słanie. Postanowiłam to sprawdzić i  nie zawiodłam się jak wi-
dać. Na początku chodziłam na zajęcia, żeby poprawić sylwetkę 
i  trochę schudnąć. Obecnie bywam chyba bardziej towarzysko, 
ze względu na świetną atmosferę, mimo że muszę dojeżdżać 
aż 20 km, bo mieszkam i pracuję w Parnowie. Nie ze wszystkich 
zabiegów mogę korzystać ze względu na problemy zdrowotne. 
Przez pewien czas nie mogłam ćwiczyć w ogóle, ale nawet wte-
dy kontaktu ze Studiem nie straciłam. Na samym początku poja-
wiałam się w  nim nawet trzy razy w  tygodniu. Wtedy schudłam 
w ciągu miesiąca 8 kg! Dostałam reprymendę od mojego leka-
rza, który stwierdził, że powinnam zwolnić tempo. Przeszłam na 
dietę i bardzo pilnuję tego, co i kiedy jem. Regularność posiłków 
to absolutna podstawa! Poza tym mniej mięs, więcej warzyw. 
Przekonałam się, że lekkostrawne i  dietetyczne potrawy wcale 
nie są jakieś „gorsze” czy „bez smaku”. Polubiłam taką kuchnię. 
Studio Figura to klub wyłącznie dla pań i to mi bardzo odpowia-
da. Jesteśmy w różnym wieku, różnie myślimy, ale łączy nas to, że 
naprawdę chcemy coś dla siebie zrobić. 

Anna Hasik 
Mam w Studiu staż niedługi, bo od połowy listopada ubiegłe-

go roku, ale jestem bardzo zadowolona. Zaczęłam od 83 kg wagi, 
a w tej chwili mam 76 kg i 4 cm mniej w obwodzie brzucha! A o to 
szczególnie mi chodzi, bo moim celem jest poprawić sylwetkę. Pra-
cuję w firmie Akant. Zbliża się termin naszego wielkiego firmowego 
balu. Chcę na nim wyglądać dobrze i czuć się komfortowo. Chodzę 
również na siłownię. Widoczny już efekt odchudzający i zmniejsze-
nie obwodów to jest motywacja do tego, żeby się pilnować. Dlate-
go w okresie świątecznym ćwiczyłam w domu. Żal byłoby stracić to, 
co udało się wypracować. Bardzo pomaga mi narzeczony. Pierwszy 
karnet był prezentem od niego, drugi dostałam pod choinkę. Moc-
no mnie wspiera. Mówiąc pół żartem pół serio, pilnuje mnie, żebym 
nie ulegała pokusie jedzenia słodyczy. To jest moja słabość. Firma, 
w  której pracuję, jest jak wielka rodzina. Podobnie sympatycznie 
jest tutaj. To jest trochę tak, jakby się przychodziło do kawiarni na 
pogaduchy. Z tym, że kawę tutaj zastępuje woda. 

Kamila Wieniawska 
Przychodziłam tutaj już przed ciążą, czyli półtora roku temu, 

a wróciłam po ciąży pięć miesięcy temu. Dlaczego? Żeby zrobić 
coś dla siebie. Dla mnie głównym celem jest odzyskanie dawnej 
sylwetki po dwóch ciążach. Urodzić dzieci to wspaniała rzecz, ale 
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są też efekty uboczne. To ten „nadmiar” – przybyło mi parę cen-
tymetrów „w  boczkach”. Kiedy one znikają, poprawia się samo-
poczucie. Dla mnie istotne jest również to, że mogę niejako przy 
okazji modelować sylwetkę. W moim przypadku chodzi głównie 
o brzuch. Jak reagują koleżanki na to, że tu chodzę? Różnie. Za-
zwyczaj sympatią. Dopingują. Gdybym miała zachęcać kogoś do 
skorzystania ze Studia, powiedziałabym mu przede wszystkim, że 
tu jest świetna atmosfera. Po drugie – przy odrobinie dyscypliny 
szybko pojawiają się pierwsze efekty, a to powoduje dodatkową 
mobilizację. Samemu, w domu, trudno się tak mocno zmobilizo-
wać, bo czyha  tam mnóstwo pułapek. Tutaj cały czas ktoś się nami 
interesuje, wspiera, pomaga. Tak więc jest łatwiej. 

Karolina Krochmalska
Przychodzę do Studia Figura od października ub.r. Nie mam 

jakiegoś sztywnego celu typu „12 kg i 8 cm mniej w pasie”. Cie-
szy mnie redukcja wagi i obwodów, to jasne. Ale najważniejsze 
to czuć się w swoim ciele komfortowo. Chcę się po prostu w peł-
ni akceptować. To nieprawda, że nie mamy wpływu na to, jak 
wyglądamy. Przekonuję się, że trochę wysiłku pozwala uzyskać 
fantastyczne efekty. Jeśli chodzi o  żywienie, stosuję dietę, którą 
dostałam w czasie wstępnych konsultacji. Gotuję sama, ale mam 
znajomą, która korzysta z diety pudełkowej i jest bardzo zadowo-

lona. Mnie też to intryguje, ale na razie nie korzystam. Stosowanie 
diety na początku może sprawiać kłopot. Trzeba się ze wszystkim 
pilnować. Ale to staje się nawykiem i  z  czasem jest już łatwiej.  
W  ciągu trzech miesięcy zrzuciłam prawie 10 kg. To są efekty, 
które mnie bardzo cieszą. Dodają wiary i woli wytrzymania w po-
stanowieniach. Mam już też świadomość, że trzeba uważać na sie-
bie i utrzymywać odpowiedni poziom aktywności, codziennego 
ruchu. Dlatego chodzę i  będę do Studia Figura chodziła dalej. 
Korzystałam kiedyś z siłowni, ale to nie było to samo. Tam nie ma 
kogoś, kto się nami na bieżąco interesuje. Tutaj cały czas ktoś nam 
towarzyszy, komentuje, podpowiada. To jest bardzo indywidualne 
podejście. Czy mąż się nie złości, że poświęcam mu mniej czasu? 
Wręcz przeciwnie. Cieszy się z moich postępów i mnie dopinguje. 

Wanda Lichmańska
Na co dzień ruchu mi nie brakuje, bo pracuję w przedszkolu, 

gdzie w  ciągu dnia porządnie się nabiegam. Do Studia Figura 
uczęszczam od trzech miesięcy za namową córki, która chodzi 
tutaj od dłuższego czasu. Bardzo odpowiada mi panująca tutaj 
atmosfera. Rozmawiamy z sobą w sposób bardzo otwarty. To jest 
taka dodatkowa korzyść. Ja korzystam z  kilku zabiegów, m.in. 
z elektrostymulacji. I muszę powiedzieć, że czuję się doskonale. 
Nawet humor mi się poprawił! 
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każdej butelce naszych soków zmieścimy 1,5 
kg najświeższych owoców, warzyw, ziół i  su-
perfoods. Do butelek trafia czysta energia 
pozyskiwana z  surowych owoców i  warzyw. 
Podczas całego procesu nasze soki ani przez 

chwilę nie są poddane obróbce termicznej i  utlenianiu, dzięki 
czemu są energetyczne i  pełnowartościowe. Lata doświadczeń 
związanych z  edukacją żywieniową, dietetyką, filozofią żywienia 
i odchudzania dały nam niezbędną wiedzę i umiejętności, którymi 
teraz podzielimy się z Wami.

Jak działa nasz detox warzywno-owocowy?

Dzięki ekstrakcji w  niskich temperaturach zawarte w  naszych 
sokach minerały, witaminy i enzymy błyskawicznie wchłaniane są 
do krwiobiegu, potrzeba na to tylko 15 minut. Efektami kuracji 
oczyszczającej są: oczyszczone ciało i umysł, przypływ energii, po-
prawa wyglądu skóry, włosów i paznokci, regeneracja organizmu, 
lepsze samopoczucie, przyspieszenie matabolizmu.

Dodatkowym efektem ubocznym jest utrata wagi. Po trzydnio-
wej kuracji prawdopodobnie odnotujemy spadek wagi o około 
1-2 kg. Jest to związane z  regularnością spożywanych posiłków 

jak również oczyszczeniem układu pokarmowego z zalegających 
w nim złogów.

TIME TO DETOX - na to czekaliście 

Detox oparty na sokach to bardzo skuteczna metoda na pozby-
cie się z organizmu zbędnych produktów przemiany materii oraz 
zgubienie zbędnych kilogramów. W sokach znajdziesz bioaktyw-
ne formy witamin i składników mineralnych z odpowiednia dawką 
nierozpuszczalnego błonnika. W sokach znajdziesz również wiele 
enzymów i  fitozwiązków wspomagających oczyszczanie organi-
zmu takich jak sulforafan, barwniki roślinne - chlorofil, flawonoidy, 
likopen, kurkuminę o silnych właściwościach antyoksydacyjnych 
oraz stymulujących reakcje biochemiczne. Podczas stosowania 
detoxu Twój organizm pozbędzie się toksyn z tkanki tłuszczowej, 
a tempo metabolizmu wyraźnie wzrośnie. 

MILD 

Dieta sokowa, czyli tzw. detox, polecana jest jako wstęp do die-
ty odchudzającej. Wyróżnia się niską kalorycznością oraz wysoką 
zawartością składników bioaktywnych pobudzających spalanie 
tkanki tłuszczowej.  Jest idealny dla osób, które dopiero rozpo-

Spora część produktów dostępnych na rynku tylko udaje zdrowe i pożywne. W ich składzie znajdziemy cukier, barwiki i konserwanty, 
a owoce zastępowane są koncentratami. Nikt z nas nie chce karmić się pozorami. 

W

Dieta Figura stworzyła 
TImE TO DETOX  
Nowa marka, 
nowe produkty 
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czynają swoją przygodę z oczyszczaniem organizmu i jeszcze nie 
przyzwyczaiły do smaku wytrawnych soków, bądź najzwyczajniej 
lubią soki owocowe o  łagodniejszym smaku. Ich receptury po-
wstały z myślą o utrzymaniu odczucia sytości przez cały dzień sto-
sowania. Pyszne soki oczyszczające z powstają tylko ze świeżych 
owoców, w szczególności z cytrusów, które są bogate w witaminę 
C  (silne działanie alkalizujące, oczyszczające  i wzmacniające sys-
tem odpornościowy).

MEDIUM 

Ten program dedykujemy wszystkim , którzy zdążyli już poznać 
charakter detoksu sokowego. Ten wariant charakteryzuje idealny 
balans pomiędzy słodyczą owoców a  wytrawnym smakiem su-
rowych warzyw. Ich smak najlepiej opisują słowa „nie za słodko 
i nie za mocno”. W sam raz dla zapewnienia równowagi za sprawą 
większej ilości zielonych warzyw, bez rezygnacji z naturalnej sło-
dyczy owoców. Dzienna dawka sześciu zdrowych soków zapew-
nia głębsze oczyszczanie, a ciało i umysł zyskują więcej energii. 
Detoks sokami MEDIUM wspiera procesy trawienne i  dodaje 
energii, oczyszcza organizm , a zawarty w nich beta karoten po-
prawia wygląd skóry. Moc antyoksydantów chroni zdrowie. Zale-
cany kobietom cierpiącym z powodu zatrzymywania wody w or-
ganizmie. Łagodzi objawy menopauzy. 

STRONG 

Dla tych, którzy kochają głęboki detoks i wytrawny smak moc-
no zielonych warzyw, stworzyliśmy najbardziej intensywną kom-
binację soków  STRONG. W niewielkim stopniu zawiera owoce, 
bazuje na zielonych sokach i  wzmacniającej sile buraka. Dieta 
eliminuje toksyny, uzupełnia zasadotwórcze składniki, a  także 
odchudza, wzmacnia system odpornościowy i poprawia samo-
poczucie. 

Kuracja detox STRONG niewątpliwie jest wariantem dla osób 
wymagających, które są już doświadczone w odtruwaniu organi-
zmu, lubią wyzwania i oczekują  maksymalnych i szybkich efektów.  
W tym programie przeważają wytrawne zielone soki o działaniu 
silnie detoksykacyjnym i niezwykle wysokich wartościach odżyw-
czych. Dzienna dawka sześciu soków to ogromny kopniak energii. 
Dzięki niemu odzyskasz dobre samopoczucie. Twój układ odpor-
nościowy wzmocni się a organizm oczyści z toksyn. 

www.dietafigura.pl - tel. 500 011 326

Dostępne 
od pierwszego 
dnia wiosny, 
21 marca br.
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Specjalnie dla czytelniczek „Prestiżu” przygotowaliśmy wyjąt-
kowe soki z Serii Beauty - na specjalne okazje, do stosowania 
profilaktycznego. Po włączeniu ich do codziennego jadłospi-
su w roli drugiego śniadania i/lub podwieczorku, już po ty-
godniu pojawiają się wyraźne efekty. 

Koktajl wiśniowy - przeciwzmarszczkowy
Sok z 1 limonki
Sok z 1 granatu
Zmiksowane borówki 120g
Zmiksowane wiśnie 120g
Zblendowany sezam 5g

Koktajl pietruszkowy - na worki pod oczami
Sok z 1 marchwi
Sok z 1 jabłka
Sok z 2 łodyg selera naciowego
Sok z ½ pęczka natki pietruszki
Sok z ½ cytryny

Koktajl bananowo-pomarańczowy z migdałami 
- energetyczny i antystresowy
Zblendowane płatki migdałowe 20g
Miód 15 g
Zblendowane ½ pomarańczy ½ 
(filety bez błonek skórki i pestek)
Zblendowany banan 1 szt.
Sok z 5 plastrów ananasa
Kurkuma szczypta
Chili szczypta

Koktajl aloesowy z ananasem - antycellulitowy 
Sok z 5 plastrów ananasa
Sok z 1 pomarańczy
Sok z ½ limonki
Sok z ½ pęczka pietruszki
Sok z 2 liści aloesu

Koktajl amarantusowo-marchewkowy 
- na piękne włosy i paznokcie, lśniącą skórę
Sok z 70g dyni
Sok z 70g marchewki
Zblendowane mango 40g
Zblendowane świeże morele 2 szt. lub suszone niesiarkowane
Zblendowane avocado ½ szt.
Popping z amarantusa 15g
Zblendowane płatki migdałowe 15g



Polonez znajduje się w miejscowości Rymań, w samym 
centrum województwa zachodniopomorskiego, co 
sprawia, że łatwo do niego dotrzeć z każdego miejsca 
na Pomorzu. 

Otoczony zielenią daje poczucie prywatności i  świetnie 
nadaje się do organizacji ceremonii plenerowych oraz 
romantycznych sesji zdjęciowych. 

Polonez dysponuje dwiema salami. Większa - elegancka 
sala bankietowa - z powodzeniem pomieści do 170 gości 
weselnych. Mniejsza doskonale nadaje się między innymi 
na poprawiny albo imprezy rodzinne i okolicznościowe. 

Polonez oferuje Państwu wybór ponad 90 pysznych
i elegancko serwowanych dań, w doborze których 
pomaga Klientom doświadczona obsługa.
 
W przypadku organizacji wesel proponujemy cztery 
pakiety usług, których ceny zaczynają się od 155 zł/osobę.

Młoda Para może u nas liczyć na apartament, a rodzice na 
bezpłatny nocleg. 

Obiekt dysponuje pokojami hotelowymi, w których 
w jednym czasie wygodnie przenocuje 137 osób. 

Ponadto do dyspozycji gości stale pozostają: basen, 
zadaszony grill, plac zabaw dla dzieci oraz kręgielnia.

Polonez w Rymaniu
- Lider branży weselnej w Zachodniopomorskiem

Polonez 
w Rymaniu

ul. Koszalińska 13
78-125 Rymań

tel.: +48 604 446 447
www.polonez.pl

facebook.com/Polonez1991
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W naszym salonie staramy się prezentować suknie, które wzbudzają emocje na europejskich pokazach 
mody ślubnej. Zależy nam na tym, by zawsze cechowały je szyk i elegancja, a co za tym idzie, by były uszyte 
z bardzo dobrych materiałów. 

Odwiedzając europejskie targi ślubne, stwierdziliśmy, że suknie polskiej firmy Agora zarówno przez swoją 
elegancję jak i luksusowy wyraz wyróżniają się wyjątkowością. Każdego roku obserwację tę potwierdzają 
kolejne pokazy kolekcji Agory. 

W sukniach Agory można znaleźć  różne style - od tradycyjnych do ekstrawaganckich, ale zawsze wspól-
nym mianownikiem jest podkreślanie kobiecości. Są naprawdę niepowtarzalne! Tak więc idąc za naszą 
dewizą, że Panna Młoda ma być królową na swoim przyjęciu, nie mieliśmy wątpliwości, że powinniśmy re-
prezentować w Koszalinie właśnie tę firmę. I już od kilku sezonów z tej decyzji jesteśmy bardzo zadowoleni.

Oferowana przez nas kolekcja jest bardzo różnorodna. Jej wzornictwo podąża za najnowszymi światowy-
mi trendami i z tego powodu tak wiele pań znajduje tutaj „tę jedną jedyną, wymarzoną suknię na ten je-
den, jedyny wieczór”. Nie pozostaje nam nic innego jak zaprosić przyszłe Panny Młode do naszego salonu. 

Perfect Bride - Moda Ślubna, Koszalin, ul. Krzywoustego 4a/4 (Pasaż Millenium) 
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 17.00 
W soboty zapraszamy w godzinach 10.00 – 14.00 
Istnieje możliwość wizyty po godzinach po uprzedniej rezerwacji telefonicznej. 
Kontakt: tel. +48 94 34 77 401 lub  +48 601 255 407 
E-mail: info@suknie-koszalin.pl 
www.suknie-koszalin.pl 

Teresa 
Barska
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Wybór kreacji weselnej to zmartwienie nie tylko panny młodej. Za-
proszone na wesele panie również  stoją przed koniecznością pod-
jęcia decyzji: suknia szyta na miarę czy gotowa. Obecnie zazwyczaj 
wybór pada na tę drugą opcję. Wybierając się na wesele, szukamy 
kreacji, w której będziemy dobrze wyglądać i świetnie bawić się do 
białego rana. Nasza stylistka Marta Waluk przygotowała dla pań 
propozycje gotowych stylizacji właśnie na tę okazję. Wszystkie do-
stępne w „sieciówkach” na terenie Koszalina albo online.
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Sukni 
potrzebuje 
nie tylko 
panna 
młoda...

Sukienka – Mohito, 149,99 złotych,
Buty – Deichmann, 119,00 złotych
Torebka - Kazar, 249,00 złotych
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Sukienka – Reserved, 159,99 złotych,
Buty – Pull&Bear, 139,00 złotych
Torebka - Pull&Bear, 59,90 złotych



 Sukienka – Reserved, 259,99 złotych,
Buty – Ryłko, 279,00 złotych
Torebka - Kazar, 249,00 złotych

Sukienka – Mohito, 179,99 złotych,
Buty – ZARA 159,90 złotych
Torebka - ZARA, 119,90 złotych

Sukienka – Orsay, 159,99 złotych,
Buty – H&M, 139,090 złotych
Torebka -  Pull&Bear, 59,90 złotych

Sukienka – Mohito, 119,99 złotych,
Buty – Pull&Bear, 139,00 złotych
Torebka - Mohito, 69,99 złotych
Marynarka – Orsay, 149,99 złotych
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Wykonanie:
Marta Waluk – stylizacja

Izabela Bobrowicz – fotografia
Karolina Maciejewska, Alicja Lis – makijaż

Modelki:
Weronika Bronowicka-Nowakowska

Alicja Lis

Wnętrza:
Hotel Bursztynowy Pałac w Strzekęcinie

Sukienka – Mohito, 119,99 złotych,
Buty – Pull&Bear, 139,00 złotych
Torebka - Mohito, 69,90 złotych
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Podróż poślubna marzeń!

Grand Bahia Principe Coba 5* 
Wylot z Berlina 22.06.18.
10 nocy (11 dni) 
All inclusive 
1040 Eur/os. 
2589 Eur/2 osoby dorosłe + dziecko

The Oasis Hotel & Spa  3,5* 
Wylot z Berlina 25.06.18. 
8 dni 
Śniadania 
1150 Eur/os.

Ellaidhoo Maldives by Cinnamon 4* 
Wylot z Berlina 30.05. 18. 
7 dni 
VP (pełne wyżywienie) 
1267 Eur/os.

Viva Wyndham Dominicus Beach 4* 
Wylot z Berlina 16.06.18. 
10 nocy (11 dni) 
All inclusive 
960 Eur/os.

MEKSYKSESZELE

DOMINIKANA
MALEDIWY



„Nasza Pasja, Twoje wakacje...”
Biuro Podróży El Mundo 
ul. Zwycięstwa 170/3, 75-611 Koszalin 
Tel./Fax: 094 340 89 89, tel. VoIP: 0399 076 629 
     /el-mundo.com, www.el-mundo.pl

Royal Decameron Club Caribbean 4* 
Wylot z Berlina 04.06.18. 
11 nocy (12 dni) 
All inclusive 
1068 Eur/os.

Lexington Hotel Miami Beach 3* 
Wylot z Berlina 11.06.18. 
10 nocy (11 dni) 
Bez wyżywienia 740 Eur/os.

Pondok Sari 3* 
Wylot z Berlina 10.09.18. 
10 dni 
Śniadania 
876 Eur/os.

DoubleTree by Hilton Ras Al Khaimah 4* 
Wylot z Berlina 14.05. 18. 
10 dni 
Śniadania 
578 Eur/os.

JAMAJKA
USA - FLORYDA

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
BALI



Państwo Alina i Tomasz Żukowie postanowili odwrócić typową kolejność i pojechali w podróż przedślubną a nie poślubną. Wybrali 
Tajlandię, ale zwiedzali ją znów nie według standardowego planu, ale po swojemu.

Taka podróż się 
nie powtórzy
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Tomasz Żuk, znany rów-
nież jako Cukin, to kosza-
liński malarz uprawiający 
streetart. Jego żona, pani 
Alina, jest z wykształcenia 

pedagogiem i  rusycystką po Uniwersy-
tecie Gdańskim. Obecnie pracuje jako 
agentka męża i oczekuje narodzin synka. 

Decyzję o  małżeństwie podjęli dwa 
lata temu, a  pobrali się dokładnie 
w dziesiątą rocznicę związku. 

T

Pan Tomasz wspomina: 
- Chcieliśmy powtórzyć po-
dróż do Tajlandii, w  której 
już kiedyś byliśmy. Ale tym 
razem na własną rękę, nie 
w  ramach wyjazdu zorga-
nizowanego. Wiedzieliśmy 
już co warto zobaczyć i  jak 
się tam poruszać. Staraliśmy 
się omijać miejsca najczę-
ściej uczęszczane. Zależało 
nam na tym, żeby nocować 
w  domkach, prawie w  dżun-
gli. No i  się udało. Obejrze-
liśmy dżunglę w taki sposób, 
w jaki turyści rzadko to robią. 
Można powiedzieć, że do-
świadczyliśmy jej dosłownie 
na własnej skórze. W  nocy, 
kiedy gasiliśmy światło, „włą-
czały się” wszelkie dźwięki 
w  otaczającym nas świecie. 
To było jak ścieżka dźwięko-
wa w  filmie przyrodniczym. 
Wszystko grało i  dźwięczało, 
małpy pukały do okien. Nie-
samowite wrażenia, ale na 
dłuższą metę byłoby to pew-
nie męczące. Tak jak upał. 
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Zapuszczając się w głąb lasów tropikalnych, idąc wzdłuż rwącej 
rzeki, która była naszą mapą i punktem orientacyjnym, napotyka-
liśmy na swojej drodze wodospady, egzotyczne zwierzęta i niesa-
mowitą roślinność. W żaden sposób nie przypominało to naszych 
lasów, mieliśmy wrażenie, że zostaliśmy wrzuceni do terrarium. 
Końcówka pory deszczowej to istne wiadra wody lejącej się na 
głowę. W dżungli przekonaliśmy się o tym, że razem z deszczem 
z  drzew spadały na nas pijawki, którymi byliśmy pokryci. To co 
wtedy wydawało się odrażające, dziś wspominamy z uśmiechem.

Na lotnisku musieliśmy trochę ukrywać brzuszek Aliny, bo już 
się zarysowywał. Baliśmy się, że to może być przeszkodą przy 

wsiadaniu do samolotu. Alina jednak ubierała się w rzeczy luźne 
i chyba nikt się nie zorientował. 

Z podróży pozostały nam w pamięci niesamowite krajobrazy, 
intensywna zieleń lasów, zaskakujące sytuacje. Na pewno warto 
było pojechać w taki właśnie sposób. Tak jak urządzić wesele bez 
tańców. My zaprosiliśmy gości do Gospody Jamneńskiej i chociaż 
mówi się, że na „nietańczonych” weselach goście się nudzą i roz-
chodzą po dwóch-trzech godzinach, nasi goście byli z nami do 
północy.  
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 ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Najważniejsze są niezapomniane wrażenia dlatego coraz większym zainteresowaniem na wyjazdy w podróż poślubną 
cieszą się nie tylko bliskie kierunki jak Cypr, Majorka czy Wyspy Kanaryjskie, ale także dalekie jak Kuba, Dominikana, 
Meksyk, Kenia, Bali czy Malediwy. Aby podróż była wyjątkowa warto zaplanować ją kilka miesięcy wcześniej. Nie 
należy zostawiać decyzji na ostatnią chwilę. Duże znaczenie ma wybór odpowiedniego hotelu - proponuję takie, które 
gwarantują dobrą zabawę i relaks – najlepiej tylko dla dorosłych.
W biurze Aga Holiday znajdziesz wyselekcjonowane hotele przeznaczone dla nowożeńców, świetnie zlokalizowane, 
z bardzo dobrą kuchnią, bogatym pakietem dodatkowych atrakcji oraz ze zniżkami dla młodych par, które sięgają 
nawet 30%.  Szampan, owoce, butelka wina, pamiątkowa fotogra�a w rajskiej scenerii to tylko kilka niespodzianek, 
które czekają na nowożeńców w wybranych hotelach. Niezapomniane wczasy w ekskluzywnym domku na wodzie na 
Malediwach to z pewnością jeden z najbardziej romantycznych pomysłów na podróż poślubną. Malediwy w biurze 
Aga Holiday znajdziesz już od 5 tys. zł. za osobę na tydzień. Wyspy Zielonego Przylądka od 2 tys. zł. za osobę na tydzień, 
Dominikana od 4 tys. zł. na osobę. Na mniejszą kieszeń polecam Cypr, który  uważany jest za jedno z najbardziej 
romantycznych miejsc na świecie, gdyż tu urodziła się bogini miłości Afrodyta. Cypr w biurze Aga Holiday dostępny już 
od 1500 zł. od osoby za tydzień. Świetną propozycją mogą być programy ze zwiedzaniem Tajlandii czy Indii – dostępne 
już od 3500 zł. za osobę. Z praktycznych informacji: warto by panna młoda sprawdziła z jakim dokumentem będzie 
podróżować, by podać to nazwisko, które będzie aktualne w dokumentach podczas wyjazdu.  

Biuro Podróży Aga Holiday
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:

tel. 533 669 668 lub  602 702 912, biuro@agaholiday.pl
ul. Piłsudskiego 88A, 75-529 Koszalin (vis-à-vis Banku Zachodniego BZWBK dawniej Kredyt Banku)

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 10.00-17.00, sobota 10.00-14.00

Wymarzona podróż poślubna z Biurem Aga Holiday

Agnieszka 
Strojna 
- Właściciel



Data wybrana, sala potwierdzona, ksiądz lub urzędnik zanotowali godzinę, o której mają się Was spodziewać. Do zrobienia 
zostało jeszcze wiele, jednak jeśli jesteście pewni daty, godziny i miejsca, możecie rozpocząć najprzyjemniejszą część 
ślubnych przygotowań – zapraszanie gości. 

Pierwsza 
zapowiedź 
ślubu, czyli 
wszystko 
o zaproszeniach
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końcu to oni mają  być świadkami Waszego 
szczęścia i z nimi chcecie świętować do białe-
go rana. Kiedy i jak zawiadamiać o ślubie i we-
selu? Przed Wami odpowiedzi na najczęściej 
pojawiające się pytania o zaproszenia ślubne.

Kiedy zamawiać zaproszenia?
Na to pytanie z zasady odbijam piłeczkę: a kiedy zaproszenia 

chcecie wręczać? 
Przyjęło się, że warto zapraszać najpóźniej na 3 miesiące przed 

datą ślubu. Jeśli data wypada w okolicy długiego weekendu lub 
święta, sugeruję dużo większe wyprzedzenie. Jeśli nie znacie jesz-
cze konkretów, rozważcie karty "Save the date" z  oznaczeniem 
daty i ogólnego miejsca (miejscowość), by goście mogli zarezer-
wować czas. 

Uwzględnijcie koniecznie czas potrzebny na przygotowanie 
zaproszeń. Terminy realizacji zamówień zależą od konkretnych 
firm i od momentu, w którym papeterię zamawiacie – zdarza się, 
że w  szczycie „zaproszeniowego” sezonu na swoją  kolej trzeba 
poczekać trochę dłużej. Zamówione zaproszenia dostarczam 
w ciągu 10-16 dni roboczych od momentu otrzymania akceptacji 
projektu. Ale przed świętami Bożego Narodzenia ten czas się wy-
dłuża. Są firmy, które standardowo potrzebują minimum miesiąca 
na przygotowanie papeterii. Jeśli natomiast w Paperwords two-
rzymy  projekt indywidualny, czas oczekiwania na wydrukowane 
zaproszenia rozciąga się do 1,5-2 miesięcy. Warto więc z wyprze-
dzeniem zapoznać się z ofertą i terminarzem firmy.

Czym kierować się przy wyborze wzoru zaproszeń?
To zależy, na ile macie sprecyzowaną  koncepcję stylu ślubu 

i wesela w momencie zamawiania papeterii. Jeśli już teraz wiecie, 
że będzie to elegancka uroczystość w sali z widokiem na morze, 
postawcie właśnie na taki motyw. 

Tym, którzy wciąż wahają się  nad kolorystyką kwiatów deko-
rujących kościół i salę, polecam przepiękną i uniwersalną zieleń 
– liście na pewno pojawią się w wiązance panny młodej i w bu-
kietach weselnych. Poza tym lubię też niepisaną zasadę polega-
jącą na tym, że motyw zaproszeń i  papeterii weselnej nie musi 
odzwierciedlać w 100% stylu uroczystości. Sielskie wesele jednej 
z moich par odbywało się w podwarszawskiej stodole, a na kar-
tach zaproszeń królowały tropikalne papugi, bo to one skradły 
serce panny młodej. Z  kolei winietki i  menu weselne zdobione 
były drobnymi kwiatuszkami i  po wielokolorowych ptakach nie 
było już śladu. W końcu nikt nie zabrania miksowania wzorów – 
byle zachować klasę i wysoką jakość wykonania.

Jak sformuować treść zaproszenia?
Jak najprościej – tu nie ma miejsca na zawiłe formuły – ma być 

jasno i  klarownie. O  ile ilustracyjna część papeterii pełni funk-
cję dekoracyjną, o tyle słowa mają nieść przejrzysty komunikat. 

Nie może więc zabraknąć następującego minimum: kto, kiedy 
(data i godzina) oraz gdzie. Jako że do pewnego momentu mu-
sicie określić liczbę uczestników wesela na sali, przyda się prośba 
o potwierdzenie obecności (tzw. RSVP, z francuskiego: répondez 
s’il vous plaît – proszę o odpowiedź) z numerem telefonu lub ad-
resem mailowym, na który goście powinni kierować deklaracje.

Dawniej, a za granicą wciąż, prosi się gości o odesłanie karty 
RSVP pocztą – u nas jednak zdarza się to bardzo rzadko i młodzi 
stawiają na elektroniczną komunikację w tej sprawie. Często tuż 
pod nazwiskami młodej pary widnieje zapis „z Rodzicami” – ten 
zwyczaj wywodzi się z czasów, kiedy to rodzice zapraszali gości 
w imieniu młodych. Było to symboliczne podkreślenie, że dzieci 
wychodzą z rodzinnego domu, by założyć swój własny. Dziś, nie-
zależnie od sposobu organizacji i finansowania wesela, to wciąż 
miły gest w kierunku rodziców.
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Lepiej drukować, czy pisać odręcznie nazwiska gości?
Kiedyś wydawało mi się, że zaproszenia, w  których nazwiska 

gości są wydrukowane to szczyt elegancji. Dziś myślę, że większą 
wartość ma dla mnie zaproszenie z wpisanym nazwiskiem odręcz-
nie. Nie ma tu jednak dobrych i złych rozwiązań – wszystko jest 
kwestią gustu, a za popularniejszą opcję uznaję tę pierwszą, któ-
rą z przyjemnością oferuję.

Czy odmieniać nazwiska gości?
Maja i Mariusz serdecznie zapraszają Jana Hajduk czy Jana Haj-

duka? Według zasad języka polskiego „Hajduka”, bowiem każde 
nazwisko odmienia się zgodnie z  określonym wzorcem. Wiem 
jednak, że wiele osób własnych nazwisk nie odmienia, dlatego 
zawsze proszę Was, byście przygotowali listę odmienionych na-
zwisk. To Wy znacie swoich gości i wiecie więcej na temat tego, 
czy oraz jak odmieniają swoje nazwisko.

Czy i jak prosić o prezenty zamiast kwiatów i koperty zamiast 
prezentów?

Z przykrością stwierdzam, że w pewnym momencie tandetne 
wierszyki z  prośbą  o  prezent zamiast kwiatów opanowały świat 
ślubnych zaproszeń. 

Na szczęście w przypadku mojej własnej produkcji, obserwu-
ję silną odwilż w tej sprawie. Wiele mówi się o tym, że pisemne 
prośby szczególnie o  koperty zamiast prezentów nie należą do 
najbardziej eleganckich rozwiązań. 

Dziś zdecydowana większość gości (nawet ci ze starszego 
pokolenia) wie, że gotówka to najbardziej praktyczny prezent 
(również dla gościa, bo nie musi głowić się nad prezentem). Jak 
elegancko zaznaczyć, że nie przyda się  Wam robot kuchenny? 
Przekazać informację ustnie lub dołączyć do zaproszenia oddziel-
ną kartę, a na niej sugeruję umieścić proste i grzeczne zdanie pre-
cyzujące Waszą prośbę lub uroczą wersję ilustracyjną. Wierszyki 
pozostawmy w przeszłości.

Jak zapraszać na wesela bez dzieci?
Ślubne przyjęcia do białego rana bez udziału najmłodszych 

to coraz częstsza praktyka. Czy wystarczy w zaproszeniu wpisać 
same imiona dorosłych bez tych dziecięcych, by mieć pewność, 
że goście zostawią pociechy w domu? Najlepiej doprecyzować tę 
kwestię podczas rozmowy, a w zaproszeniach radzę nie umiesz-
czać wzmianki „bez dzieci” – to bardzo nieelegancki krok, który 
sprawia przykrość części zaproszonych.

Jak wysyłać zaproszenia ślubne?
W  miarę  możliwości będziecie pewnie wręczać zaproszenia 

osobiście, jednak część powędruje do gości pocztą. Jak przygo-
tować zaproszenie, by dotarło całe i piękne? 

Zaproszenia wkłada się w kopertę – mniej lub bardziej ozdob-
ną. Nie jest to jednak z pewnością zwykła, biurowa, cienka koper-
ta. Czy można bez stresu oddać ją w ręce poczty? Rozwiązaniem 
pewnym i najbardziej eleganckim jest umieszczenie ozdobnej ko-
perty z zaproszeniem w kopercie ochronnej – ciut większej, zwy-
klejszej, z reguły białej, by łatwo dało się ją zaadresować. 

Szczególnie warto pamiętać o  tej opcji w  sezonie zimowym, 
kiedy ryzyko zmoknięcia listu w  pocztowej podróży jest bardzo 
wysokie. Koperty ochronne są niezbędne wówczas, gdy zapro-
szenia włożone są do koperty z wklejką (patrz: zdjęcie z papeterią 
z motywem bzu). Koperty z wklejką nie należy zaklejać, ponieważ 
jeśli goście rozetną ją nożem, cały czar wklejki pryśnie. Tego ro-
dzaju zaproszenia koniecznie umieszczajcie w kopertach ochron-
nych! Przy okazji tego pytania warto zastanowić się, jakim rodza-
jem listu wysłać zaproszenia – list polecony będzie najpewniejszy, 
choć z pocztą różnie bywa i często również zwykłe listy docierają 
w dobrym tempie.

Teraz, kiedy wszystkie wątpliwości zostały rozwiane, możecie 
śmiało przystąpić do pracy nad zaproszeniami ślubnymi. Pamię-
tajcie, by przekazać w  nich namiastkę klimatu Waszego ślubu. 
Powodzenia! 

Autor: Maria Korchow

Maria Korchow – właścicielka manufaktury papeterii ślubnej 
i  okolicznościowej Paperwords, autorka bloga i  propaga-
torka idei „ślub bez bez”. Miłośniczka prostoty, naturalności 
i eleganckich wesel pozbawionych przepychu.
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Agencja Ślubna Wymarzone Wesele na rynku koszalińskim działa od lipca 2016 roku. Niezwykle szybko zdobyła klientów, a za sprawą 
ich pozytywnych opinii – dobrą markę. Okazało się, że usługa profesjonalnej organizacji ślubu jest w Koszalinie niezwykle potrzebna, 
a  Paulina Leszczyńska, właścicielka firmy, znalazła na tę potrzebę odpowiedź. Agencja oferuje dziś zarówno organizację całej 
uroczystości weselnej, jak i osobne usługi, na przykład koordynację dnia ślubnego czy przygotowanie wyłącznie dekoracji. 

Wymarzone 
Wesele 
w zasięgu 
ręki
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o 2016 roku próżno było w Koszalinie szukać 
profesjonalnej firmy, która oferowałaby kom-
pleksowe usługi związane z  organizacją we-
sela czy konsultantki ślubnej z  prawdziwego 
zdarzenia. W  większych miastach wedding 

plannerki na weselu nikogo już nie dziwią. Pary młode zatrudniają 
je nie tylko z wygody, ale także dlatego, że chcą by ich uroczystość 
była wyjątkowa, niepowtarzalna, stylowo i perfekcyjnie przygoto-
wana. 

Pani Paulina Leszczyńska w Koszalinie weszła na szlak nieprze-
tarty, z nadziejami i obawami, jakie ma każdy, kto powołuje do 
życia nowy i dość nietypowy na lokalnym rynku biznes. Jej firma 
szybko okazała się strzałem w dziesiątkę. Czy sukces ją zaskoczył? 
– Trochę tak – przyznaje z uśmiechem. – Pierwsze zlecenia pojawi-
ły się niemal od razu, dziś do kalendarza wpisuję terminy z dwu-
letnim wyprzedzeniem. Mam zlecenia nie tylko w Koszalinie czy 
regionie, ale też w Szczecinie czy Pile. Bardzo się cieszę, 
że to, co robię, jest doceniane. 

Początkowo Paulina Leszczyńska re-
alizowała zlecenia sama, teraz po-
maga jej konsultantka. Co cieka-
we, na same dekoracje ślubne 
było i  jest tyle zamówień, że 
właścicielka agencji po-
stanowiła wyodrębnić tę 
usługę z  podstawowej 
działalności i  stworzy-
ła „filię” agencji pn. 
Wymarzone Wesela 
Dekoracje. – Dekoro-
wanie to ważna część 
każdego wesela, bo 
przecież ustroić trzeba 
wszystko: kościół, salę, 
stoły. To właśnie ozdoby, 
detale – w tym kwiaty i ro-
śliny – decydują o klimacie 
wesela, albo nadają mu po-
żądanego stylu – podkreśla 
Paulina Leszczyńska. 

W  ofercie agencji są obecnie 
różne usługi, stworzone na potrzeby 
w skali makro – jak organizacja całej uroczy-
stości i mikro – jak choćby „ślubne SOS”. Ale po 
kolei. 

Ślub od A do Z

Propozycja dla osób, które z różnych powodów nie mogą lub 
nie chcą zająć się organizacją swojego wesela samodzielnie: bo 
mają absorbującą pracę, bo nie potrafią, bo nie chcą poświęcać 
na to swojego czasu, bo mieszkają za granicą, a uroczystość chcą 
mieć w  Polsce. Albo po prostu chcą ceremonii wysmakowanej, 
w określonym stylu, a nie potrafią pomysłów samodzielnie zreali-
zować. 

Zatrudnienie wedding plannerki w zasadzie nie ma wad, za to 
mnóstwo zalet. To konsultantka przygotowuje oferty dotyczące 
zamówienia sali, zespołu muzycznego lub dj’a, fotografika i  ka-
merzysty, cateringu, tortu, transportu, dekoracji i  atrakcji wesel-
nych i pomaga w ich doborze. Potem pilnuje terminów, kontroluje 
budżet i wydatki, pamięta o kolejności zamówienia usług, moni-
toruje zaawansowanie przygotowań, kontaktuje się z  podwyko-
nawcami. 

Mając pełnomocnictwo, może w  imieniu państwa młodych 
podpisywać umowy, więc na jej barkach spoczywa też dopilno-
wanie związanych z tym formalności. Oczywiście dopilnowuje, by 
wszystko przebiegło zgodnie z planem w dniu ślubu. – Od mo-
mentu nawiązania współpracy harmonogram przygotowań ce-
remonii przechodzi w moje ręce – wyjaśnia Paulina Leszczyńska. 
– Obowiązuje zasada: państwo młodzi wybierają, ja czuwam nad 
wykonaniem. Dla swoich klientów przygotowałam autorski plan-
ner, czyli swoisty kalendarz, który wskazuje, co jest do zorganizo-
wania na kilkanaście i kilka miesięcy przed ceremonią, a potem 
miesiąc, dwa tygodnie, a nawet jeden dzień przed. 

Tyle logistyka, jednak trzeba podkreślić, że wedding planner-
ka oferuje coś nie mniej cennego: swoją wiedzę, kreatywność, 
wyobraźnię, pomysłowość oparte o  szeroką znajomość branży 
ślubnej, weselnych trendów, nowinek, pomysłów na oryginalne 
rozwiązania. To na niej spoczywa odpowiedzialność za sprawną 

realizację wesela marzeń, co państwu młodym pozwala 
spać spokojnie. 

Na ratunek, czyli ślubne SOS

Poprzednia oferta skierowana 
jest do osób, które ślub pla-

nują z  wyprzedzeniem, a  za-
tem zapewniają sobie od-
powiednią ilość czasu na 
znalezienie najlepszych 
opcji, możliwość wyboru 
wszystkich elementów 
i  spokojnej pracy nad 
ceremonią. 

Jednak nie wszyscy 
są tak metodyczni i zdy-
scyplinowani, niektórzy 
decydują się na ślub 

spontanicznie, a  wpadki 
organizacyjne i  nieoczeki-

wane problemy zdarzają się 
najlepszym. Agencja Ślubna 

Wymarzone Wesele na taką 
okoliczność przygotowała ofertę 

specjalną pod hasłem „ślubne SOS”. 

Pani Paulina wyjaśnia: – Tę ratunkową 
usługę kieruję do par spóźnialskich, które za 

późno zajęły się organizacją wesela i  natłok spraw do 
załatwienia je przygniótł, ale też osób roztargnionych, zapominal-
skich i  tych, którym po prostu „coś nie wyszło”. Pomoc obejmu-
je oczywiście rzeczy możliwe do zrealizowania na danym etapie 
przygotowań. Może to być załatwienie (lub zrobienie) na cito 
dekoracji, znalezienie zastępstwa za zespół muzyczny czy zapew-
nienie limuzyny dla małżonków albo pilotowanie konkretnego 
elementu ceremonii. 

W ratowaniu sytuacji na pewno pomaga ogromna baza podwy-
konawców, z którymi współpracuje Agencja, co pozwala szybko 
dotrzeć pod odpowiedni adres. Oczywiście także wiedza o do-
stępności ofert i kreatywność. 

Koordynacja dnia ślubu

Paulina Leszczyńska tak w skrócie opisuje usługę koordynacji 
dnia ślubu: – Państwo młodzi mają się czuć jak goście na swoim 
weselu: wstać rano, niczym się nie przejmować, tylko przeżywać 
swój najważniejszy dzień w życiu. Ja robię resztę. 

D
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W przypadku obsługi kompleksowej wchodzi ona oczywiście 
w zakres oferty, ale może ją zamówić każda para, nawet ta, która 
sama przygotowała uroczystość, ale w dniu ślubu nie chce zaprzą-
tać sobie głowy niczym poza przyjemnościami. 

– Podstawą jest stworzenie i precyzyjne rozpisanie planu dnia 
ślubnego – zaznacza Paulina Leszczyńska. – Najpierw układam 
harmonogram, potem kontaktuję ze wszystkimi podwykonawca-
mi i potwierdzam u nich zamówienia. Ustalam godziny makijażu 
i fryzjera, przybycia państwa młodych do urzędu stanu cywilnego, 
kościoła, sali weselnej, przyjazdu fotografika i zespołu, rozpoczę-
cia różnych wydarzeń i  atrakcji w  czasie wesela, wydania posił-
ków, wniesienia tortu itd. Uczestniczę w ubieraniu panny młodej, 
odbieram kwiaty, dbam o  dekoracje i  zabezpieczam mnóstwo 
innych drobnych czynności, sprawiających, że uroczystość prze-
biega płynnie i bez zakłóceń. 

Usługę koordynacji warto zamówić wcześniej, aby konsultantka 
mogła zapoznać się z planem uroczystości i osobami, które mają 
wykonać poszczególne zadania. – Wesela do osiemdziesięciu 
osób obsługuję sama, przy większych pracuję z dodatkową kon-
sultantką – mówi Paulina Leszczyńska.

Planowanie na odległość

– Bardzo dużo zleceń mam od par, które na co dzień mieszkają 
za granicą, jednak ceremonię chcieliby odbyć w Polsce – mówi 
Paulina Leszczyńska. – Nie chodzi wyłącznie o względy sentymen-
talne, ale raczej praktyczne. Łatwiej bowiem państwu młodym 
przyjechać na wesele do kraju, niż zaprosić do siebie gości. 

Ważne są też względy finansowe. Opłacenie każdej osobie bi-
letu znacznie podraża budżet, a proponowanie gościom, by sami 
sfinansowali przejazd czy przelot, rzadko wchodzi w grę. Zwłasz-

cza, gdy mamy do czynienia z dużymi odległościami, a i takie re-
alizuje Agencja Wymarzone Wesela. 

Ostatnio z prośbą o zorganizowanie ceremonii zgłosiła się do 
Pauliny Leszczyńskiej para z Singapuru. – Panna młoda pochodzi 
z Koszalina, mąż jest obcokrajowcem – mówi. – Będąc kilkanaście 
tysięcy kilometrów od Koszalina, bardzo trudno byłoby im czego-
kolwiek dopilnować. W takim wypadku wedding planner wydaje 
się nieodzowny, inaczej cała praca, w  tym podpisywanie umów 
czy zamówienie usług, spoczywa na rodzinie, a tego państwo mło-
dzi często chcą uniknąć. Takie zlecenia to wyzwanie, ale ja lubię 
wysoko sobie stawiać poprzeczkę i bardzo się na nie cieszę.

Jak podkreśla, pierwszy rok pracy był dla Pauliny Leszczyńskiej 
poligonem doświadczalnym, w najlepszym tego słowa znaczeniu. 
Pełnym ciekawych wyzwań, pięknych i  oryginalnych uroczysto-
ści i  zadań specjalnych wymagających uruchomienia pokładów 
wyobraźni. – Nic tak nie kształci, jak praktyka – uśmiecha się wła-
ścicielka Agencji Wymarzone Wesela. – Nabrałam bezcennych 
doświadczeń, doskonale poznałam branżę ślubną w wymiarze re-
gionalnym i ogólnopolskim, nawiązałam mnóstwo cennych kon-
taktów i śmiało mogę powiedzieć, że jestem gotowa na realizację 
najróżniejszych zadań. I tych mniejszych, i większych. Nisko- i wy-
sokobudżetowych. Tradycyjnych i  nowoczesnych. Pracowałam 
z parami bardzo otwartymi, ale i wymagającymi i kapryśnymi. Każ-
da taka współpraca jest bezcenna. Reklamacji nie odnotowałam. 

Autor: Anna Makochonik

Agencja Ślubna Wymarzone Wesele 
biuro@wymarzonewesela.pl, tel.: +48 667 217 633 

Kontakt dla podwykonawców: 
wspolpraca@wymarzonewesela.pl
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Restauracja Planeta
• sto metrów od morza,
• wyśmienita kuchnia,

• wymarzone miejsce uroczystości rodzinnych,
wesel, komunii, chrzcin czy spotkań biznesowych.

Dla zamawiających imprezę w terminie do 30 kwietnia 2018
- kolacja dla dwóch osób GRATIS!!! 

Hotel***Restauracja Planeta, ul. Wojska Polskiego 4, 76-032 Mielno, www.hotelplaneta.pl 



lokowany przy ulicy Wojska Polskiego 4 hotel 
mija każdy, kto jadąc z  Koszalina autem, chce 
dotrzeć na początek mieleńskiej promenady. 
Powstał więc w samym sercu Mielna. Doskonale 
wkomponowany w  zastaną zieleń nie rzuca się 

w oczy. Jest jednym z tych obiektów powstałych w ostatnich latach 
w podkoszalińskim kurorcie, które swoją architekturą zaprzeczają 
bylejakości i wyznaczają nowy standard - nie tylko estetyczny.

Zatrzymujący się w  nim goście, którzy rezerwowali pokoje za 
pośrednictwem serwisu Booking.com, wystawiają hotelowi wyso-
ką notę – średnio 8,5 punktu w 10-punktowej skali  (osoby podró-
żujące w pojedynkę oceniają go jeszcze wyżej – na 9,4 punktu). 
Doceniają szczególnie profesjonalizm i  życzliwość personelu. 
Podkreślają, że niezmiennie świetne są serwowane w hotelu śnia-
dania. Wszyscy są zachwyceni lokalizacją, bo to że do morza da 
się dotrzeć w trzy minuty spacerem, a nad jezioro Jamno - w pięć 
minut, jest dla przyjezdnych kluczową zaletą. 

Hotel  jednorazowo może przenocować 153 osoby. Dysponuje 
39 pokojami, z których część to apartamenty rodzinne z salonem, 
sypialnią dla dzieci oraz aneksem kuchennym. W przyziemiu urzą-

dzony został parking dla gości, ale auta można bezpiecznie pozo-
stawić również na parkingu na dziedzińcu hotelu. 

To że lobby, restauracja i  sala konferencyjna znajdują się na 
wysokim parterze pozwoliło w  zaciszu – od południowej stro-
ny - urządzić rozległy, nasłoneczniony taras przylegający do sali 
restauracyjnej. To on jako pierwszy rzuca się w  oczy osobom 
spacerującym ulicą Wojska Polskiego. Przyciąga wzrok dającymi 
cień kolorowymi parasolami, ale i drzewami przebijającymi nie-
jako podłogę tarasu. To nie pomyłka. Inwestorzy podjęli decyzję, 
że nie wytną starych drzew rosnących na placu budowy i więk-
szość z nich udało się ocalić. Niektóre w taki sposób, że rosną 
niejako w obrębie tarasu. Takie podejście spowodowało, że bry-
ła obiektu nie stała się dominującym elementem w przestrzeni, 
ale została wbudowana w  naturalne otoczenie, harmonijnie je 
dopełniając.   

Rozdzielenie części restauracyjnej od sali konferencyjnej po-
woduje, że odbywające się w hotelu imprezy nie zakłócają pracy 
restauracji. Planeta oferuje możliwość zorganizowania wszelkich 
imprez rodzinnych i  okolicznościowych, w  tym również dużych 
wesel. Mariusz Matera, dyrektor hotelu, mówi: - Poza zapewnie-

Działający od prawie pięciu lat mieleński Hotel***Restauracja Planeta dał się dotychczas poznać od najlepszej strony głównie gościom 
przybywającym z głębi Polski. Ci, którzy korzystali z rezerwacji za pośrednictwem serwisów bookingowych, w opiniach wyliczają długą 
listę jego zalet. Ale Planeta zaprasza również koszalinian. Ma im do zaoferowania świetną kuchnię i możliwość organizacji całej gamy 
imprez biznesowych, okazjonalnych i rodzinnych – w tym niezapomnianych wesel. 

U

Planeta odkryta na nowo 
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niem miejsca i obsługi gastronomicznej jesteśmy w stanie pomóc 
również w wielu sprawach związanych z weselnymi przygotowa-
niami. Organizujemy także na zlecenie naszych gości inne sympa-
tyczne wydarzenia. Na przykład teraz urządzamy czterdzieste uro-
dziny klientki z Łodzi, która zaprosiła na nie czterdziestkę gości. 
Tak więc ona sama, jej bliscy i przyjaciele spędzą u nas weekend, 
którego kulminacją będzie uroczysta kolacja. Mają do dyspozycji 
w hotelu całe piętro oraz salę konferencyjną. 

Wydaje się, że nie do końca wykorzystanym dotychczas atutem 
Planety jest znakomita kuchnia. – Zdajemy sobie z tego sprawę – 
przyznaje Mariusz Matera. – Dlatego chcemy ten stan rzeczy zmie-
nić i  spowodować, żeby również koszalinianie i mieszkańcy regio-
nu zaglądali do nas częściej. Nie jesteśmy nastawieni wyłącznie 
na przyjezdnych. Przeciwnie, bardzo nam zależy również na tym, 
żeby nasz hotel kojarzył się jako miejsce, gdzie można urządzić 
rodzinną uroczystość, albo po prostu wpaść na obiad albo deser 
i kawę. 

Jak podkreśla dyrektor hotelu, restauracja stawia i nadal będzie 
stawiać w menu akcent na dania rybne: - To pewien paradoks, że 
mieszkając nad morzem, musimy się solidnie naszukać, żeby zna-
leźć w Koszalinie albo nawet w Mielnie lokal serwujący ryby w ele-
gancki i smaczny sposób. My wypełniamy tę lukę. A jak to robimy, 
można się przekonać w każdej chwili – przekonuje z uśmiechem 
Mariusz Matera. – Mamy młody, bardzo zaangażowany i otwarty 
na nowości zespół, który stara się sprostać nawet bardzo wyszu-
kanym oczekiwaniom gości. 

Autor: Andrzej Mielcarek 
/ Foto: Agnieszka Orsa / archiwum Hotelu***Restauracja Planeta

Hotel*** Restauracja Planeta
ul. Wojska Polskiego 4, 76-032 Mielno

tel.: +48 94 341 30 26; tel. kom.: +48 734 148 346
e-mail: biuro@hotelplaneta.com.pl

Klienci, którzy do końca kwietnia bieżącego roku 
dokonają w hotelu Planeta rezerwacji na imprezę okolicznościową 

(urodziny, komunia, wesele), otrzymają zaproszenie na kolację 
dla dwóch osób z możliwością wykorzystania do końca czerwca br. 
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...Niech słowo „Kocham” 
jeszcze raz usłyszę, 

niech je w sercu wyryję 
i w myśl zapiszę...

Chaton.pl



Koszalin
Połtawska 4 & Mariańska 27

Chaton 

...Zaręczyny
Ślub...

Tysiące wzorów...



lokowany nad brzegiem jeziora hotel Marina 
Mielno oferuje coś wyjątkowego: możliwość zor-
ganizowania ślubu plenerowego (ma już na kon-
cie takie uroczystości). To ślub jak z bajki – z taflą 
wód Jamna i zielenią w tle, w słonecznych rozbły-

skach i ciepłych podmuchach wiosennego albo letniego wiatru. 
Po takiej niezwykłej ceremonii goście mogą od razu przejść do 
sali weselnej w restauracji Biała Dama. 

Wnętrze restauracji, jasne, urządzone w sposób neutralny, po-
zwala na wprowadzenie dekoracji weselnych o dowolnym charak-
terze. Może się ona przeobrazić tak bardzo jak tylko wyobraźnia 
podpowie. Można w niej uzyskać klimat rustykalny, można ją mak-
symalnie ukwiecić albo zmienić w minimalnym tylko stopniu, bo 
sama z siebie jest piękna. 

Marina Mielno zapewnia gościom to, że potrawy zostaną za-
serwowane na eleganckiej porcelanie, adekwatnej do charakteru 
uroczystości. Podobnie dobrane są obrusy, poduszki na krzesła, 
świece, dekoracja bufetów. Od gospodarzy miejsca słyszymy: 
– Większość par, którym organizowaliśmy wesele, nie potrzebo-
wała nic poza tym, co mieliśmy im do zaproponowania na miejscu. 

Zielone otoczenie hotelu to niejako dopełnienie tego, co znaj-
dujemy w sali weselnej. A dodatkowo możliwość orzeźwienia na 
świeżym powietrzu albo wykonania sympatycznych zdjęć na pa-
miątkę. Pani Aleksandra Kowalska, manager hotelu Marina Mielno 
i restauracji Biała Dama, mówi:  - Jezioro można zobaczyć również 
z okien restauracji czy pokoi. Do hotelu należy pomost widokowy, 
który jest bardzo lubianym przez gości - i to nie tylko tych wesel-
nych - tłem fotografii. 

- W  Białej Damie można urządzić wesele marzeń. Sala może 
pomieścić nawet 130 gości, ale tak dużych wesel nie urządzamy - 
mówi pani Aleksandra. - Proponujemy przyjęcia dla maksymalnie 
100 osób. To optymalna liczba weselników, aby uroczystość była 
idealna pod każdym względem. Tylu też gości bez problemu mo-
żemy przenocować w Marinie Mielno, bo u nas jest możliwy pełen 
zakres usług: wesele, nocleg, no i oczywiście poprawiny.

To rzeczywiście ogromna wygoda. A dodatkowo nocleg wszyst-
kich gości w jednym  miejscu to okazja do zabawy w sympatycz-
nej atmosferze przez niemal cały weekend, bo przecież wspólne 
śniadanie po przetańczonej nocy, a jeszcze przed poprawinami to 
niejako ciąg dalszy wesela…

Przyjęcia weselne wymagają mnóstwa przygotowań, czasu, 
doświadczenia, cierpliwości. W hotelu Marina Mielno i restauracji 
Biała Dama przyszli państwo młodzi mogą liczyć na fachową i życz-
liwą pomoc na każdym etapie. Aleksandra Kowalska wyjaśnia. – 
Robimy wszystko, co możliwe, żeby zapracować na zadowolenie 
klientów. Umiemy zadbać o tysiące szczegółów, przykładamy do 
tej pracy mnóstwo serca. Mamy świadomość, że państwu młodym 
drugi taki dzień się nie zdarzy. 

Pani Aleksandra mówi: - Bardzo uważnie słuchamy życzeń na-
szych klientów. Spotkania, konsultacje, układanie planu działania 
służą temu, by przyjęcie było idealne, by było spełnieniem ma-
rzeń ludzi wstępujących na nową drogę życia.

Czy były takie, które szczególnie zapadły w pamięć? - Pamiętam 
jedno z pierwszych przyjęć w Marinie. Wesele wraz z zaślubinami 
nad jeziorem państwa Dagmary i Sławka. Panna młoda kochała 

Trudno o bardziej romantyczne miejsce na uroczystość zaślubin 
i weselne przyjęcie. Hotel Marina Mielno i działająca w nim 
restauracja Biała Dama gwarantują, że nie tylko państwu młodym 
ten jeden jedyny, szczególny dzień życia zapadnie w pamięć 
na zawsze, a każde jego wspomnienie wywoła uśmiech na twarzy. 

U

marina mielno 
i restauracja 
Biała Dama 
– niezapomniany ślub 
i wesele nad jeziorem
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lilie. Cała sala, apartament nowożeńców, wystrój miejsca zaślubin 
był dosłownie usłany białymi liliami. To było nie tylko dla państwa 
młodych i ich gości niezapomniane przeżycie. To też jedno z mo-
ich ulubionych wspomnień. Po prostu liliowe wesele – wspomina 
pani  Aleksandra Kowalska. - Były też wesela wrzosowe, maryni-
styczne, leśne czy gipsówkowe – dodaje. – Każde było ciekawe, 
każde było piękne, każde było po prostu ICH idealnym przyję-
ciem.

Piękna sala, zachwycające stoły są ważne, ale najważniejsze 
jest jednak to, co się na nich znajdzie. Michał Kaszubowski, szef 
kuchni restauracji Biała Dama, potrafi oczarować gości, spełniając 
każde życzenie kulinarne państwa młodych. – Przygotowywaliśmy 
już wesele polsko-libańskie, gdzie pan młody bardzo prosił o po-
trawy związane z jego krajem pochodzenia. Oczywiście na stole 
pojawiły się dania z tamtej części świata, a nasi kucharze, przede 
wszystkim nasz szef kuchni, mieli obawy, czy sprostali wyzwaniu. 
Zaproszenie przez gości i państwa młodych na salę, by mu spe-
cjalnie podziękować, było wymownym dowodem, że spisali się 
na medal. Nasz kibbeh-nayi (tatar jagnięcy) zrobił furorę na stole, 
a pan młody stwierdził, że był prawie tak dobry jak jego babci. 
Bardzo miło jest słyszeć takie słowa. Takie reakcje na naszą kuch-
nię nie są wyjątkiem – wspomina Aleksandra Kowalska. - Teraz szef 
kuchni pracuje nad menu na wesele polsko-marokańskie. Jestem 
przekonana, że efekty jego pracy zachwycą gości.

Pani Anna Sak, właścicielka Hotelu Marina Mielno, podsumo-
wuje: - Lubimy myśleć, że pracujemy dla najbardziej zakochanych 
i najbardziej wymagających państwa młodych. Każdą uroczystość, 
czy małą, czy dużą, traktujemy jak własną. Chcemy, by ten dzień 
był niezapomniany, żeby po dziesięciu, dwudziestu latach jego 
wspomnienie budziło rozrzewnienie i uśmiech.
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AMERICAN DREAM
Młoda Paro, z nami spełnisz 
swój AMERICAN DREAM.

Oferujemy wynajem spektakularnego HUMMERA 
oraz wyjątkowego MUSTANGA – oba z kierowcą.
Zadbamy o to, aby Wasza droga do ślubu była ekskluzywna i bezpieczna.
Auta pachnące nowością, z elegancko urządzonym wnętrzem i miłymi w dotyku materiałami.

Obsługujemy:
- uroczystości ślubne
- wieczory kawalerskie
- wieczory panieńskie 
- studniówki
- przewozy okazjonalne i reprezentacyjne 
- przewozy VIP
- inne zamówienia wedle potrzeb klienta

tel: 668 737 906, americandream.slub@wp.pl

UWAGA!
W ofercie specjalnej voucher na przejażdżki – spraw komuś prezent lub pokieruj Hummerem osobiście.

Zachęcamy do obejrzenia samochodów na żywo 
- wzbudzają niesamowite emocje.

Dekoracje w cenie wynajmu oraz możliwość 
indywidualnego przystrojenia.

Ślub to jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. 
Dlatego wszystko powinno być w tym dniu wspaniałe, 
wyjątkowe, warte zapamiętania – również samochód. 

Auta do Ślubu



668 047 699         biuro@paintballkoszalin.eu         www.paintballkoszalin.eu         www.facebook.com/koszalinpaintball

Wieczór Kawalerski i Wieczór Panieński
pełen adrenaliny z Paintball Koszalin

Zapraszamy do niepowtarzalnego parku 
paintballowego w Zachodniopomorskiem

Zorganizujemy Państwu wyjątkowe 
chwile, o których nie da się zapomnieć! 

Wieczór kawalerski lub wieczór panieński 
w iście militarnym stylu.

Wojna Paintball, przejazd ogromnym 
wozem PTS (amfibia), po specjalnie przy-
gotowanym torze - to tylko niektóre z atrak-

cji w naszym kompleksie.

Zapraszamy do kontaktu - My zajmiemy 
się organizacją Państwa niezapomnianej 
przygody. Organizujemy także urodziny, 
imprezy integracyjne, spotkania firmowe 
i inne uroczystości zgodnie z życzeniami 

każdego Klienta.

Więcej informacji uzyskacie Państwo:



iększość z nas przejeżdża obok monumental-
nego gmachu hotelu Gromada Arka nawet 
kilka razy dziennie. Czy można wyobrazić so-
bie Koszalin bez tego miejsca? Tym bardziej, 
że hotel (niegdyś Jałta, później Arka) ma swoją 

historię, tradycję i miejsce w nowocześnie postrzeganej usłudze 
hotelarskiej i gastronomicznej. 

Intymne, kameralne, dyskretne

Obecnie odbywają się tutaj konferencje, szkolenia, spotkania 
biznesowe kilku organizacji, od kilkunastu lat działa Koszaliński 
Klub „Rzeczpospolitej”, a  jeszcze dłużej znana galeria sztuki. Od 

niedawna zaś – kasyno w  skrzydle potężnego budynku, a  naj-
młodszym dzieckiem Gromady jest, zorganizowany przez sto-
warzyszenie „Odkrywcy”, w  peerelowskim bunkrze pod drugim 
skrzydłem, unikalny Salon Historyczny. 

– Hotel przypomina ogromną komodę, w której jest dość szu-
flad, by pomieścić bardzo różne obszary ludzkiej aktywności, ale 
przede wszystkim znaleźć miejsce na potrzeby i oczekiwania na-
szych gości – wyjaśnia Wiesław Świś, prezes zarządu spółki kieru-
jącej hotelem. 

Istnieje bowiem również inne oblicze hotelu – intymne, kame-
ralne, dyskretne. W tym kręgu obsługi goście, zgodnie ze swoim 

Czy we współczesnym świecie istnieją miejsca dobre na każdą okazję? Spotkanie rodzinne, wesele z noclegami, kolacja dla dwojga, 
miting biznesowy, konferencja naukowa – gdzie wszystko to można przygotować i zorganizować bez obawy o rezultat? W Koszalinie 
mamy takie miejsce na wyciągnięcie ręki – to hotel Gromada Arka. 

W

Do hotelu Gromada 
goście wracają, 
jak do domu przyjaciół

Małgorzata 
Filowiat-Bogdan
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życzeniem, nie pozostają sami w wynajętym pokoju, sali konferen-
cyjnej lub we własnym towarzystwie, lecz mogą liczyć na doradz-
two, wsparcie, obecność pracowników. 

Każda uroczystość to wydarzenie

Tak organizowane są na przykład, cieszące się dużą i rosnącą 
popularnością, uroczystości weselne. Para młodych ma do dys-
pozycji nie tylko hotelową, przestronną restaurację Nowa Arka, 
z miejscem na bufety, orkiestrę, koncert, taniec i szatnię, lecz także 
pokoje dla swoich gości w cenach do negocjacji. 

– Przy organizacji uroczystości rodzinnych stajemy się partne-
rem nowożeńców, jubilatów, solenizantów – tłumaczy Małgorzata 
Filowiat-Bogdan, dyrektor hotelu Gromada Arka. – Wychodzi-
my z założenia, że każda okoliczność ma swoją wagę, charakter, 
barwę emocji. Również dla nas nie jest tylko kartką w kalendarzu, 
lecz wydarzeniem. 

Przed dwoma laty dyrekcja zdecydowała się na podniesienie 
standardu pokojów w prawym skrzydle hotelu. W ten sposób po-
wstał obszar usługi czterogwiazdkowej. W ślad za tymi zmianami 
poszły inne, czyli etapowo prowadzony remont pozostałych po-
kojów, który zakończy jeszcze w tym roku gruntowną moderniza-
cją holu głównego. Całość zyska więc zupełnie nowe oblicze. 

– Czas jest nieubłagany, również dla budynków – podkreśla 
Wiesław Świś. – Hotel powstał w latach sześćdziesiątych ubiegłe-
go stulecia niemal w  tym samym miejscu, w  którym funkcjono-
wał niemiecki hotel Schumacher’s. Dzisiaj staramy się, aby nasi 
goście, zwłaszcza ci, którzy odwiedzają nas regularnie, a  grono 
to jest imponujące i coraz większe, mogli poczuć ten sam klimat 
serdecznej rodzinnej w nowych wnętrzach. 

Nagroda od Booking.com

„Do Gromady wraca się, jak do domu przyjaciół” – mówi wielu 
gości hotelu, którzy doceniają to miejsce, położone w  centrum 
miasta, a  nawet całego Pomorza Środkowego, poziom usługi, 
zaangażowanie personelu, a przede wszystkim wygodę pobytu.  
„Wszystko jest na miejscu lub w pobliżu, obiekt przestronny, po-
siłki wysmakowane” – dodają. 

Nic więc dziwnego, że hotel Gromada otrzymał w  ostatnich 
latach szereg prestiżowych nagród, w tym: Srebrnego Denara – 
Nagrodę Gospodarczą 2014 roku, Koszalińskiego Orła Turystycz-
nego 2014 za „aktywną działalność na rzecz rozwoju miasta” oraz 
dyplom Geparda Biznesu 2015 za „dynamiczny rozwój i  wzrost 
wartości rynkowej”. 

W  2017 roku Booking.com przyznał Gromadzie prestiżową 
nagrodę Guest Review Award 2017, która w istocie jest przeka-
zaniem hotelowi uznania osób rezerwujących pobyt za pośred-
nictwem portalu. 

W  uzasadnieniu do nagrody czytamy między innymi „Utrzy-
manie tak wysokich ocen i  opinii wśród gości jest wyjątkowym 
osiągnięciem (...). Booking.com pragnie wyrazić swoje uznanie za 
oddanie i zaangażowanie, dzięki której pobyt każdego gościa był 
naprawdę wyjątkowy. Jest to także znak, którym możesz pochwa-
lić się przed innymi”. 

A jest czym, bowiem w ślad za nagrodą i listem gratulacyjnym 
hotel otrzymał prawo korzystania z wyjątkowej i wymownej etykie-
ty – #GuestsLoveUs. 

Autor: Magdalena Grzybowska / Fotog: Agnieszka Orsa

Nagroda Geparda, jedno z niedawno zdobytych wyróżnień
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eśliby sądzić po udostępnianych w Internecie we-
selnych filmikach, współczesny pierwszy taniec stał 
się jednym z najważniejszych i najstaranniej przy-
gotowywanych elementów uroczystości ślubnych. 
Czasami są to naprawdę imponujące popisy, z całą

          pewnością długo wypracowywane i  na pewno 
nie samodzielnie, ale przy pomocy nauczycieli tańca.

W  Koszalinie usługi takie oferuje na przykład Szkoła Tańca 
King Dance. Jej właścicielka, pani Kinga Olchowik, komentuje: 
„Par, które się do nas zgłaszają, jest coraz więcej. Zajęcia dla nich 
odbywają się indywidualnie, a zaczynają się zazwyczaj od lutego 
i trwają kilka miesięcy. Choć są i tacy, którzy uczą się jeszcze dłużej. 
Minimum czasu, żeby się przygotować odpowiednio do wesela, 
to dwa miesiące przed ślubem z  lekcjami odbywanymi raz lub 
dwa razy w tygodniu. 

Jeśli chodzi o  muzykę, zawsze doradzamy parom młodym, 
żeby poszły w kierunku dla siebie naturalnym. Jeżeli ktoś nie czuje 
się pewnie w tańcu, nie powinien silić się na jakieś eksperymenty, 
na siłę opracowywać jakiegoś skomplikowanego układu. Lepiej 
wówczas skorzystać z  klasyki, bo walc wiedeński albo angielski 
świetnie w  takich okolicznościach się sprawdzają. Ci nieco bar-
dziej uzdolnieni ruchowo mogą popróbować rumby. Mija już na 
szczęście moda na miksy taneczne, polegające na tym, że para 
robi zestawienie paru melodii w różnych stylach i przygotowuje 
się taneczne do ich pokazania. To ma być swoista rozmowa w tań-
cu, ale amatorom rzadko dobrze to wychodzi. 

Tak więc pracę z parą zaczynamy od ustalenia, jakie rytmy naj-
bardziej jej pasują. Młodzi są zazwyczaj zdziwieni, jak dużo czasu 
i wysiłku wymaga dojście do umiejętności swobodnego wykony-
wania choćby jednego tańca. Od razu wychodzą skutki dyskotek, 
czyli tańca solowego - po prostu obecnie mało kto umie tańczyć 
w parze! Trzeba więc wyćwiczyć nawet sposób trzymania dłoni, 
nie mówiąc już o pocałunku w rękę. Taneczny savoir vivre przy-
daje się zresztą podczas tańca z gośćmi weselnymi, bo przecież 
pan młody przez całą noc nie będzie tańczył wyłącznie z panną 
młodą. Ma pewne „obowiązki”. Dobry obyczaj zobowiązuje go, 
by zatańczył ze wszystkimi paniami, a minimum to taniec z mamą, 
teściową, babciami, chrzestnymi… 

Większość ludzi twierdzi, że nie umie tańczyć, bo „nie słyszy 
muzyki”. To nieprawda. Na początku kursu w naszej szkole uczy-
my słuchania muzyki, później kroków i całej reszty. Tak naprawdę 
tańczyć umie każdy, bo taniec to naturalny ruch człowieka przy 
muzyce. Problemem są rozmaite psychiczne blokady. Ale zawsze 
można znaleźć coś, co do danej pary pasuje i wygląda dobrze. 

Podkreślam tę radę dla młodych: przynoście na lekcje muzykę, 
jaką lubicie. To co jest w tym momencie modne, za pół roku może 
być już niemodne, ale to co dla kogoś naturalne, pozostanie ta-
kie mimo upływu czasu - będzie wygodne i pomocne. Wtedy ta-
niec staje się przyjemnością i to od razu widać. To jest szczególny 
dzień, który powinien być pod każdy względem udany, nie warto 
samemu stwarzać trudnych sytuacji.” 

Autor: Anna Różańska

j

Tańczyć każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej – dałoby 
się strawestować słowa znanej piosenki Jerzego Stuhra. Nie ma 
problemu, kiedy chodzi o domówkę albo wieczór w klubie. 
Ale gdy mowa o pierwszym tańcu na własnym weselu, sprawa 
staje się poważna. W tej kwestii coraz więcej par młodych woli 
rezygnować ze spontaniczności i decyduje się skorzystać 
ze wsparcia profesjonalistów.  

Pierwsze 
wspólne 
kroki – tego 
trzeba się 
nauczyć
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Szkoła Tańca King Dance
ul Austriacka 1, Koszalin, tel. 889-500-011, www.kingdance.pl

Wspólnie znajdziemy rytm
Waszego pierwszego tańca!
Zapraszamy!



WESELE MARZEŃ W HOTELU DELFIN**** W DĄBKACH 

Razem możemy sprawić,
aby te chwile były
naprawdę niezapomniane.

Hotel Delfin Sp. z o.o.
ul. Darłowska 15, 76-156 Dąbki

sj@delfinhotel.pl
www.delfinhotel.pl

Manager Gastronomii
Jolanta Suwalska

tel. +48 94 314 89 50
lub 533 355 528

»  Przyjęcie weselne w eleganckich wnętrzach klimatyzowanej 
    Restauracji Hotelu Delfin, mieszcząca nawet 200 osób
»  Apartament dla Młodej Pary - GRATIS
»  Możliwy ślub w plenerze - plaża, hotelowy park
»  Różnorodne menu, dania serwowane przez Szefa Kuchni, 
    słodkie specjały hotelowego cukiernika
»  Poprawiny w specjalnie przygotowanej wiacie grillowej
»  Wystrój sali i stołów, dekoracje kwiatowe
»  Na dodatkowe życzenie pomagamy przy wyborze DJ-a, 
    zespołu, kamerzysty, fotografa
»  Oferujemy pomoc przy atrakcjach tj: pokaz sztucznych ogni, 
    wedding bar, pokaz mistrzów barmańskich, fotobudka, fontanna 
    z czekolady, karykaturzysta, wynajem bryczki lub limuzyny, białe 
    gołębie, balony z helem puszczane na szczęście, opiekunka do dzieci
»  Przygotowania do ceremonii (szeroki wachlarz usług SPA& Wellness)



WESELE MARZEŃ W HOTELU DELFIN**** W DĄBKACH 

Razem możemy sprawić,
aby te chwile były
naprawdę niezapomniane.

Hotel Delfin Sp. z o.o.
ul. Darłowska 15, 76-156 Dąbki

sj@delfinhotel.pl
www.delfinhotel.pl

Manager Gastronomii
Jolanta Suwalska

tel. +48 94 314 89 50
lub 533 355 528

»  Przyjęcie weselne w eleganckich wnętrzach klimatyzowanej 
    Restauracji Hotelu Delfin, mieszcząca nawet 200 osób
»  Apartament dla Młodej Pary - GRATIS
»  Możliwy ślub w plenerze - plaża, hotelowy park
»  Różnorodne menu, dania serwowane przez Szefa Kuchni, 
    słodkie specjały hotelowego cukiernika
»  Poprawiny w specjalnie przygotowanej wiacie grillowej
»  Wystrój sali i stołów, dekoracje kwiatowe
»  Na dodatkowe życzenie pomagamy przy wyborze DJ-a, 
    zespołu, kamerzysty, fotografa
»  Oferujemy pomoc przy atrakcjach tj: pokaz sztucznych ogni, 
    wedding bar, pokaz mistrzów barmańskich, fotobudka, fontanna 
    z czekolady, karykaturzysta, wynajem bryczki lub limuzyny, białe 
    gołębie, balony z helem puszczane na szczęście, opiekunka do dzieci
»  Przygotowania do ceremonii (szeroki wachlarz usług SPA& Wellness)

aństwo młodzi – nałogowi kinomani pewne ślub-
ne akcenty nawiązujące do ich pasji zaplanowali 
sami. Już zaproszenia w  formie złoto-czarnej 
taśmy filmowej zapewniały wstęp na premierę 
w  Kinie Miłość oraz informowały gości, że po-

wstaje sequel filmu, na produkcję którego  zbierają fundusze. 
Sama panna młoda wystąpiła w przepięknej sukni w stylu retro, 
woalce i etoli i na  – a jakże – czerwonym dywanie prezentowała 
się jak gwiazda Hollywood lat trzydziestych w  drodze na filmo-
wą galę. Małżonkowie nie spodziewali się jednak zakresu styliza-
cji i scenariusza ceremonii. Poznali go kilka na kilka minut przed 
ślubem. Pomysł i niespodzianka okazały się strzałem w dziesiątkę.

Do organizacji tej jedynej w swoim rodzaju uroczystości z pew-
nością przydał się potencjał otoczenia państwa młodych – Kamila 
Rogowska-Nowak wychowała się w domu "teatralnym",  sama ma 
na koncie występy sceniczne i studiuje na wydziale radia i telewizji 
Uniwersytetu Śląskiego. Dekoracje, scenariusz i inne elementy ce-
remonii przygotowywali dla nich w tajemnicy rodzice i przyjacie-
le z Bałtyckiego Teatru Dramatycznego (tata Kamili to aktor BTD, 
Wojciech Rogowski, mama Izabela Rogowska pracuje w  dziale 
promocji i jest inspicjentką). Ogromną zasługę w stylizacji wnętrza 
miała teatralna scenografka, Beata Jasionek. Dzięki niej na sali we-
selnej pojawiły się wielkie filmowe szpule, kamery, zdjęcia i plaka-
ty. Na stołach zagościły bieżniki, serwetki i gadżety stylizowane na 
taśmę filmową oraz podobne wstążki zdobiące kościelne ławy. Na 
krzesłach państwa młodych pojawiły się słynne filmowe „szczęki" – 
wielkie naklejki rekinów przypominające te z kultowego filmu. Do 

tego trzysta lampionów oświetlających przestrzeń oraz ogromne 
garderobiane lustro z logo nawiązującym do słynnego znaku słyn-
nej amerykańskiej wytwórni filmowej.

Hitem okazali się sami goście. Pannę młodą powitał tata w stro-
ju dona Corleone z  „Ojca Chrzestnego”, by poprowadzić w  tej 
stylizacji córkę do ołtarza. Dla małżonków była to pierwsza z  nie-
spodzianek, przyjęta przez nich z  mieszanką zaskoczenia, entu-
zjazmu i śmiechu. Na weselu pojawił się także Leon Zawodowiec 
z Matyldą, Marylin Monroe, Charlie Chaplin, Kapelusznik z „Alicji 
w krainie czarów" i inne barwne postaci kinowe. O północy para 
młoda pokroiła ozdobiony taśmą filmową tort, wcześniej wręczyła 
Oscary dla najlepszych mamy i taty, a goście bawili się przy mię-
dzy innymi muzycznych szlagierów kinowych.

Wbrew pozorom koszty zorganizowania wesela nie były wyż-
sze niż w przypadku konwencjonalnego przyjęcia, za to efekt wart 
wszelkich pieniędzy. – Mieliśmy trochę pracy z  zaplanowaniem 
i  przygotowaniem wesela, ale przyznam, że sprawiało nam to 
mnóstwo przyjemności i zabawy – podkreśla Izabela Rogowska. 
– Młodzi byli bardzo zaskoczeni, zwłaszcza na początku, bo kom-
pletnie się nie spodziewali takiego scenariusza, ale też bardzo 
zadowoleni, co jest najważniejsze. Udało się nam nie tylko ich 
zaskoczyć zwariowanymi pomysłami, ale też przygotować wesele 
marzeń. Wspomnienia wszyscy mamy bezcenne.

Autor: Malwina Maj / Foto: Kamil Lipiec

Zamiast ścianki z kwiatami za stołem państwa młodych – lustro rodem z teatralnej garderoby. Zamiast wystawnych dekoracji – filmowe 
szpule. Plus Oscary dla rodziców i Leon Zawodowiec pod rękę z Szalonym Kapelusznikiem wśród gości. Brzmi zwariowanie i takie było 
też wesele Kamili i Piotra. Wisienką na torcie zaś fakt, że wesele w filmowym stylu było dla nich... niespodzianką.

p

Ach, co to był za filmowy ślub!
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opiero upowszechnienie fotografii związane 
z pojawieniem się niewielkich aparatów prze-
nośnych (okres międzywojenny) umożliwiło 
częstsze fotografowanie, zwłaszcza w  rozma-
itych sytuacjach nieoficjalnych. Nadal jednak 

było drogą rozrywką, dostępną tylko najzamożniejszym. 

Dlatego powszechnie wykonywanie fotografii pamiątkowych 
ograniczano tylko do wydarzeń najważniejszych, a  wśród tych 
ożenek albo zamążpójście były na miejscu pierwszym. Nawet 
w rodzinach chłopskich wykonanie zdjęcia ślubnego należało do 
dobrego tonu.   

Te pożółkłe zdjęcia przenoszą nas dzisiaj w świat sprzed stu 
albo więcej lat, pozwalają wyobrazić sobie klimat tamtego cza-
su, modę i w jakimś stopniu… stosunki społeczne. Nawet jeśli 
nic nie wiemy o sfotografowanych osobach, wyraźnie widać na 
fotografiach, jaką pozycję one zajmowały.      

Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Stare fotografie ślubne często są jedynymi pamiątkami rodzinnymi po naszych dziadkach i pradziadkach, bo albo inne zostały 
zniszczone w czasie wojennych zawieruch, albo naszych przodków nie stać było na uwiecznianie na zdjęciach wielu wydarzeń 
ze swego życia. 

D

Ze starego albumu
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13 Ha park krajobrazowy z elementami ogrodu francuskiego.
Ceremonie zaślubin z widokiem na jezioro.

Wyśmienite dania kuchni staropolskiej.
Przyjęcia weselne do 150-ciu osób.

Kilkunastoletnie doświadczenie w organizacji przyjęć weselnych.
Profesjonalna obsługa. Niepowtarzalna atmosfera.

Hotel Bursztynowy Pałac****
Strzekęcino 1 k/Koszalina, 76-024 Świeszyno, tel.: +48 94 3 161 227, Fax.: +48 94 3 161 442, hotel@bursztynowypalac.pl, www.bursztynowypalac.pl

Stylowa restauracja we wnętrzach XIX- wiecznego Pałacu****



Blue Marine Mielno
ul. Gen. Maczka 32 (d. Świerczewskiego), 76-032 Mielno

www.bluemarine.pl
tel. 530 148 015

e-mail: sprzedaz@bluemarine.pl

Jedyna taka chwila w życiu, wyjątkowe miejsce
Sprawimy, że uroczystość weselna w Blue Marine pozostanie na długo w  pamięci Państwa 
oraz wszystkich Gości jako wyjątkowe wydarzenie.

Oferujemy miłą, profesjonalną obsługę oraz salę bankietową zaledwie kilkadziesiąt metrów 
od romantycznej, dzikiej plaży.

Pomagamy w doborze tortu, winietek, atrakcji, upominków dla Gości oraz przy dekorowaniu sali.

Z każdym z Państwa spotkamy się indywidualnie, by ustalić konieczne szczegóły. W oparciu 
o Państwa preferencje i wyznaczony budżet stworzymy ofertę, weryfikując możliwości 
i proponując wygodne rozwiązania.

Dołożymy wszelkich starań, by Państwa marzenia stały się faktem i by zyskały właściwą 
oprawę. W końcu jest tylko jeden taki dzień w życiu, a Państwo zasługują na to, co najlepsze!



ierwsza zasada jest prosta. Panny młode o filigra-
nowej budowie i  niskim wzroście nie powinny 
wybierać długich i kaskadowych bukietów, któ-
re jeszcze bardziej optycznie skrócą ich sylwet-
kę. Kwiaty przypominające berło też nie będą 

dobrym wyborem. Wiązanka powinna być delikatna i niewielka, 
dopasowana do figury. Zatem im drobniejsza panna młoda, tym 
skromniejszy bukiet.

Z  kolei panie o  wyższym wzroście i  okrąglejszych kształtach 
mogą sobie pozwolić na więcej. Do nich pasować będą bukiety 
kaskadowe i  asymetryczne, które automatycznie wysmuklą syl-
wetkę i nadadzą elegancji. W takim przypadku należy się wystrze-
gać zbyt małych wiązanek.

Równie ważnym krokiem jest dobranie bukietu do kroju i stylu 
sukni, tak aby współgrał z całością. 

Bukiet klasyczny, czyli najbardziej popularny. Składa się 
z mniejszych kwiatów ułożonych w kształcie półkuli, której śred-
nica zazwyczaj nie przekracza 30 cm. Zdecydowanie nadaje się 
do romantycznych stylizacji ślubnych dla panien młodych, któ-
rym zależy na nawiązaniu do ślubnej tradycji. Taki bukiet spraw-
dzi się w  przypadku dopasowanych sukni klasycznych, sukni 
ślubnych w  kształcie litery „A” (krój lekko rozkloszowany, z  sze-
rokim dołem) oraz sukniach popularnie znanych jako „beza”. 
Bukiet kaskadowy, to ten typ bukietu, który wygląda na „wylewa-
jący się z dłoni”. Jest to styl elegancki, klasyczny, więc perfekcyjnie 
współgrać będzie z welonem. Nie należy on do popularnych ty-

pów bukietów, jednak jeśli kwiaty zostaną dobrane w przemyśla-
ny sposób, zdecydowanie może on dodać ekstrawagancji oraz 
oryginalności. Floryści polecają je wysokim pannom młodym, 
które wybrały suknię ślubną typu „rybka”.

Kwiaty polne, czyli jeden z aktualnie najmodniejszych rodzajów 
bukietów, w skład którego wchodzą przeróżne formy kwiatów se-
zonowych. Charakteryzuje się prostotą, ciekawym ułożeniem oraz 
nawiązaniem do stylu boho. 

Bukiet asymetryczny, czyli ułożony chaotycznie z  przeróż-
nych formacji kwiatowych, które pomimo swojej formy zostały 
przedstawione w  designerski oraz przemyślany sposób. Ideal-
nie sprawdzają się z suknią o pudrowej kolorystyce z dekoltem 
„halter”.

Bukiet długi, ma wiele wspólnego z klasycznym bukietem. Ce-
chuje się on elegancją i konkretnością. Długie kwiaty nadają tej 
wiązance eleganckiego charakteru przy jednoczesnym zachowa-
niu prostej formy. Polecany jest wysokim pannom młodym. 

Trendy 2018

- Panny młode są coraz bardziej odważne, nie boją się mocnych 
kolorów. Przełamują schematy – mówi Patrycja Kaszubowska, flo-
rystka. - W  bieżącym sezonie z  pewnością kolory mocne będą 
na topie. Wszelkie śliwki, burgundy, marsale to dalej się podoba 
i wpisuje się w trendy. Dodatkowo kolor butelkowej zieleni/khaki 
jest coraz częściej dodawany do całej aranżacji. 

Bukiet w dużym stopniu dyktuje aranżację wesela. Butonierka pana młodego, dekoracja stołów, często wystrój kościoła – te wszystkie 
elementy mają nawiązywać swoim stylem do bukietu panny młodej. Nie każda forma, barwa, czy kwiat pasuje do danej sylwetki lub 
sukni. Na co więc zwrócić uwagę?

p

Jak wybrać bukiet ślubny
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omysłów jest tak wiele, jak par. Z grubsza można 
je podzielić na te, które zostają u pary i te, które 
oddawane są na cel charytatywny. W przypad-
ku pierwszym zamiast kwiatów państwo młodzi 
życzą sobie na przykład dobrego alkoholu, ksią-

żek, płyt (CD lub winylowych), filmów (często w seriach tematycz-
nych), wysokojakościowych produktów spożywczych – na przy-
kład ekskluzywnych kaw czy herbat albo słodyczy.

W  przypadku drugim zamien-
niki mają szlachetniejsze prze-
znaczenie. Para zaznacza na przy-
kład, żeby goście kupili zabawki, 
akcesoria do nauki czy sportowe, 
ubrania, drobne elementy wypo-
sażenia wnętrz dla domu dziecka, 
fundacji pomagającej ubogim 
czy wybranej rodziny. Niezwykle 
często dary zbierane są dla schro-
nisk dla zwierząt lub fundacji 
prozwierzęcych. Zamiast konkret-
nych przedmiotów można prze-
kazać datek w kwocie, jaką zapla-
nowaliśmy na zakup kwiatów.

– Początkowo planowaliśmy 
jako cel ustalić dary dla schroni-
ska dla zwierząt – mówi Agnieszka 
Jęsiek-Barabasz. – Tak się jednak 
złożyło, że koleżanka, która brała 
ślub przed nami, wpadła na ten 
sam pomysł, więc postanowili-
śmy wymyślić coś innego. Zde-
cydowaliśmy się na pomoc rodzi-
nie zastępczej, którą zajmowała 
się moja znajoma. Znajduje się 
w  niej kilkoro dzieci, potrzebne 
były przybory szkolne i  zabawki. 
Uzbierało się sporo darów, wszy-
scy nasi goście stanęli na wyso-
kości zadania. Rodzinie zawieźliśmy sześć worków z prezentami. 
Wiem, że wspomnianej koleżance też udało się zebrać kilkadzie-
siąt kilogramów karmy i sporo akcesoriów dla zwierzaków.

Zwyczaj przyjął się błyskawicznie i  odbierany jest z  sympatią. 
Trudno mu coś zarzucić – kwiaty szybko więdną, bukiety trzeba 
gdzieś pomieścić, co bywa kłopotliwe, a i tak się je w końcu wy-
rzuca. Prezenty żyją dłużej, służą komuś lub czemuś, a że warto ko-
muś pomóc, nie trzeba nikogo przekonywać. – Powiedziałabym, 
że bardzo rzadko dziś się zdarza, by państwo młodzi oczekiwali 
jednak kwiatów – potwierdza Paulina Leszczyńska, właścicielka 
Agencji Ślubnej Wymarzone Wesela. – Zamiennikom dziwią się 
w zasadzie tylko starsi członkowie rodziny. Większość gości przy-
staje na prośby, czasem kupuje i podarek, i kwiaty.

Są też rozwiązania dla osób, które jednak są przywiązane do 
tradycji, ale ze zmysłem praktycznym. Można zasugerować, żeby 

kwiaty wręczane parze młodej były utrzymane w stylu lub kolorze 
obowiązującym na weselu i mogły posłużyć jako element deko-
racji sali. Kwiaty nie muszą być cięte. Doniczkowe mogą zdobić 
mieszkanie przez lata. Grunt to kreatywność.

Podarunków nie trzeba przynosić na ceremonię. – Goście nie 
powinni przecież targać na wesele kilkukilogramowych paczek 
z karmą czy pluszowych misiów i książek – mówi Paulina Leszczyń-

ska. – Jest to też kłopotliwe do ze-
brania dla organizatorów wesela 
– przedmioty trzeba gdzieś skła-
dować, przewieźć. Dlatego naj-
częściej dostarcza się podarki do 
domów państwa młodych. Jeśli 
mają charytatywne przeznacze-
nie – to oni zawożą je w wybrane 
miejsce.

O  prośbie dotyczącej zamien-
ników zawiadamia się na zapro-
szeniu. Wierszem lub prozą, cza-
sem w  zabawnej formie. Ważne, 
by cel określić precyzyjnie. Jeśli 
oczekujemy alkoholu – uściślij-
my jakiego rodzaju, jeśli dary 
zbierane są dla zwierząt, określ-
my, czy ma to być karma czy na 
przykład miski, smycze i zabawki. 
Jeśli prezenty dla dzieci – podaj-
my ich płeć, wiek, opiszmy po 
krótce potrzeby. Napiszmy też, 
w  jaki sposób rzeczy dostarczyć 
albo powiadommy gości o  tym 
w osobnej wiadomości.

Praktyczne podejście coraz 
częściej obowiązuje też w  przy-
padku prezentów dla państwa 
młodych. Niegdyś popularne 
artykuły gospodarstwa domo-

wego zazwyczaj mamy w domu, z przedmiotami, w przypadku 
których kategorią podstawową jest gust (np. drobne dzieła sztu-
ki, dekoracje) lepiej uważać. Nikogo już nie dziwi, że małżon-
kowie wyraźnie zaznaczają, że dużo bardziej niż niespodzianki 
ucieszą ich datki pieniężne. Czasem na zaproszeniu znajdziemy 
informację, na co zamierzają je przeznaczyć: podróż poślubna, 
urządzenie wspólnego mieszkania, samochód. Coraz powszech-
niejsze jest też ustalanie listy prezentów. – Umieszczana jest 
w miejscu dostępnym dla gości lub rozsyłana – wyjaśnia Paulina 
Leszczyńska. – Można wybrać którąś z pozycji i ją zarezerwować. 
To świetne rozwiązanie – zwalnia z wymyślania prezentów, które 
nie zawsze są strzałem w dziesiątkę, lista uwzględnia różne moż-
liwości finansowe gości, poza tym para dostaje to, co lubi, czego 
naprawdę potrzebuje.

Autor: Malwina Maj / Foto: Marcin Betliński

Wśród weselnych trendów bywają te przemijające – często szczęśliwie i te, które zmieniają się w standard. Kilka lat temu pojawił się 
ten, by zamiast kwiatów wręczanych przy okazji składania życzeń, darować państwu młodym wskazane zamienniki. Zwyczaj przyjął 
się szybko, bo łączy tradycję z pożytecznością i pozostawia po ceremonii coś trwalszego niż rozliczne bukiety kwiatów, które po kilku 
dniach trzeba wyrzucić.

p

Co zamiast kwiatów?

Państwo Aneta Grodź-Przydatek i Kamil Przydatek poprosili 
gości, żeby zrezygnowali z zakupu kwiatów i zamienili je na 
książki. Sugerowane tytuły goście znajdowali w zaproszeniach. 
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PROFESJONALNA ORGANIZACJA I OBSŁUGA TECHNICZNA WESEL ORAZ EVENTÓW

» Oferuję Państwu pełną obsługę przyjęcia weselnego o najwyższym
standardzie wraz z moim wieloletnim doświadczeniem.

» Zapewniam wysokiej klasy sprzęt muzyczny i oświetleniowy.
» Muzyka jest moją pasją, dlatego zawsze pracuję z pełnym zaangażowaniem, a do każdego

zlecenia podchodzę indywidualnie - najważniejszym dla mnie jest spełnienie oczekiwań Młodej Pary.
» Gwarantuję Państwa Gościom świetną zabawę i wspaniałą atmosferę.

Poza weselami zajmuję się także kompleksową organizacją:
- imprez �rmowych,

- eventów,
- koncertów,

- studniówek,
- akcji charytatywnych,

- innych okoliczności na życzenie Klienta.

Zapraszam do kontaktu:
MATEUSZ SKWIERAWSKI / Dj Mati

facebook.com/mat-event
facebook.com/djmateusz1+48 534 996 496 biuro@mat-event.pl





ażda panna młoda zastanawia się, czy wybrać 
bieliznę seksowną czy praktyczną? Z doświad-
czenia doradzam praktyczną. Bielizna pod 
suknię ślubną musi być przede wszystkim 
perfekcyjnie dopasowana i  wygodna. Tego 

dnia panna młoda musi czuć się komfortowo. Biustonosz musi 
być odpowiednio dobrany do rodzaju sukni. W przypadku, gdy 
mamy sukienkę z zakrytym dekoltem lub ramiączkami nie będzie 
problemu z dopasowaniem odpowiedniego fasonu. W zależności 
od wielkości biustu możemy wybierać z różnych fasonów od zbie-
rających (push up) czy modelujących (większy biust). Dla sukienek 
z odkrytymi ramionami idealnym biustonoszem będzie bardotka, 
która stabilnie uniesie biust bez wsparcia ramiączek. Dla sukie-
nek z wycięciem na plecach, dobrą propozycją będą biustonosze 
z  obniżanym tyłem lub biustonosze samonośne. Także ważnym 
elementem jest kolor bielizny ślubnej. Nie zawsze pod białą su-
kienkę trzeba mieć białą bieliznę. Ważny tu będzie materiał i jego 
grubość. Najbardziej praktycznym i  bezpiecznym kolorem pod 
delikatne materiały będzie kolor cielisty/naturalny. Jednak, jeżeli 
mamy do czynienia z gorsetem lub grubszym materiałem, może-
my pozwolić sobie na kolor bielizny taki jak sukienka.

Często spotykamy się z pannami młodymi, które zdecydowały 
się na sukienki z  samych koronek czy mających mocne dekolty 
z  przodu i  z  tyłu, w  takich przypadkach najlepszą propozycją są 
biustonosze samonośne lub taśmy/plastry podtrzymujące biust, 
ewentualnie jeżeli nie ma zbyt niskiego wycięcia na plecach - 
biustonosz z obniżanym zapięciem.

Oczywiście nie możemy zapomnieć o dole bielizny. Tu też dopa-
sowujemy modele do sylwetki i sukienki. Dla sukienek dopasowa-
nych dobrymi modelami będą stringi lub figi w kolorze cielistym 
cięte laserowo, które nie odznaczą się pod sukienką. Natomiast, 
gdy suknia jest rozkloszowana, z dużą ilością halek, tutaj możemy 
założyć dowolny fason. Wybieramy ten, w którym najlepiej się czu-
jemy i wyglądamy.

Specjalnie dla czytelników „Prestiżu” Marzena Abramowicz, 
brafitterka ekskluzywnej marki Christelle, podpowiada jak dobrać 
idealnie dopasowaną, subtelną, a do tego komfortową bieliznę 
ślubną. 

k
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owszechnie wiadomo, że im więcej zaangażo-
wania gości w ten wielki dzień, tym bardziej za-
pada on w  pamięć. W  Stanach Zjednoczonych 
w tym celu często używa się weselnego #hasz-
tagu, który łączy dwie rzeczy, za którymi goście 

wręcz przepadają – zaślubiny i social media. Istnieją jednak także 
inne ciekawe rozwiązania. Można zrobić kilka niekonwencjonal-
nych kroków w przód, które sprawią, że wesele zostanie uwiecz-
nione z całkiem innej perspektywy. Nie należy jednak zapominać 
o usługach profesjonalnych fotografów i filmowców, bo tego nie 
zastąpi nawet najbardziej zaangażowany amator. 

Stwórz własną fotobudkę

W  dniu ślubu nie zostawiaj swojego tabletu czy cyfrówki 
w domu! Wykorzystaj go i zrób własną fotobudkę. Wystarczy so-
lidny statyw, kilka tematycznych gadżetów i gotowe!

Księga gości w stylu vintage

Tylko najstarsze pokolenie pamięta, jaki szał i  zamieszanie 
w fotograficznym świecie zapanowały po wprowadzeniu aparatu 
umożliwiającego natychmiastowe zobaczenie wykonanego przez 
siebie zdjęcia! Znane były one jako „zdjęcia z Polaroida”.

Okazuje się, że dzisiaj aparaty natychmiastowe święcą swoje 
triumfy. Zapanowała na nie moda, która towarzyszy organizacji 

wielu imprez, w  tym także wesel. Idealnym rozwiązaniem wy-
daje się stworzenie stoiska z księgą gości, której będzie towa-
rzyszył właśnie polaroid. Piękne, klimatyczne zdjęcia, gwaran-
towane!

Pupil fotografem

Wydaje się nieco abstrakcyjne, ale takie rozwiązanie było już 
stosowane! Kamerka GoPro, ustawiona w stronę zenitu, zamon-
towana na szelkach twojego pupila? To się nazywa spojrzenie 
z zupełnie innej perspektywy. Takie przypadkowe ujęcia mogą 
się później przydać jako dodatkowy materiał przy montażu 
całej relacji wideo, albo króciutkiego zwariowanego klipu na 
YouTube. 

Jeżeli szukasz unikatowych pomysłów, by uwiecznić swój najpiękniejszy dzień w życiu, dobrze trafiłeś. Ma być ciekawie, oryginalnie 
i niskobudżetowo? Przed wami trzy triki, dzięki którym  goście pomogą wam udokumentować wesele. 

p

Gość fotograf
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ak inne zapożyczenia kulturowe ze świata anglo-
saskiego budzi mieszane odczucia. Jest jednak na 
tyle sympatycznym pomysłem, że coraz więcej par 
decyduje się na drobne podarunki.

Są one zazwyczaj jakoś związane z młodymi. By-
wają to więc na przykład ręcznie robione landrynki z ich inicjała-
mi. Popularne są specjalnie zamówione malutkie wonne mydełka 
z inicjałami albo podziękowaniem wytłoczonym na wierzchu. 

Czasami są to tylko niewielkie papierowe bileciki z okoliczno-
ściowym tekstem. Bywają one stylizowane na kartki pocztowe, 
gazetowe ogłoszenia albo… bilety lotnicze. Wyobraźnia podpo-
wiedzieć może dziesiątki rozwiązań.

Inne rozwiązanie to coś z weselnego menu. Mogą to więc być 
małe flaszeczki z napojem (niekoniecznie alkoholowym), pięknie 
opakowane pierniczki w kształcie serc albo na przykład woreczki 
z  mieszanką orzechów. Tutaj znów warto włączyć pomysłowość 
i znaleźć oryginalny pomysł.

Prezencik można wysłać po imprezie, wraz ze słowami wdzięcz-
ności za udział w uroczystościach – ślubnej i weselnej. Może nim 
wówczas stać się płyta z weselnym filmikiem i kompletem zdjęć. 

Zwyczaj obdarowywania gości weselnych przez parę młodą 
upominkami jest w Polsce nowością, ale szybko się zakorzenia.

j

Drobne 
upominki 
dla gości

Mini Roślinka Nalewka własnego wyrobu

Personalizowane mydełko zapachowe

Świeczki
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Koszalinianka Anna Waluś jest jedną ze 125 osób, które 
malowały kadry filmu „Loving Vincent”/”Twój Vincent”, 
animacji malarskiej, która otrzymała nominację do 
Oscara. Ożywianie obrazów mistrza trwało kilka lat, cały 
projekt dekadę, a intensywna obecność malarza w życiu 
Anny – rok, nie licząc przygotowań. Ale jedna z 94 minut 
tego niezwykłego filmu należy do niej.
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alowała od zawsze. Jako dziecko – po lek-
cjach, w każdej wolnej chwili. Farby, płótno 
i pędzel były jej nieodłącznym rekwizytem. 
Edukację artystyczną rozpoczęła na etapie 
gimnazjum plastycznego. Liceum skończyła 

jednak ogólnokształcące. Potem wyjechała do Palermo we Wło-
szech i  tam przez trzy lata studiowała zdobnictwo na Akademii 
Sztuk Pięknych. W ramach uczelnianego programu Erasmus wy-
jechała także do Hiszpanii i tam spędziła rok na Akademii Sztuk 
Pięknych w Murcji.

Po powrocie do Polski zdecydowała się zrobić specjalizację 
– projektowanie wnętrz w  Wyższej Szkole Umiejętności Spo-
łecznych w  Poznaniu. Jak mówi, ze względów praktycznych, bo 
obawiała się, że z uprawiania sztuki trudno będzie jej się utrzy-
mać. Przez kilka lat z  powodzeniem pracowała w  zawodzie, ale 
niezmiennie tęskniła za działalnością stricte artystyczną. Wtedy 
pojawił się Vincent.

Test na Vincenta

Nieusatysfakcjonowana pracą projektantki wnętrz, w 2013 roku 
w wyszukiwarkę internetową wpisała hasło „praca dla artystów”. Po-
jawiło się ogłoszenie o poszukiwaniach malarzy do współpracy przy 
filmie o Vincencie van Goghu. Anons był z 2012 roku, więc uznała, 
że pewnie jest już nieaktualny, ale postanowiła mimo wszystko wy-
słać swoje portfolio, na wypadek innego ciekawego projektu. 

Niespodzianka – dostała zaproszenie na trzydniowe testy do 
Gdańska. – Trzeba było namalować portret wskazanej osoby 
w stylu van Gogha – mówi Anna Waluś. – Obok mnie malowała 
pani, której ilustracjami zachwycałam się jako dziecko. Niesamo-
wita sprawa, jak zresztą wszystko, co stało się potem.

Testy przeszła pomyślnie. Na początku 2015 roku wzięła udział 
w  pięciotygodniowym szkoleniu. – Polegało między innymi na 
namalowaniu kopii jednego z obrazów van Gogha – mówi Anna 
Waluś. – Mieliśmy też ujęcia do zanimowania. Nigdy wcześniej nie 
miałam do czynienia z tego typu animacją. Grupę, w której byłam, 
prowadziła Anna Kluza. Po szkoleniu wiadomo było, kto będzie 
pracował przy produkcji.

W grudniu 2015 roku po raz pierwszy zasiadła przed rzuconym na 
płótno kadrem. Tak spędziła rok. Dziś jest dumną autorką minuty ani-
macji, która podbiła świat. Do dystrybucji zamówiło ją 135 państw, 
a technika, w jakiej została wykonana, została opatentowana. 

Warto wspomnieć, że jednym z  operatorów filmu jest Łukasz 
Żal pochodzący z  podkoszalińskiego Manowa, nominowany 
w 2015 roku do Oscara za najlepsze zdjęcia do filmu „Ida” w reż. 
Pawła Pawlikowskiego.

 
Znaleźć złoty środek

Prace nad „Twoim Vincentem” rozpoczęły się w  2008 roku. 
Dorota Kobiela, reżyserka, początkowo planowała zrealizować 
film krótkometrażowy (współreżyserem jest Hugh Welchman). 
Niezwykła historia artysty, która fascynowała ją od lat, prosiła się 
jednak długi metraż. Planowała pomalować go sama – jest absol-
wentką Akademii Sztuk Pięknych – jednak według luźnych obli-
czeń zajęłoby jej to 70 lat. 

Wystarczy wspomnieć, że ostatecznie kadry przez ponad dwa 
lata malowało 125 artystów z całego świata. W tym gronie najwię-
cej było Polaków. Nieprzypadkowo. Dorota Kobiela wspominała, 
że absolwenci polskich uczelni artystycznych są wszechstronnie 
wykształceni, więc potrafią dobrze malować w wielu technikach 
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(w wypadku tego projektu pożądana była olejna), w przeciwień-
stwie do ściślej ukierunkowanych kolegów z zagranicy.

Anna Waluś komentuje: – Zgadzam się co do dobrego pozio-
mu kształcenia i  umiejętności polskich studentów,  ale według 
mnie najważniejsza była umiejętność kopiowania. Wbrew pozo-
rom nie każdy się do tego nadaje, bo może nie umieć „odkleić 
się” od własnego stylu czy maniery. Potrzebne było też wyczucie 
ruchu – co przemalować, a co tylko musnąć pędzlem. Nie można 
też było przesadzić z precyzyjnością, ponieważ animacja kieruje 
się innymi regułami niż obraz statyczny, na którym można dojrzeć 
więcej szczegółów. Na początku sama musiałam znaleźć złoty śro-
dek: żeby utrzymać styl van Gogha, ale nie wchodzić nadmiernie 
w szczegóły. Jestem pedantyczna, więc walczyłam z tym. Potem 
szło mi łatwiej i szybciej.

Niezwykle ważne i trudne było zachowanie spójności filmowych 
obrazów. Czuwali nad tym superwizorzy. Malarze otrzymywali refe-
rencje w postaci zdjęć obrazów Vincenta lub namalowane ujęcia 
z filmu, by zachować ich kolorystykę i spójność. Jednolitość udało 
się zachować. – Dla widza-laika drobne różnice pewnie są niezau-
ważalne, ale ja w większości rozpoznaję, które kadry  kto malował – 
uśmiecha się Anna Waluś. – Zresztą dobór artysty do konkretnego 
fragmentu filmu uzależniony był od jego predyspozycji: ktoś się 
specjalizował w portretach, ktoś w pejzażach. Ja malowałam kilka 
motywów: rozmowa z Tanguy palącym papierosa, Marguerite (gra 
ją Saorise Ronan) na łące, z Armandem w zielonym pokoju, Arman-
da z rybakiem. Ulubionym jest Marguerite Gachet na łące.

Dwanaście przemalowań na sekundę

W filmie czas ma, umownie mówiąc, inny wymiar. Dla widza mi-
nuta to niewiele, dla scenarzysty – sporo, w animacji – mnóstwo. 
W animacji „Twój Vincent” oznacza lata świetlne. Dlatego praca 
nad nią miała charakter iście benedyktyński.

Najpierw powstały sceny z aktorami w tzw. green boxie. Potem 
artyści dostawali kadry z aktorami i motywami z obrazów do po-
malowania. Każdy wyświetlany był na podobraziu, malowany, po-
tem przemalowywany w kolejne sekwencje. 

Jedno ujęcie, czyli sekunda, to dwanaście klatek. Każda klat-
ka to jedno przemalowanie. Łatwo więc policzyć, że skoro kadry 
Anny Waluś w filmie zajmują minutę, to namalowała w sumie oko-
ło 720 obrazów. – Bywały klatki bardzo trudne, gdzie na przykład 
ruszało się tło – opowiada. – Przemalowywanie zajmowało wtedy 
cały dzień, czasem dłużej. Portrety: od czterech do pięciu przema-
lowań dziennie. Ujęcia statyczne: dwanaście-piętnaście.

Międzynarodowe spotkanie ze sztuką

Malowanie odbywało się w trzech miejscach: w Gdańsku, Wro-
cławiu i Atenach. Anna znalazła się w największej, gdańskiej ekipie. 
W hali parku technologicznego stanęło osiemdziesiąt specjalnie 
skonstruowanych, oddzielonych wysokimi przegrodami i oświe-
tlonych boksów (Painting Animation Work Stations – PAWS). – 
Każdy miał kawałek swojej przestrzeni, byliśmy osobno, ale jed-
nocześnie razem – opowiada Anna Waluś. – W  jednym miejscu 
zgromadzili artyści z całego świata, młodzi i starsi. Niektórzy przy 
pracy słuchali muzyki, niektórzy wykładów, inni audiobooków. 
Każdy miał swoją koncepcję sztuki i o tym nieustannie rozmawia-
liśmy, wymienialiśmy się nagraniami. Oczywiście odwiedzaliśmy 
się w  boksach, zaprzyjaźniliśmy. Atmosfera była przecudowna 
i wspominam to jako jeden z najfajniejszych okresów w życiu.  

Anna Waluś przyznaje, że rozpoczynając pracę, nie zdawała 
sobie sprawy, w jak ważnym przedsięwzięciu bierze udział. Mimo 
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świadomości, że powstaje dzieło nowatorskie, tak spektakularne-
go efektu chyba nie spodziewał się nikt. Po raz pierwszy oglądała 
film w języku angielskim i bez muzyki. Dopiero później po polsku. 
Wrażenie? – Bezcenne. Bardzo mi się podobał i byłam ciekawa, 
czy spodoba się też widzom, czy docenią naszą pracę. Okazało 
się, że tak, z czego się ogromnie cieszę.

Być jak van Gogh

Niektórzy, jak Anna, przy płótnach spędzili rok. Niektórzy ponad 
dwa lata. Dla niektórych był to epizod, a wielu artystom – także 
tym, którzy pokonali tysiące kilometrów, by wziąć udział w testach 
– nie udało się dostać do ekipy malującej. Choć na etapie po-
wstawania nikt nie przewidywał, że o „Twoim Vincencie” w 2017 
roku będzie mówił cały filmowy świat, to artyści przeczuwali, że to 
projekt unikalny. Poza tym – kto nie chciałby choć na chwilę wejść 
w skórę samego van Gogha?

Anna Waluś na dobre zachwyciła się jego twórczością, zwie-
dzając Muzeum Van Gogha w Amsterdamie. Zawsze był dla niej 
artystą ważnym, ale w czasie pracy nad filmem stał się ważniejszy. 
– To świetny styl, dobrze się go maluje – mówi. – Uwielbiam te jego 
charakterystyczne pociągnięcia pędzla, fakturę obrazów i przede 
wszystkim piękne kolory. Malując, zagłębiłam się też w jego bio-
grafię i  wzięłam z  niej coś istotnego dla siebie. Van Gogh całe 
życie był samotny, odrzucany, nieszczęśliwy, biedny, ale się nie 
poddawał, robił swoje, żył dla sztuki. Zarówno malowanie, jak 
i przebywanie w grupie artystów, dało mi pewność, że to także 
moja droga, to co naprawdę chciałabym robić.

Kobiety z bujnymi włosami

Prace Anny Waluś dobrze znają między innymi uczestnicy Kosza-
lińskich Targów Sztuki i Dizajnu, w których trzykrotnie brała udział. 
Na swoim stoisku wystawiała grafiki i ilustracje. To jedna z dziedzin 
sztuki, której oddaje swój czas. – Początkowo nie interesowałam 
się ilustracją – wspomina. – Nie umiałam rysować z wyobraźni, wy-
myślać rzeczywistości, natomiast dobrze szło mi kopiowanie albo 
malowanie konkretnego obiektu – osoby albo zwierzęcia. Sporo 
wyjeżdżałam, zawsze zabierałam ze sobą farby i płótna, co bywa 
kłopotliwe w podróży. Więc zamieniłam je na podręczne akwarele, 
długopisy, ołówki i kartki. Zaczęłam od rysowania siebie (śmiech). 
W  trakcie pracy coraz więcej rzeczy wymyślałam. Po van Goghu 
ewoluowało to już bardzo mocno, nie tylko pod kątem tematów, 
ale też techniki. Jakby coś nowego się we się pojawiło i rozwinęło.

Ulubione motywy: smukłe kobiety z długimi, okazałymi włosa-
mi; surrealistyczne, baśniowe światy; zwierzęta, przyroda, natura. – 
Nigdy nie chciałam malować rzeczy negatywnych – wyjaśnia Anna 
Waluś. – Wolę pokazywać relację z naturą, którą uwielbiam.  

Anna Waluś dzieli czas między Koszalin i Poznań. Tam z przyja-
ciółmi stworzyła grupę Wow Wall Studio i bierze udział w malo-
waniu murali, co – jak przyznaje – jest teraz jej ulubionym zajęciem 
artystycznym. Także dlatego, że w przeciwieństwie do rysowania, 
pozwala przebywać z  ludźmi, wspólnie tworzyć. Jest wolnym 
strzelcem, realizuje różne zamówienia, udaje jej się żyć ze sztuki. 
– Marzyłam o  tym, choć nie wierzyłam, że jest możliwe – mówi. 
– Jestem wdzięczna za „Vincenta”, bo czas z  nim spędzony był 
dla mnie motywacyjnym kopniakiem. Ludzie, których poznałam 
na naszym malarskim plenerze, żyją podobnie do mnie, więc da 
się. Pracowałam w świetnych firmach, na etacie, robiłam ciekawe 
rzeczy w dobrych warunkach, ale wracałam do domu i byłam nie-
zadowolona. Teraz jestem szczęśliwa.

Autor: Anna Makochonik / Ilustracje: Izabela Rogowska/archiwum
Artyści pracujący przy filmie stworzyli w sumie 65 tysięcy klatek filmowych.
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coSport jest na polskim rynku nowością. W pier-
wotnej wersji dostępny był wcześniej w  paru 
europejskich krajach, ale przeszedł znaczącą 
przemianę, by zapukać do kolejnych. Obecna 
odnowiona wersja wjeżdża właśnie również do 

salonów Forda w Polsce. 

Zewnętrznie EcoSport mocno upodobnił się do Fiesty i Edge`a, 
które już Państwu w „Prestiżu” prezentowaliśmy (m.in. podobne 
klosze lamp, charakterystyczny kształt osłony chłodnicy).  Model 
EcoSport obecnej generacji dostępny jest również w usportowio-
nej wersji ST-Line i właśnie taką przetestowaliśmy na koszalińskich 
ulicach i podkoszalińskich drogach. 

Przejdźmy więc do podsumowania wrażeń z jazdy. Pierwsza ob-
serwacja: zadowoleni będą ci, którzy lubią wygodnie wsiadać do 

samochodu i prowadzić go w pozycji siedzącej a nie półleżącej, 
jak jest w przypadku niektórych sedanów. Chodzi zresztą nie tylko 
o kwestię wygody. Równie ważna jest doskonała widoczność, co 
w  przypadku auta zaprogramowanego raczej jako miejskie, ma 
ogromne znaczenie. 

Jednym z  elementów ćwiczonych na kursach prawa jazdy 
jest ruszanie pod górę. Dla wielu przyszłych kierowców duże 
wyzwanie, wymagające skoordynowania ruchów nóg z obsługą 
hamulca ręcznego. Już od jakiegoś czasu stosowane są jednak 
w  autach rozwiązania ułatwiające ruszanie z  miejsca na wznie-
sieniach. Dotąd jednak spotkać je można było raczej w pojaz-
dach z  wyższej półki. Tymczasem Ford EcoSport zapewnia ten 
komfort. Ruszamy nim pod górkę bez stresu, bo odpowiednie 
rozwiązanie zapewnia, że samochód nie stoczy się w  dół pod 
wpływem swego ciężaru. 

Ford EcoSport – samochód 
codziennego użytku
Nigdy dotychczas nie zdarzyło się, by miesięcznik „Prestiż Magazyn Koszaliński” trafiał do rąk czytelników równo z premierą rynkową 
testowanego modelu samochodu. Mamy przyjemność przedstawić Państwu nowość Forda z segmentu crossover – model EcoSport, 
a jednocześnie zaprosić do weryfikacji przedstawionych tutaj naszych opinii z własnymi odczuciami podczas odbywających się 
w dniach 16-17 marca br. Dni Otwartych w salonie Bemo Motors w Starych Bielicach pod Koszalinem. 
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Jeśli jesteśmy przy prowadzeniu, trzeba położyć akcent jeszcze 
na parę rzeczy. Wygodny jest tempomat, pozwalający ustawić 
określoną prędkość (np. dopuszczalną na danym obszarze). Ob-
sługa wszelkich przycisków jest dostępna bez odrywania rąk od 
kierownicy. Duży wyświetlacz z ekranem o wysokiej rozdzielczości 
pokazuje wszelkie potrzebne kierowcy dane, ale służy również 
do intuicyjnego ustawania 
parametrów – nawigacji, 
multimediów, zestawu tele-
fonicznego. 

Przy swych niedużych 
rozmiarach Ford EcoSport 
zapewnia komfort przewo-
żenia bagaży czy zakupów. 
Poziom dolnej półki można 
w  bagażniku regulować, 
uzyskując w  razie potrzeby 
trochę więcej miejsca. Moż-
na oczywiście zdjąć górną 
półkę i  uzyskać możliwość 
przewożenia jeszcze więk-
szych ładunków. W  przypadku konieczności przewiezienia na-
prawdę dużych przedmiotów również nie jesteśmy bez szans, 
bo tylne fotele składają się całkowicie na płasko, równo z  po-
ziomem bagażnika, co powoduje, że ułożenie  bagażu staje się 
wygodniejsze. 

Wyróżnikiem bagażnika Forda Ecosport jest to, że klapa tylna 
uchyla się na bok a nie do góry. Rozwiązanie może mieć swoich 
zwolenników i przeciwników, ale nie ulega wątpliwości, że opero-

wanie przy załadunku jest w tym przypadku – zwłaszcza dla osób 
wysokich i bardzo wysokich – zwyczajnie łatwiejsze. 

W aucie z silnikem TDCI zastosowany może być inteligentny 
system napędu na 4 koła gwarantuje zachowanie pełnej przy-
czepności kół nawet w zmieniających się  warunkach drogowych. 

Nazywany jest inteligent-
nym, bo w  setnych ułam-
kach sekundy rozpoznaje 
zmienione parametry jazdy 
i  włącza się, by zapewnić 
stabilność toru jazdy. Rzecz 
bardzo przydatna przy po-
konywaniu zdradzieckich 
kałuż czy odcinków jezdni 
z miejscowym oblodzeniem, 
które w naszym klimacie nie 
jest rzadkością.

Niebagatelną dla bezpie-
czeństwa sprawą jest system 
wykrywania martwego pola 

w  lusterkach bocznych, dzięki któremu kierowcy nie zaskoczy 
niezauważony zrównujący się z jego autem inny pojazd. Bez nie-
go wykonanie manewru - na przykład zmiany pasa ruchu – może 
prowadzić do kolizji nawet w sytuacji, kiedy kierujący jest uważny 
i skupiony. Po prostu w zwykłych lusterkach w decydującym mo-
mencie przez chwilę nie dostrzegamy kogoś jadącego obok. 

Pod maską znajdziemy 3-cylindrowy silnik benzynowy EcoBo-
ost w trzech wariantach mocy: 100, 125 i 140 KM. Oprócz tego 
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W dniach 16-17 marca br. Dni 
Otwarte i premiera modelu Ford 
EcoSport w salonie firmy Bemo 
Motors w Starych Bielicach. 



będą dostępne silniki wysokoprężne: 1.5 TDCi o mocy 100 KM 
oraz zupełnie nowy EcoBlue, o tej samej pojemności i mocy 100 
KM. Wszystkie jednostki wykorzystują sześciobiegową mecha-
niczną skrzynię biegów. Wersje napędzane silnikami benzyno-
wymi są dostępne z napędem na przednią oś, ale najmocniejszy 
diesel będzie wyposażony w napęd AWD.

Kogo można wyobrazić sobie jako typowego użytkownika For-
da EcoSport? Stawiałbym w pierwszej kolejności na panie, które 
znajdą w nim połączenie niebanalnego wyglądu z wygodą i eko-
nomicznością. To auto dobre do codziennego użytku - zwinne, 
łatwe w  prowadzeniu, zużywające stosunkowo niewiele paliwa. 
Jednolitrowa pojemność silnika skutkuje również tym, że opcje 
ubezpieczeniowe są przystępne. I na koniec: będą Państwo po-
zytywnie zaskoczeni cenami, jakich oczekuje Ford za to model 
EcoSport. Warto to sprawdzić samodzielnie podczas Dni Otwar-
tych (16-17 marca br.) lub umawiając się w salonie Bemo Motors 
w innym terminie. 

Autor: Andrzej Mielcarek

BEMO MOTORS
sprzedaż i serwis marki FORD

Stare Bielice 117D
tel. 94 3 400 400; www.bemo-motors.pl

Silnik: 1.0 EcoBoost MT (125 KM) 
Typ silnika: benzyna, 3 cylindry 
Pojemność silnika: 999 cm3 

Moc silnika: 125 KM 
Obroty maksymalnej mocy: do 6 000 obr./min 
Maksymalny moment obrotowy: 170 Nm 
Typ zasilania: bezpośredni wtrysk 
Prędkość maksymalna: 180 km/h 
Przyspieszenie (0-100 km/h): 12.7 s 
Pojemność zbiornika paliwa: 52 l 
Zużycie paliwa w mieście na 100 km: 6.6 l 
Zużycie paliwa poza miastem na 100 km: 4.7 l 
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km: 5.3 l 
Średnica zawracania: 10.6 m
Nadwozie: cossover, pięciodrzwiowy 
Długość: 4241 mm 
Szerokość: 1765 mm 
Wysokość: 1696 mm 
Rozstaw osi: 2521 mm 
Rozstaw kół:  1519 mm przód, 1524 mm tył 
Masa własna: 1297 kg 
Prześwit: 200 mm 
Masa całkowita: 1700 kg 
Minimalna pojemność bagażnika: 362 l 
Maksymalna pojemność bagażnika: 705 l 
Ładowność: 456 kg
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Na europejskim rynku segment pojazdów kategorii SUV 
i crossover  rośnie najszybciej. Liczba ich rejestracji zwięk-
sza się w tempie 20 procent licząc rok do roku, stanowiąc 
już ponad jedną czwartą wszystkich rejestracji nowych aut 
osobowych. W 2017 roku sprzedaż modeli SUV Forda w Eu-
ropie wzrosła o ponad 30 procent.





szystkie wersje najnowszej generacji modelu 
otrzymują nowe jednostki napędowe: rzędowe 
„szóstki” i „czwórki” zasilane benzyną oraz ole-
jem napędowym. Podobnie jak poprzednicy, 
nowy CLS emanuje pewnością siebie i sporto-

wym stylem: to samochód budzący fascynację, imponujący kom-
fortem na dalekich trasach i  wyciszeniem (współczynnik oporu 
powietrza wynosi 0,26) oraz niezrównanym zaawansowaniem 
technicznym.

Najnowszy CLS korzysta z  całkiem nowych silników. W  chwili 
premiery rynkowej do wyboru będą trzy jednostki napędowe o 6 
cylindrach:

• CLS 350 d 4MATIC (210 kW/286 KM, 600 Nm; średnie zużycie 
paliwa 5,6 l/100 km, średnie emisje CO2 148 g/km)

• CLS 400 d 4MATIC (250 kW/340 KM, 700 Nm; średnie zużycie 
paliwa 5,6 l/100 km, średnie emisje CO2 148 g/km)

• CLS 450 4MATIC (270 + 16 kW/367 + 22 KM; średnie zużycie 
paliwa 7,5 l/100 km, średnie emisje CO2 178 g/km)

Sportowy z natury CLS ma też swoją komfortową stronę – ofe-
ruje m.in. zawieszenie pneumatyczne AIR BODY CONTROL, kon-

trolę komfortu ENERGIZING oraz najnowszą generację systemów 
informacyjno-rozrywkowych z funkcjami mobilnego biura (In-Car
-Office), rozbudowaną łącznością ze smartfonem za pomocą Mer-
cedes-Benz Link i bezprzewodowym ładowaniem. Dla ułatwienia 
obsługi panel dotykowy na konsoli środkowej wysyła sygnały 
haptyczne i akustyczne, potwierdzając wykonywane operacje.

Tradycyjnie, CLS ma bogate wyposażenie seryjne: reflektory 
diodowe LED High Performance, 18-calowe lekkie obręcze z mie-
szanym ogumieniem, systemy wspomagające Lane Keeping 
Assist i Speed Limit Assist, 12,3” ekran multimediów, nastrojowe 
oświetlenie z  iluminowanymi otworami wentylacyjnymi, usługi 
Mercedes me connect oraz moduł komunikacji z łącznością LTE.

Nadwozie: pewny siebie dynamizm w stylu coupé z gwiazdą

Wyrazisty przedni pas zwraca uwagę typowym dla coupé Mer-
cedesa diamentowym grillem, przedzielonym pojedynczą listwą. 
Jego kształt rozszerza się ku dołowi, nawiązując do wlotu powie-
trza Mercedesa-AMG GT. Pokrywa silnika płynnie łączy się z  są-
siednimi panelami, a  smukłe, charakterystycznie wyprofilowane 
reflektory dynamicznie podążają za konturami grilla.

Mercedes CLS - trzecia 
generacja oryginału
Najnowszy CLS daje początek nowemu językowi designu marki Mercedes-Benz, wyrażanemu „czystymi” konturami i oszczędnymi 
liniami. Jego charakter podkreśla rozszerzający się ku dołowi grill oraz pochylony do przodu profil przedniego pasa. Kolejne znaki 
rozpoznawcze to szerokie, smukłe reflektory główne oraz dwuczęściowe tylne lampy. Jednocześnie nowe czterodrzwiowe coupé 
odzwierciedla ponadczasową aurę pierwszego CLS-a, czyli samochodu, który stworzył nowy segment rynku i szybko zdobył status 
ikony designu. Ten wspaniały model jest już dostępny również w Koszalinie.

W
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Mercedes-Benz CLS 350 d 4Matic 
w programie Lease and Drive Basic 1% jest 
już dostępny na następujących warunkach:
Udział własny 15%, 36 miesięcy, 
roczny przebieg 25 tys. km
Rata miesięczna 3 505,00 PLN netto



W  profilu CLS-a  dominują wysokie, łukowate przetłoczenia 
błotników i drzwi oraz nisko poprowadzona linia dachu z pozba-
wionymi ramek bocznymi szybami. Pochylony przedni pas przy-
wodzi na myśl nos rekina, a dzięki cofnięciu rantu maski wydaje 
się jeszcze dłuższy niż w rzeczywistości. 

Spójna koncepcja kolorystyczna kabiny, panoramiczny kokpit
Luksusowe wnętrze Mercedesa CLS Coupé imponuje klarow-

nymi rysami i stanowi kontynuację zmysłowych, płynnych kontu-
rów karoserii. Wyśrubowaną jakość wykończenia podkreśla szero-
ki wybór wysokiej próby materiałów.

Sportowy, szeroki optycznie kokpit i  jego koncepcja kolory-
styczna dają poczucie wyjątkowej przestronności. Aby uzyskać 
wrażenie płynności, w  stylizacji paneli przednich i  tylnych drzwi 
wykorzystano motyw fali. Rozbudowane nastrojowe oświetle-
nie obejmuje teraz iluminację otworów wentylacyjnych, których 
wygląd przywodzi na myśl silniki odrzutowe. Sportowe wrażenie 
podkreślają siedzenia, wykończeniem nawiązujące do ręcznego 
rzemiosła. Na życzenie dostępny jest panoramiczny kokpit z dwo-
ma ekranami 12,3” umieszczonymi pod wspólną, szklaną taflą. 
Konsola centralna z okładziną z drewna – polerowanego na wyso-
ki połysk lub o otwartych porach – za sprawą swojego wyprofilo-
wania zdaje się unosić w przestrzeni.

Nowy model otrzymał specjalnie zaprojektowane fotele, które 
zależnie od rodzaju wykończenia wyróżniają się wysokiej jakości 

lamówką lub poprzecznymi przeszyciami. Choć CLS po raz pierw-
szy jest 5-osobowy, zewnętrzne tylne siedzenia wyglądają tak 
samo jak przednie, tworząc sportowe wrażenie osobnych miejsc. 
Bagażnik jest pojemny – mieści 520 litrów, a  gdy zajdzie taka 
potrzeba, można powiększyć go poprzez złożenie trójdzielnego 
oparcia (40:20:40).

Dobre samopoczucie na dalekich dystansach

Kontrola komfortu ENERGIZING (opcja) łączy działanie po-
szczególnych układów samochodu z  zakresu komfortu. Wyko-
rzystuje funkcje klimatyzacji (w  tym rozpylacz zapachów), foteli 
(podgrzewanie, masaż, wentylację), podgrzewanie podłokietni-
ków i kierownicy oraz oświetlenie i nagłośnienie, aby wykreować 
w  kabinie specyficzną atmosferę, dopasowaną do nastroju lub 
potrzeb podróżujących. W ten sposób poprawia ich samopoczu-
cie oraz wydajność.

Intelligent Drive: technologia z Klasy S

Nowa generacja CLS-a ma wiele wspólnego z najnowszą Klasą 
S, flagowym okrętem całej branży motoryzacyjnej. Model wyposa-
żono w najnowszą generację systemów wspomagających. W ra-
mach pakietu wspomagania bezpieczeństwa jazdy oferowane są 
systemy wspomagające korzystające z danych nawigacyjnych.

Gama układów z zakresu aktywnego i pasywnego bezpieczeń-
stwa ma modułową architekturę i  standardowo zawiera: Active 
Brake Assist, Lane Keeping Assist, ATTENTION ASSIST, Speed 
Limit Assist oraz system ochrony podróżujących PRE-SAFE®. Ko-
lejną nowością jest – również należący do seryjnej specyfikacji – 
system PRE-SAFE® Sound, który w obliczu zagrożenia kolizją przy-
gotowuje narząd słuchu do spodziewanego hałasu zderzenia.

Udoskonalone systemy radarowe oraz kamera sprawiają, że 
nowy CLS ma jeszcze lepszy ogląd sytuacji na drodze. W  celu 
przeliczania zachowań kierowcy systemy wspomagające po raz 
pierwszy w historii modelu korzystają z map i danych nawigacyj-
nych.

W korkach na autostradach lub drogach szybkiego ruchu moż-
liwe są teraz zautomatyzowane postoje trwające do 30 sekund. 
W tym czasie CLS automatycznie rusza w odpowiedzi na zacho-
wanie okolicznych uczestników ruchu (w połączeniu z Active Par-
king Assist).

Edition 1: ekskluzywny model na powitanie

Ekskluzywność CLS-a kumuluje się w powitalnej serii specjalnej 
Edition 1, dostępnej przez około rok od chwili premiery rynkowej. 
Oferuje ona szereg luksusowych dodatków niedostępnych w in-
nych odmianach, w tym koncepcję kolorystyczną kabiny COPPER 
ART z  fotelami obszytymi czarną skórą nappa z  diamentowymi 
przeszyciami środkowych paneli oraz miedzianymi akcentami, 
miedziane przeszycia konsoli środkowej, siedzeń, podłokietni-
ków, deski rozdzielczej i paneli drzwi, a także unikalny diamento-
wy grill z matowymi zdobieniami i listwą z miedzianym akcentem. 
Wariant Edition 1 oferowany jest ze wszystkimi silnikami.

Zapraszamy do Autoryzowanego Salonu 
Mercedes-Benz Mojsiuk 

w Starych Bielicach 128 k/Koszalina, 
tel.: +48 94 34 77 372
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anamera dostępna jest w trzech wersjach nadwo-
ziowych. Modelem bazowym jest liftback, zwany 
przez producenta „limuzyną”. Ponadto dostępna 
jest jej przedłużona o 15 cm odmiana Executive, 
a  najnowsze uzupełnienie tej oferty to wariant 

– Sport Turismo. Od słupka B jest całkowicie nowy stylistycznie, 
w stosunku do wersji liftback. Długość nadwozia i rozstaw osi, wy-
noszące odpowiednio 5049 mm i 2950 mm, są identyczne w obu 
wersjach, ale dzięki zastosowaniu lekkich materiałów nadwozie 
„kombi” jest tylko o koło 30-40 kg cięższe niż w „limuzynie”.

Mocno przeprojektowane jest też wnętrze. Z tradycyjnego ze-
stawu wskaźników został tylko obrotomierz, po jego obu stronach 
umieszczono wyświetlacze o  wysokiej rozdzielczości. Centrum 
dowodzenia stanowi intuicyjny wyświetlacz na konsoli środkowej 
o przekątnej 12,3 cala z najnowszą wersją systemu multimedial-
nego.

Nowością jest także to, że Sport Turismo występuje w  wersji 
pięcioosobowej. Kto jednak liczy na wygodną podróż na środku 
tylnej kanapy, szybko się rozczaruje. Sam producent określa tyl-
ną kanapę jako 2+1. Używając motoryzacyjnej analogii, jest to jak 
jazda z założonym kołem zapasowym. Dojedziemy, ale tylko do 
wulkanizacji. Podobnie jest z  podróżowaniem Panamerą Sport 
Turismo w pięć osób – długa trasa będzie z tyłu niekomfortowa. 
Dwa zewnętrzne miejsca mają formę indywidualnych, wygodnych 
siedzeń, środkowe miejsce jest dodatkowo ograniczone przez 
wysoki i  masywny tunel. Opcjonalnie Sport Turismo oferowane 
jest w konfiguracji czteromiejscowej, z dwoma elektrycznie stero-

wanymi, osobnymi tylnymi fotelami i  wydaje się to najsłuszniej-
szym rozwiązaniem.

Wersja kombi daje natomiast kilka korzyści. Po pierwsze – wyżej 
poprowadzona linia dachu Sport Turismo zmieniła kształt drzwi, 
dzięki czemu otwór jest większy i pozwala na łatwiejsze wsiadanie 
oraz wysiadanie pasażerom drugiego rzędu siedzeń. Po drugie, 
nad ich głowami wygospodarowano więcej miejsca, ze względu 
na brak opadającego dachu, jak ma to miejsce w limuzynie.

Testowany egzemplarz w odmianie Turbo to także nowy epizod 
w klasie super sportowych samochodów o rodzinnym charakte-
rze. Prędkość 100 km/h osiągana w 3.6 sekundy oraz maksymal-
na, wynosząca ponad 300 km/h przenoszą pasażerów w zupełnie 
inny świat, w którym dotychczas (w wersji kombi) obecne były tyl-
ko Audi i Mercedes.

Silnik o  pojemności 4-litrów w  układzie V8 generuje 550 KM 
i 770 Nm. Do wyboru kierowcy są 4 tryby jazdy, z których każdy 
wyraźnie zmienia charakter Panamery. Tryb Normal daje poczu-
cie komfortu i  spokoju, a  Sport wyraźnie wyostrza reakcje sa-
mochodu. Z kolei Sport Plus jeszcze wyraźniej czyni z Panamery 
samochód wybitnie sportowy. Ostatni z  trybów – Individual wy-
maga dłuższego poznania samochodu i jego reakcji na konkretne 
ustawienie, kiedy jednak skonfiguruje się poszczególne elementy 
jazdy pod własne wymagania, Panamera staje się samochodem 
niemal idealnym.

Autor: Marcin Wiła / Foto: krzysztof nowosielski

Porsche Panamera 
Sport Turismo

„Wersja kombi” w przypadku Porsche brzmi tak samo oryginalnie jak kiedyś było to w przypadku „SUV-a”. Czas jednak pokazał, że nawet 
tak konserwatywna marka może pozwolić sobie na radykalną zmianę przyzwyczajeń jej miłośników. Jakby tego było mało, to jeszcze 
zdolna jest osiągnąć przy tym gigantyczny sukces. Idąc tą drogą, po ośmiu latach od wprowadzenia na rynek swojej pierwszej limuzyny, 
Porsche stawia kolejny krok prezentując Panamerę kombi o nazwie Sport Turismo.
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Toyota Jankowscy Spółka Jawna
ul. Diamentowa 2, 75-736 Koszalin

tel: 94 341 02 87, 94 346 55 10
www.toyota.koszalin.pl



Podróże94 

Na malagę 
do malagi
Corrida, flamenco i malaga - te trzy słowa najlepiej oddają charakter 
Andaluzji. To również wystarczające powody, aby wybrać się tam 
w romantyczną podróż. Zarówno we dwoje, jak samotnie, bo w tym 
miejscu można się zakochać.



a  romantyczny wypad we dwoje zwykle wy-
bieramy Weronę, rozsławioną przez Szekspira 
sztuką o  kochankach ze zwaśnionych rodów. 
Miasto przyciąga tłumy i  z  pewnością warte 
jest odwiedzenia, jednak próżno tam - moim 

zdaniem - odnaleźć ducha romantyzmu. Gdzie go zatem szukać? 
Jednym z  takich miejsc w Europie jest Andaluzja. Dlaczego? Bo 
na każdym kroku czuć tam temperament i ogień, ale też nostalgię 
i  sensualność. Bo buzują tam prawdziwe emocje.  

Niebezpieczni uwodziciele 

Malaga, Sevilla czy Ronda to miasta o przeszłości, której mogą 
pozazdrościć Włosi, a  nawet Grecy. Południe Hiszpanii to także 
kulinarny raj. Z  jednej strony bogactwo Morza Śródziemnego, 
z drugiej żyzne doliny wysokich na ponad 3 tys. metrów gór Sierra 
Nevada i Sierra Morena. 

Tutejsze owoce morza, ryby, oliwa, migdały to wysokiej klasy 
afrodyzjaki, a  wino malaga i  lody malaga stanowią doskonałe 
zwieńczenie romantycznej kolacji w  uroczym zaułku któregoś 
z  andaluzyjskich miast. Wszechobecne na ulicach dźwięki gitar, 
ogniste i  jednocześnie rzewne flamenco, wykonywane przez 
czarnowłose Andaluzyjki o bardzo kobiecych kształtach i przystoj-

nych, uwodzicielskich Hiszpanów, rozłożą na łopatki największych 
twardzieli. 

Nawet corrida ma w sobie coś romantycznego. Nie myślę oczy-
wiście o krwawej walce z bykami, ale o całej aurze jaką roztacza 
się wokół wysportowanych torreadorów, czczonych przez miliony 
Hiszpanów narodowych bohaterów, obiektów westchnień tysięcy 
kobiet. 

Andaluzja położona na południu Hiszpanii, rozciąga się od Por-
tugalii aż do Murcii. Jej ogrom to nie przypadek. Historia tych te-
renów sięga tysięcy lat, mieszały się tutaj wpływy wielu kultur i re-
ligii. Costa del Sol to niemal całe południowe wybrzeże Hiszpanii 
z wielką ofertą turystyczną, gdzie sezon trwa praktycznie cały rok. 
Zimą temperatury oscylują wokół 20 stopni. Wprawdzie leci się 
tam aż 4 godziny, ale rekompensują to niedrogie bilety i lotnisko 
w samej Maladze, co pozwala zaoszczędzić czas i  pieniądze na 
przejazdy. A Malaga i okolice warte są każdego trudu. 

Miasto artystów

Historia Malagi sięga prawie trzech tysięcy lat, a pierwsza bu-
dowla została wzniesiona jeszcze przez Fenicjan. Urok miasta 

polega na tym, że zabytki są dosłownie na wyciągnięcie ręki. 
Z  głównym deptakiem sąsiaduje rzymska twierdza, przebudo-
wana w  IX w. przez Maurów. Pozostała po nich arabska nazwa 
fortyfikacji - Alcazaba  oraz charakterystyczne dla mauretańskiej 
architektury łuki. Wspaniale odrestaurowana i  utrzymana kusi 
wypielęgnowanymi ogrodami pełnymi kwitnących róż i  drzew 
cytrusowych. 

To idealna sceneria na romantyczny spacer. Rozciąga się stam-
tąd panorama na miasto i  port, ale bardziej imponujący widok 
zobaczymy z  górujących nad Alcazabą ruin zamku Gibralfaro, 
wzniesionego przez muzułmańskiego władcę w XIV w. Przy dobrej 
pogodzie można zobaczyć stamtąd Gibraltar i góry Atlas.  U pod-
nóża twierdzy Alcazaba odkryto Teatro Romano z  I wieku p.n.e. 
W doskonale zachowanym i odrestaurowanym amfiteatrze odby-
wają się spektakle, koncerty i zajęcia edukacyjne dla dzieci. Przez 
szklaną piramidę na środku deptaka można zajrzeć do podziemi 
starożytnego teatru.

Malaga to miasto artystów, widać to i słychać na każdej niemal 
ulicy. W oczy rzucają się kolorowe graffiti i nieco staroświeckie, ale 
pełne uroku szyldy i zdobienia elewacji  wykonane z azulejos – mi-
sternie malowanych kafli, których nazwa wywodzi się z arabskiego 
i oznacza polerowane kamyki. 

Codziennie gdzieś odbywa się wieczór flamenco, a  raz w  ty-
godniu - w  miejscowej szkole muzycznej, w  której urządzono 
muzeum flamenco z  kolekcją XIX-wiecznych gitar i  strojów do 
flamenco. W każdy piątek spotykają się tam mieszkańcy, aby w fa-
milijnej atmosferze dać się ponieść dźwiękom mającym w sobie 
jakąś hipnotyzującą magię. Flamenco to nie tylko muzyka i taniec, 
ale spoiwo kulturowe i pokoleniowe, bardzo istotny element an-
daluzyjskiego życia. To sąsiedzkie spotkanie, na które przychodzą 
i młodzi, i starzy, gdzie przy szklaneczce wina wymienia się infor-
macje, ploteczki i  toczy pogawędki. W  czasie występu publicz-
ność w skupieniu słucha artystów, aby nagle żywo zareagować na 
jakiś  fragment pieśni, wznosząc okrzyki i kieliszki.

Andaluzyjczycy kochają swoich torreadorów, pieśniarzy fla-
menco i malarzy. Najsłynniejszym z nich jest Pablo Picasso, który 
urodził się w tym mieście i spędził tam dzieciństwo. W muzeum 
jego imienia można obejrzeć kolekcję dzieł kubisty, a w innej czę-
ści miasta – jego rodzinny dom . 

Królewska corrida

Perełką Andaluzji jest oddalone od Malagi ponad 100 km mia-
steczko Ronda. Rozsławił je Ernest Hemingway, który mawiał, że to 

n
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najpiękniejsze miasto Hiszpanii, a nawet świata. Tak bardzo poko-
chał to miejsce, że bywał tam częstym gościem. 

To jedno z najstarszych hiszpańskich miast. Położone w górach 
składa się z  dwóch dzielnic:  chrześcijańskiej i  arabskiej, każda 
z charakterystyczną dla siebie architekturą. Łączy je wysoki na 100 
metrów most Ponte Nuevo, największa atrakcja miasta. Oglądany 
z dołu robi piorunujące wrażenie. Przypomina akwedukt wznoszą-
cy się na potężnych filarach i opierający się o dwie wielkie skały. 
Między formacjami skalnymi, momentami zupełnie gołymi, trochę 
dalej porośniętymi bujną roślinnością, przepływa rzeka, tworząc 
w centrum miasta niezwykły ekosystem. 

Nic dziwnego, że miasteczko zauroczyło Hemingwaya. Podob-
no przyjeżdżał tutaj na każdą corridę. Bo drugą atrakcją Rondy 
jest Arena. Od XV wieku corrida była uprawiana jako plebejska, 
nielegalna zabawa, która zawładnęła tłumami. Dopiero w 1785 r. 
król zdecydował się zalegalizować ten sport. W Rondzie zbudo-
wano więc wzorcową arenę królewską. Dzisiaj corridy odbywają 
się tam zaledwie kilka razy w roku. Dlatego niezwykle trudno jest 
o bilety, szczególnie gdy na widowisko zjeżdża rodzina królewska. 
Za to codziennie można zwiedzać ten niezwykły obiekt: wejść na 
arenę, zasiąść na widowni, a  w  muzeum obejrzeć kolekcję bo-
gato zdobionych strojów torreadorów i  ich koni, a także plakaty 
kolejnych corrid, w  tym także autorstwa samego Pabla Picassa. 
Na co dzień działa tam szkoła kawalerii królewskiej. W olbrzymiej 
hali maneżowej na zapleczu Areny kadeci uczą się jazdy konnej 
w  królewskich orszakach. Jak przystało na królewski obiekt, na-
uka przebiega w paradnych warunkach. Plac pokryty czystym pia-
skiem oświetlają wielkie, kryształowe żyrandole, a ściany zdobią 
ogromne lustra w złotych ramach. 

Ale najciekawsza jest część Areny przeznaczona dla byków. 
Zwierzęta biorące udział w  corridzie są zupełnie dzikie. Żaden 
z  byków nie może brać udziału w  corridzie więcej niż raz. Jeśli 
przeżyje,  wraca do swojego stada rozpłodowego i nigdy już nie 
weźmie udziału w widowisku. 

Do każdej corridy przygotowuje się sześć byków oraz dwa re-
zerwowe. Bo zdarza się, że zwierzęta padają na zawał albo ulegają 
kontuzji, zanim jeszcze staną do walki. Zamknięte w małych bok-
sach szaleją. Widać to na ścianach porytych przez rogi zwierząt. 
Ludzie nie schodzą na dół do rozwścieczonych zwierząt. Z góry, 
przy pomocy lin, otwierają włazy boksów, z których oszalały byk 
wypada do długiego, wąskiego korytarza prowadzącego wprost 
na rozświetloną słońcem, wypełnioną pięciu tysiącami krzyczą-
cych ludzi  arenę, gdzie czeka na niego torreador. To krwawe, ma-
jące coraz więcej przeciwników widowisko. Choć okrutne, jest ob-
razem i spuścizną  andaluzyjskiej tradycji. Obecnie jest tylko pięć 
aren w Hiszpanii, wszystkie w Andaluzji i kilka w krajach Ameryki 
Łacińskiej.

Jeśli jednak po wizycie w Arenie mamy nieco skołatane nerwy 
i  czujemy lekki niesmak, warto go ukoić kieliszkiem malagi. To 
wzmocnione spirytusem, wytwarzane z podsuszanych na słońcu 
winogron wino, przypomina nieco portugalskie porto. Wytrawne 
jest mocne, ostre i cierpkie. Bardziej odpowiednie na trawienie po 
doskonałych grillowanych mięsach. Półsłodkie podane do wybor-
nej szynki jamon bellota z czarnych świń iberyjskich karmionych 
żołędziami, wprawi nas w błogi nastrój. A słodka malaga popijana 
do rozpływającej się w ustach bezy z bitą śmietaną i truskawkami 
to już prawdziwa rozkosz.  

Autor: Beata Ostrowska





Wykonanie:
Marta Waluk – stylizacja
Izabela Bobrowicz – fotografia
Klaudia Kraszewska - modelka

Biały TOP: H&M, cena 39,90 złotych

Stylowa i  niezobowiązująca pro-
pozycja - jeans total look, białe 
trampki oraz top w połączeniu ze 
stylową torbą w mocnym kolorze.

Kurtka skórzana, jeansy typu boy-
friend oraz biały top to propozycja 
stylizacji na spotkanie z przyjaciółmi.

Biały top, czyli 
mistrzostwo 
w uniwersalności

Biały top to obowiązkowy składnik 
listy „must have” - zarówno u  pań, 
jak u panów. W zestawieniu ze swe-
trem idealnie sprawdzi się w  sezo-
nie jesień/zima, natomiast w  zesta-
wie z  marynarką czy bez posłuży 
jako baza wielu stylizacji w sezonie 
letnim. Zainwestujmy w  biały top 
dobrej jakości, a  posłuży nam na 
lata lub zainwestujemy w ten z „sie-
ciówki”, który po sezonie nie będzie 
nam szkoda wymienić na nowy. Przy 
wyborze białego topu kierujmy się 
odpowiednim rodzajem dekoltu, 
długością rękawa oraz szerokością, 
by dobrać go odpowiednio do na-
szej sylwetki.
Tym razem w lookbook’u zestawie-
nie pięciu różnych stylizacji z bazo-
wym białym topem. Zobacz jak po-
trafi być uniwersalny!
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Biały top kocha kolor! W  połączeniu 
z  kolorowym kardiganem i  jeansami 
tworzy klasyczne a  zarazem niebanalne 
zestawienie.

Biały top to idealna propozycja 
pod marynarkę, który przełamie 
nieco elegancki look. 

Biały top w  codziennej stylizacji do 
pracy? Czemu nie! Oksfordy, klasycz-
ny trench oraz stylowa kratka uzu-
pełniona bazowym topem. Klasyka 
sprawdza się zawsze! 



Salon na wydmie

1.

4.
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6.
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1.Wnętrze zaprojektowała pracownia ar-
chitektoniczna Concept Monika Buśko-Kuś 
www.concept-wnetrza.com, 2-3. Regał, 
gablotę, wyspę i  zabudowę kuchenną 
wykonała firma Walabi www.walabi.pl 4. 
Zasłony uszyła firma Bajkowy Świat Firan 
z Kołobrzegu www.bajkowyswiatfiran.pl 5. 
Krzesło Fiber, Muuto, www.muuto.com 6. 
Tkanina Air 4, Kvadrat, www.kvadrat.dk, 7. 
Kinkiet Arigato, 8. Młynek do soli i pieprzu 
Bottle Grinder, 9. Zaparzacz do herbaty 
Eva Solo dostępne w  Pufa Design Sho-
wroom w Kołobrzegu www.pufadesign.pl,

2.
7.

8.
9.

Część dzienna dwupokojowego mieszkania składa się z salonu, jadalni i kuchni. Inspiracją 
do projektu wnętrza dla Moniki Buśko-Kuś był pejzaż bałtyckich wydm. Podyktowane na-
turą „biele” emanują z lekkich w wyrazie struktur drewnianego regału, wyspy i zabudowy 
kuchennej (meble zostały zaprojektowane i wykonane specjalnie do tego wnętrza) oraz 
przytulnych dodatków i melanżowych zasłon. Kontrastowe tkaniny – szare, jak kamyczki 
„otoczaki” definiują w tym wnętrzu strefę wypoczynku, zdobią sofę, lekkie w wyrazie krze-
sła, ale też „ubierają” dzbanek do herbaty. Stałą dekoracją stołu są porosty znane, jako 
„mech reniferowy”. Wyrzucone przez morze naturalne drewno uwieczniono w wysokiej, 
szklanej gablocie. Nietypowe rozwiązanie oświetlenia stołu daje lampa na długim, rucho-
mym ramieniu, która w zależności od potrzeb zamienia jadalnię w kącik pisarski.
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Opracowanie: Agnieszka Okrzeja, Marketing Wnętrz
www.marketingwnetrz.pl

Zdjęcia: serwisy prasowe firm
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irma 3DL to pierwsza w  Koszalinie profesjonalna 
wytwórnia frontów meblowych z  najwyższej klasy 
lakiernią sterowaną numerycznie. Wykorzystywany 
przez nią automat lakierniczy to prawdopodobnie 
jedyne takie urządzenie działające w  promieniu 

150 km od Koszalina. 

Pozwala ono na bardzo szybkie, ale jednocześnie bardzo pre-
cyzyjne nakładanie powłoki lakieru na całą obrabianą powierzch-
nię. Automat ma trzy końcówki malujące, które ze względu na 
kształt można by nazwać „pistoletami”:  osobno do pokrywania 
powierzchni płaskich, osob-
no do malowania krawędzi 
i uchwytów. 

Żaden lakiernik pracujący 
tradycyjną metodą, czyli ręcz-
nie, nie jest w stanie uzyskać 
takiej dokładności i  jakości 
powłoki. Istnieje przy tym 
możliwość szybkiej zmiany 
stosowanego koloru, bo po 
każdym użyciu maszyny koń-
cówki „pistoletu” są myte. 
Tak więc serie lakierowanych 
produktów nie muszą być 
długie – mogą to być nawet 
pojedyncze sztuki. 

Kolejny atut urządzenia wykorzystywanego przez firmę 3DL to 
powtarzalność prac. Chodzi o to, że każdy klient ma swoją historię 
zapisaną w pamięci komputera. W razie potrzeby można się do 
niej odwołać i  kolejne fronty meblowe polakierować w  kolorze 
idealnie takim samym jak ten wykorzystywany wcześniej. 

Paleta dostępnych barw jest właściwie nieskończona. Klienci 
mogą czerpać z  uniwersalnych próbników będących w  bran-
ży powszechnie uznanymi standardami. Farba zaś pochodzi od 
koszalińskiego dostawcy, który dysponuje mieszalnią zdolną 
stworzyć i dostarczyć dowolny odcień niemal od ręki. Robert Wi-

kowicz, współwłaściciel 3DL, 
na co dzień kierujący firmą, 
komentuje: - Fronty meblowe 
malujemy głównie produkta-
mi poliuretanowymi, ale jeśli 
trzeba, sięgamy po produkty 
poliestrowe oraz akrylowe. 
Spełniają one wszystkie ak-
tualne wymogi unijne. Ko-
lorystycznie bazujemy na 
międzynarodowych paletach 
barw: RAL, NCS, KEMILACK, 
ICA.

Usługi wykonuje młody, 
ale doświadczony zespół 
fachowców. Niektórzy wcze-
śniej byli lakiernikami pra-

Fronty 
meblowe 
3DL 
– kolorów więcej 
niż sobie wymarzysz
Sukces na rynku zależy w wielkim stopniu od wyczucia czasu i zapotrzebowania klientów. Jedno i drugie trafnie odczytali założyciele 
koszalińskiej firmy 3DL. Ich wytwórnia frontów meblowych  realizuje zamówienia zarówno profesjonalnych stolarzy, jak i klientów 
indywidualnych, którzy dzięki 3DL mogą w prosty i szybki sposób odnowić meble w domu. 

F

Robert Wikowicz



cującymi tradycyjnymi metodami, inni zajmowali się produkcją 
mebli. 

Procedura składania zamówień na fronty meblowe w 3DL jest 
bardzo prosta. Wystarczy pobrać ze strony internetowej wytwórni 
jednostronicowy formularz, wypełnić go i odesłać. Przychodzące 
mejlem zamówienia są to tzw. formatki zawierające wymiary i do-
datkowe parametry. 

Kolejny krok w trakcie realizacji zamówienia to wycięcie odpo-
wiedniego kształtu z płyty MDF, a następnie przygotowanie płyty 
do lakierowania. Frezowane są wówczas krawędzie, szlifowana 
powierzchnia i  krawędzie. Uzyskana powierzchnia jest bardzo 
gładka, co ma ogromne znaczenie, bo wtedy warstwa lakieru nie 
musi być gruba, a element dzięki temu szybciej schnie. 

- Formatka jest szlifowania wielokrotnie: najpierw maszynowo, 
a później ręcznie. Po obróbce ściernej następuje pierwsze malo-
wanie farbą podkładową. Kiedy ona wyschnie, co trwa średnio 
dwa dni, element wraca do szlifowania, po którym jest powtórnie 
malowany podkładowo. Znowu schnie parę dni i znów jest szlifo-
wany, a następnie przekazany do finalnego lakierowania. Po wy-
schnięciu lakieru wykonujemy polerowanie. Jak widać, cały pro-
ces zajmuje co najmniej siedem, a najczęściej dziesięć dni. 

Materiały schną w specjalnej suszarni. Optymalną temperaturę 
zapewniają tam nagrzewnice. Bardzo duże znaczenie ma również 
odpowiednia cyrkulacja powietrza uzyskiwana dzięki wydajnej 
wentylacji. - Dbamy o to, by lakier odpowiednio związał. Dlatego 
tak ważne jest suszenie. Im lepiej odparuje lakier z powierzchni, 
tym lepszy jest efekt lakierowania. Niczego sztucznie nie przyspie-
szamy, tylko cierpliwie czekamy na dokładne wyschnięcie obra-
bianego akurat elementu – podkreśla pan Robert. 

Alternatywą dla lakierowania jest laminowanie frontów. Ma-
lowane mają jednak istotną przewagę – powłoka na całym ele-
mencie jest jednorodna. W przypadku technologii laminowania 
laminat jest kładziony tylko na powierzchni płaskiej. Na bokach 
jest on doklejany w drugiej kolejności. Może więc dochodzić na 
krawędziach połączeń do minimalnych niedokładności, które jed-
nak z czasem pod wpływem wilgoci mogą stać się kłopotliwe – 
mogą się powiększać i powodować, że sama płyta będzie chłonę-
ła wodę. Przekonują się o tym niekiedy posiadacze laminowanych 
mebli łazienkowych. 

Kim są klienci wytwórni? – Po fronty meblowe do 3DL zgła-
szają się stolarze, wykonawcy rozmaitego rodzaju zabudów me-
blowych, ale również osoby indywidualne. Wymiana frontów to 
tani sposób odnowienia mebli w domu – mówi Robert Wikowicz. 
– Zresztą to samo dotyczy mebli hotelowych czy w pensjonatach. 
Nie trzeba od razu kupować całkiem nowego sprzętu, można go 
po prostu odświeżyć, montując nowe fronty meblowe.  

Jak informuje pan Robert, najpopularniejszym obecnie ko-
lorem jest biały i kolory do niego zbliżone (ecru, kość słoniowa, 
kremowy) oraz odcienie szarości. – Gdybym miał podać propor-
cje, to musiałbym stwierdzić, że większość – może nawet 90 pro-
cent - wykonywanych u nas frontów oddajemy klientom w kolorze 
białym, jakieś pięć procent w szarościach, a resztę w pozostałych 
barwach – podsumowuje Robert Wikowicz. 

Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Marcin Betliński

3DL s.c., ul. Przemysłowa 3A, 75-216 Koszalin
tel. 696-063-031, 601-721-720

e-mail: biuro@frontymeblowekoszalin.pl
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Janex zaprasza 
do nowego salonu 
oświetleniowego

Już nie trzeba jechać do Szczecina albo Poznania, żeby znaleźć lampy w najlepszym guście i wielkim wyborze. Na ponad 400 metrach 
kwadratowych powierzchni wystawienniczej firma Janex pokazuje w swej siedzibie w Koszalinie próbkę tego, co może zagwarantować 
najbardziej wymagającym klientom. Zaprasza również do swego salonu oświetleniowego w Kołobrzegu.  
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mbicją właścicieli firmy było stworzyć ofertę, ja-
kiej nikt w Koszalinie i okolicy nie będzie w stanie 
zaproponować. I  udało się, choć kosztowało to 
dużo czasu i wysiłku. 

Andrzej Jestrabek, współwłaściciel Janeksu, podsumowuje: - 
Rozmawialiśmy sukcesywnie z kolejnymi dostawcami po to, żeby 
móc zaoferować naszym klientom marki i wzory oryginalne, takie 

jakich nie znajdą w sklepach sieciowych.  Na część z nich uzyska-
liśmy na naszym terenie wyłączność, inne są dostępne tylko u nas 
na innej zasadzie: producenci uznali, że spełniamy ich wysokie 
wymagania na przykład w zakresie ekspozycji i powierzają nam 
swoje wyroby. 

Pan Andrzej zastrzega, że to co zostało wystawione w salonie, 
choć są to setki wzorów lamp, a licząc także inne produkty oświe-

A
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tleniowe – tysiące, to zaledwie cząstka tego, co może obecnie za-
oferować Janex: - Prezentacja daje klientom wyobrażenie o ten-
dencjach  i  trendach. Oczywiście wystawione rzeczy są w dużej 
części do kupienia od ręki, ale niewspółmiernie większy wachlarz 
możliwości proponują katalogi naszych partnerów handlowych. 
To głównie w  oparciu o  nie pracujemy z  klientami docelowymi 
lub projektantami wnętrz. Mamy jak widać ofertę kompleksową. 
U nas znajdzie odpowiednie dla siebie oświetlenie ktoś budujący 
hotel, remontujący szkołę albo urządzający sklep jubilerski. Mamy 
świadomość specjalnych wymagań związanych z różnymi lokali-

zacjami. Umiemy również udzielić  fachowych rad przy wyborze 
lub w kwestiach technicznych.  

Janex – mimo że idzie w kierunku oświetlenia jako swej spe-
cjalności – ma ofertę kompletną również w dziedzinie materiałów 
elektrycznych. Klient może więc na miejscu nabyć nie tylko lampy, 
ale również cały osprzęt i okablowanie potrzebne do montażu. 

Andrzej Jestrabek komentuje: - Działamy kompleksowo i do-
trzymujemy kroku najnowszym tendencjom. Dzięki temu, że syste-
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matycznie uczestniczymy w najważniejszych europejskich impre-
zach wystawienniczych – między innymi w targach w Mediolanie 
czy Frankfurcie, możemy zaproponować naprawdę bogaty wybór 
lamp wyróżniających się znakomitym wzornictwem i  konkuren-
cyjnymi cenami. Spełniliśmy nasze ważne założenie: wymagający 
klienci nie muszą już z Koszalina jeździć do Szczecina i Poznania, 
żeby znaleźć oświetlenie najlepszej jakości i zaprojektowane we-
dług reguł najnowszego designu. 

Jak podkreśla pan Andrzej, wdzięczny jest wszystkim swoim 
współpracownikom z  Janeksu za ich wysiłek. Dziękuje również 
pani Anecie Stachurze (projekt), firmie Elements (aranżacja po-
kazowej łazienki) oraz panu Marcinowi Kędzierskiemu (Bud-Mar, 
wykonawstwo), bez których salon nie stałby się faktem.

Firma cały czas się rozwija, odnosząc również sukcesy w dzie-
dzinie e-commerce. Została za to nagrodzona Gazelą-E biznesu. 
Otrzymała również inne prestiżowe wyróżnienia biznesowe – są to 
m.in. Gazela Biznesu 2017, Nagroda Gospodarcza KOSZALIŃSKI 
DENAR oraz Diament Forbsa. 

Foto: Agnieszka Orsa

JANEX Sp. z o.o. 
Koszalin, ul. Przemysłowa 11A 

Kołobrzeg, ul. Sienkiewicza 30A
E-mail: biuro@janex.koszalin.pl

Telefon sklep: +48 (94) 34 777 02
Telefon hurtownia: +48 (94) 34 777 00

Fax: +48 (94) 34 777 11
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Wielki Post pod lupą dietetyka
Post zwykle rozumiany jest jako dobrowolne i świadome ograniczenie lub powstrzymanie się od spożywania pewnych pokarmów 
przez określony czas. Bywa, że pościmy z powodu przekonań religijnych, z pobudek zdrowotnych albo z chęci oczyszczenia organizmu. 
Skrajną formą postu jest głodówka. Zatem pościć, czy nie pościć? Czy post ma jakieś naukowe uzasadnienie? 

W edle prawa kanonicznego Kościoła katolickie-
go poszczenie jest nie tylko powstrzymywa-
niem się od spożycia mięsa (wstrzemięźliwość), 
ale także ograniczaniem liczby spożywanych 
posiłków we wszystkie piątki roku oraz Środę 

Popielcową i Wielki Piątek. 

Ograniczenia wiekowe dotyczące postu mają swe logiczne uza-
sadnienie wobec zwiększonego zapotrzebowania młodego i roz-
wijającego się organizmu na składniki odżywcze, a także ograni-
czania ryzyka niedożywienia seniorów. 

Poza aspektem religijnym post przez setki lat był stosowany 
jako metoda leczenia, począwszy od Hipokratesa, Galena („gło-
dówka oczyszcza ciało”) czy Awicenny uznającego ją jako jedną 
z  ważniejszych terapii. W  kontekście poszczenia możemy więc 
mówić o kilku różnych praktykach: niejedzeniu mięsa w dni po-
stne, ograniczaniu ilości jedzenia w  ciągu dnia (restrykcje kalo-
ryczne) bądź o głodówkach – jedno, kilku czy wielodniowych. 

Eliminacja mięsa z  menu jest podstawą diety 
wegetariańskiej i  wiąże się z  dostarczaniem 
znacznie mniejszych ilości tłuszczów zwie-
rzęcych (nasyconych), co wpływa korzyst-
nie na zdrowie i ogranicza ryzyko chorób 
cywilizacyjnych. Wprowadzanie okreso-
wych ograniczeń wydaje się mieć sens. 
Oczywiście pod warunkiem, że nie są to 
tylko dwa dni w roku. 

Post dla wielu z nas oznacza także rezy-
gnację z przyjemności, jaką dają nam sło-
dycze, wobec czego zastosowanie czaso-
wego „detoksu cukrowego” może przynieść 
bardzo pozytywne efekty i ułatwić uwolnienie 
się od cukrowego uzależnienia. Niektóre badania 
przeprowadzone na zwierzętach wskazują, że podda-
wane jednodniowej, regularnie powtarzanej głodówce rza-
dziej chorowały na cukrzycę typu 2, zredukowały poziom glukozy, 
miały niższe stężenie insuliny i większą insulinowrażliwość tkanek, 
zmniejszoną częstość akcji serca, niższe ciśnienie oraz stężenie 
lipidów we krwi. 

Także badania związane z wpływem głodówek na nowotwory 
wskazują na wydłużenie czasu przeżycia, zmniejszenie poziomu 
insulinowego czynnika wzrostu (IGF-1) odpowiedzialnego za po-
działy komórkowe, co w konsekwencji spowalnia proces nowo-
tworowy. Wiemy, że komórki raka do swego rozwoju potrzebują 
glukozy, a ponieważ cechuje je zwiększona skłonność do dziele-
nia, dostępność cukru ułatwia ich rozrost.  

Istnieje wiele prac naukowych poświęconych wpływowi re-
strykcji kalorycznych i głodówek na stan zdrowia, lecz większość 
badań opiera się (z przyczyn etycznych i metodologicznych) na 
modelach zwierzęcych: myszach, szczurach, muszkach owoco-
wych, drożdżach czy nicieniach, wobec czego wnioski z nich wy-
pływające nie mogą być aktualnie podstawą do tworzenia zale-

ceń dla ludzi. Większość spektakularnych doniesień dotyczących 
pozytywnych wpływów głodówki na ludzkie zdrowie pojawia się 
w mass mediach, a świat medyczny te doniesienia traktuje z dużą 
ostrożnością. 

Czy głodówki i  powstrzymywanie się od jedzenia faktycznie 
pomagają w walce z nowotworami, bólem, oczyszczają organizm 
i  zapobiegają chorobom? W  1953 r. odkryto, że zmniejszenie 
spożycia kalorii o 30-50% może przedłużać życie, a długotrwała, 
lecz pełnowartościowa w  witaminy dieta zmniejsza ryzyko cho-
rób związanych z wiekiem. Zaangażowane w  te zjawiska są tzw. 
białka Sir (sirtuiny) - enzymy, których aktywność jest regulowana 
m.in. przez skład i ilość pożywienia.  Mają one ogromne znaczenie 
w powstawaniu wielu chorób, regulacji długości życia i procesach 
związanych ze starzeniem. 

Wiele analiz, np. sposobu żywienia mieszkańców Okinawy, 
przemawia za stosowaniem umiarkowanych restrykcji kalorycz-

nych, ale długotrwałe, niekontrolowane stosowanie diet ni-
skokalorycznych i ubogich w składniki odżywcze może 

prowadzić do wielu zaburzeń: ciężkiego niedoży-
wienia, hipoglikemii, zaburzeń pracy tarczycy, 

układu krążenia, stłuszczenia wątroby, nie-
doborów witamin i  składników mineral-
nych, upośledzenia funkcji nerek i  zabu-
rzeń gospodarki elektrolitowej, spadku 
odporności, depresji, zaburzeń nastroju. 

Z medycznego więc punktu widzenia 
głodówki mogą być niebezpieczne dla 
zdrowia i życia. Szczególnie potencjalnie 
groźne są głodówki dla kobiet w  ciąży 

i  karmiących piersią, osób niedożywio-
nych, cukrzyków, osób z chorobą wrzodową, 

chorobami tarczycy (szczególnie nadczynno-
ścią), niewydolnością nerek, stłuszczoną wątrobą, 

osób w podeszłym wieku, dzieci i młodzieży. Wspólną 
cechą postów jest niedostateczna podaż kalorii, co zmusza 

organizm do sięgnięcia po energię zapasową: glikogen (zmaga-
zynowany w mięśniach i wątrobie), tłuszcz zapasowy, ale w dalszej 
mierze prowadzi do degradacji białek strukturalnych, zaburzenia 
funkcjonowania narządów, wyniszczenia i śmierci. 

Rzecz jasna, trudno porównać Post Wielkanocny z wielodnio-
wą głodówką, jeśli więc jesteśmy zdrowi, post kościelny czy jed-
nodniowy nam nie zaszkodzi. Nie ma natomiast mocnych pod-
staw, by się głodzić w imię profilaktyki zdrowotnej, odchudzania, 
oczyszczania, ponieważ jest to strategia ryzykowna i nieskutecz-
na, szczególnie stosowana nieumiejętnie dłużej niż jedną dobę, 
zwłaszcza przez osoby przewlekle chore. Korzystniej zweryfikować 
swój codzienny sposób żywienia, nie przejadać się, zmniejszyć 
ilość tłuszczów zwierzęcych i słodyczy. No i czasem wypić lamp-
kę czerwonego wytrawnego wina, gdzie znajdziemy resweratrol, 
istotny aktywator sirtuin. Może wtedy dorównamy Japończykom 
w długowieczności?

Autor: Agnieszka Kobalczyk-Rohde





ożna o Państwu powiedzieć: nowy gabinet 
i nowi w Koszalinie lekarze.  

- Nasz gabinet działa od listopada 
ubiegłego roku, czyli trochę ponad czte-
ry miesiące. Do Koszalina przyjechaliśmy 

po 10 latach pracy w  Wielkiej Brytanii. Nasze doświadczenie 
z pracy w Anglii ma dla nas duże  znaczenie. Tam właśnie 10 
lat temu zaczęłam zajmować się medycyną estetyczną. Miałam 
to szczęście, że moim nauczycielem był dr Bob Khanna, który 
na świecie jest bardzo cenionym ekspertem w  tej dziedzinie. 
W Wielkiej Brytanii powiązanie klasycznej stomatologii z usłu-
gami medycyny estetycznej ma znacznie dłuższą historię niż 
w Polsce.

- W Polsce medycyna estetyczna przeżywa żywiołowy rozkwit. 
- Panie i panowie, którzy są moimi pacjentami, są doskonale zo-

rientowani i naprawdę dużo wiedzą na temat dostępnych zabie-
gów medycyny estetycznej  i efektów jakich należy się spodzie-
wać po różnych procedurach.

- To dobrze? 
- Świadomość zdrowotna Polaków mocno wzrosła. Każdy chce 

być zdrowy, sprawny fizycznie, wyglądać lepiej i mieć dostęp do 
najnowszych zabiegów i  procedur. Oczekiwania wobec medy-
cyny estetycznej wzrastają. W  naszym gabinecie staramy się im 
sprostać podnosząc cały czas nasze kwalifikacje na szkoleniach 
na całym świecie, a przede wszystkim trzymając się  protokołów 
leczenia, których nauczyliśmy się, pracując za granicą. Myślę, że 
to wyróżnia nas na tle innych gabinetów. Przez stosowanie świa-
towych standardów ograniczyliśmy w naszej pracy liczbę niepo-
wodzeń i powikłań do minimum. Dlatego niestety czasami muszę 
odmówić zabiegu dla dobra pacjenta.

ARTMED Chrostowscy 
- nowy gabinet, nowe możliwości
Wszelkie zabiegi stomatologiczne, włącznie z  implantologią oraz skomplikowanymi interwencjami chirurgii szczękowo-twarzowej 
oferuje nowy gabinet stomatologiczny założony przez małżeństwo dentystów – Katarzynę i  Mirosława Chrostowskich. Można 
w nim skorzystać również z szeregu zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, uro-ginekologii estetycznej oraz urologii. Rozmawiamy 
o tym z dr Katarzyną Chrostowską.

m
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Katarzyna Chrostowska, stomatolog, lekarz medycyny estetycznej i Mirosław Chrostowski, stomatolog



- Co bywa powodem odmowy? 
- Zawsze, ale to zawsze stawiam zdrowie pacjenta na pierw-

szym miejscu. Pracuję w poczuciu dużej odpowiedzialności i jeśli 
w  określonej sytuacji mam wątpliwości, głośno i  bezpośrednio 
o nich mówię. Nasi pacjenci są dla nas najwyższą wartością. Jeśli 
ich dobro jest narażone, odmawiam zabiegu.  

- To nie jest powszechna postawa.
- Moim zdaniem inaczej nie można. Nasi pacjenci nam ufają.  

Musimy o  to dbać i ich chronić. Każdemu pacjentowi tłumaczę, 
na czym polega zabieg, jak będzie przebiegał i jakie powikłania 
może za sobą nieść. Pacjent dostaje też informację na piśmie. 
Zawsze zachęcam, by dokładnie się z nią zapoznać. Wiedza, do-
świadczenie i dobra komunikacja z pacjentem to gwarancja suk-
cesu leczenia.

 
- Zdarzają się przypadki, że pacjenci po rozmaitych z pozoru 

drobnych zabiegach z powodu powikłań muszą szukać pomocy 
medycznej. Czasami są to zabiegi wykonane przez osoby, które 
mają ukończone zaledwie jakieś kursy albo szkolenia. 

- Niektóre zabiegi sprawiają wrażenie bardzo prostych. Wy-
daje się, że może je wykonać właściwie każdy. Lekarz jednak ma 
większą świadomość zagrożeń i  umiejętność odpowiedniej re-
akcji w  przypadku działań niepożądanych. Oczywiście nie chcę 
stworzyć wrażenia, że z  zabiegami medycyny estetycznej wiążą 
się jakieś niebezpieczeństwa. W mojej 10-letniej praktyce w tym 
zakresie nie miałam żadnego poważnego powikłania.

- Jakie są najczęstsze przeciwwskazania do zabiegów z zakre-
su medycyny estetycznej? 

- Istnieje kilka głównych.  Jest to na przykład ciąża albo choroba 
nowotworowa. Są również przeciwwskazania innego typu, o cha-
rakterze indywidualnym. Te, za każdym razem trzeba szczegółowo 

rozpatrzyć. Na przykład młoda osoba w wieku dwudziestu kilku 
lat, która myśli o liftingu twarzy moim zdaniem powinna usłyszeć 
od lekarza, że to nie jest zabieg dla niej, że wygląda dobrze, zdro-
wo, a dyskomfort który odczuwa, można załagodzić innymi zabie-
gami mniej inwazyjnymi i odwracalnymi.

- Jak reagowały pacjentki, którym odmówiła pani wykonania 
zabiegów? 

- Na początku były zaskoczone, ale w  końcu zadowolone, że 
otrzymały fachowe i wyczerpujące informacje. A przede wszyst-
kim znalazły  szczerą odpowiedź na ich pytanie i miejsce, do któ-
rego zawsze mogą wrócić po profesjonalną pomoc.

- Jaki jest podstawowy wachlarz zabiegów medycyny este-
tycznej, które pani oferuje w swoim gabinecie? 

- Są to różnorodne zabiegi wspomagające właściwości rege-
neracyjne skóry takie jak mezoterpia osoczem bogatopłytkowym 
czy fibryną bogatopłytkową, która jest obecnie rewolucją w wy-
korzystaniu komórek macierzystych w medycynie estetycznej. Są 
to również zabiegi wygładzania zmarszczek mimicznych oraz mo-
delowania twarzy przy użyciu toksyny botulinowej i wypełniaczy 
na bazie kwasu hialuronowego. W naszym wachlarzu są również 
zabiegi niechirurgicznego liftingu twarzy za pomocą nici liftująch, 
profilaktyka łysienia, lipoliza iniekcyjna, leczenie nadpotliwości 
i łagodzenie bólów migrenowych głowy. Zabiegiem ostatnio bar-
dzo u nas popularnym jest zabieg Profhilo, nieinwazyjny i bardzo 
bezpieczny bioremodeling, z natychmiastowym efektem spręży-
stości skóry, przywracający utracony kontur twarzy. Zabiegi dobie-
rane są bardzo indywidualnie. Osoby zainteresowane zapraszam 
na bezpłatne konsultacje.

- A co Państwo proponują w zakresie klasycznej stomatologii?  
- Mamy do zaoferowania pełen zakres usług stomatologicznych 
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– od kosmetycznych jak wybielanie zębów, estetyczna przebudo-
wa zębów, przez wszystkie możliwe procedury leczenia stoma-
tologii zachowawczej, protetyki, chirurgii stomatologicznej i  pe-
riodontologii. Nasz gabinet nawiązał współpracę ze specjalistą 
chirurgii twarzowo-szczękowej, implantologiem, doktorem Ada-
mem Jaworskim. Dzięki temu oprócz implantów, oferujemy zło-
żone i specjalistyczne zabiegi chirurgiczne w obrębie jamy ustnej, 
twarzy i szyi. Dr Adam Jaworski na co dzień pracuje w Szpitalu Wo-
jewódzkim w Szczecinie i w prywatnych klinikach implantologicz-
nych. Współpraca z  tak wysoko wyspecjalizowanym fachowcem, 
o tak dużym doświadczeniu w pracy na bloku operacyjnym, czyni 
leczenie implantologiczne w naszym gabinecie bezpiecznym.

- Jakie są różnice między stomatologią brytyjską a tym co dzie-
je się w Polsce? 

- Z mojego doświadczenia w prowadzeniu prywatnej praktyki 
stomatologicznej w Wielkiej Brytanii mogę powiedzieć, że na po-
ziomie technicznym i w kwestii zakresu usług stomatologicznych 
nie ma istotnych różnic. Różnice jakie dostrzegam są na poziomie 
organizacji pracy i przestrzegania protokołów pracy z pacjentem. 
Bardzo silny nacisk w  Wielkiej Brytanii kładzie się na „patient 
confidentiality” -  bardzo szeroko rozumianą ochronę danych pa-
cjenta. Pracując 10 lat w Anglii nie spotkałam się z sytuacją, gdzie 
dwóch pacjentów stomatologicznych jest leczonych w  jednym 
pomieszczeniu na sąsiednich fotelach.

- Dla wielu pacjentów ważnym kryterium wyboru „dobrego 
dentysty” jest możliwość ograniczenia bólu. Jak to u  Państwa 
wygląda? 

- Stosujemy wszystkie najlepsze metody znieczulenia, ale 
przede wszystkim zależy nam na zaufaniu pacjenta, które jest 
podstawą walki z  fobiami stomatologicznymi. Komfort pacjenta 
wynika także z odpowiednio długiego czasu, który przeznaczamy 
na jego leczenie. Ma on dla nas ogromne znaczenie i  pomaga 
nam w budowaniu wzajemnych relacji.

- Jak pani nabrała takiego doświadczenia? 
- Poprzez wieloletnią pracę w  klinikach stomatologicznych za 

granicą, ale przede wszystkim na początku mojego pobytu w An-
glii pracowałam w szpitalu, na oddziale bezpośredniej interwencji 
stomatologicznej. Mieliśmy tam do czynienia z bardzo trudnymi 
przypadkami. Przywożono pacjentów z silnym bólem, po wypad-
kach i urazach. To była prawdziwa szkoła jak należy postępować 
z bólem w stomatologii. Fajne jest dla mnie także to, że w Wiel-
kiej Brytanii miałam okazję pracować z lekarzami z całego świata, 

mogłam wymieniać się doświadczeniem, poznawać inne kultury 
co pomogło mi zrozumieć lepiej pacjentów z różnych zakątków 
świata. Kilka moich pacjentek już mnie odwiedziło w Koszalinie, 
bo medycyna estetyczna buduje nasze relacje i zaufanie.

- Z małymi pacjentami również się to udaje?
- Zawsze miałam u siebie na fotelu dużo dzieci. Również tutaj 

w Koszalinie odwiedza mnie gromadka małych pacjentów. Uwiel-
biam ich komentarze i szczere uwagi. Zaufanie dzieci jest bezcen-
ne i często kończy się naprawdę dużym sukcesem w ich leczeniu 
stomatologicznym. To mnie ogromnie cieszy.

- To duży wyróżnik na tle innych gabinetów? 
- Dla mnie jest to powód do dużej satysfakcji. 

- Mąż również lubi pracę z dziećmi?  
- Mój mąż zajmuje się głównie protetyką, tak więc uzupełnia-

my się, a to co nas łączy, to cierpliwe i empatyczne podejście do 
pacjenta.

Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Agnieszka Orsa 
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Dr Marcin Chęciński: - Nazywanie zabiegów, jakie propo-
nuję, ginekologią estetyczną byłoby zawężające i nieścisłe. 
Chodzi w nich bowiem bardziej o aspekt zdrowotny niż este-
tyczny. Poprawiając estetykę intymnych części ciała, popra-
wiamy ich funkcjonowanie i stan zdrowia. Chodzi o pewne 
zaburzenia, które pojawiają się na skutek przebytych poro-
dów i wraz z wiekiem. Związane z nimi dokuczliwości można 
ograniczyć lub całkowicie wyeliminować. Zmniejszamy tym 
samym niebezpieczeństwo chorób natury urologicznej i gi-
nekologicznej. Zabiegi jakie wykonuję w gabinecie ARTMED 
Chrostowscy są mało inwazyjne i  praktycznie bezbolesne. 
Większość polega na ostrzykiwaniu okolic intymnych odpo-
wiednimi preparatami. Spośród nich najbardziej inwazyjna 
jest plastyka warg sromowych, które uległy przerostowi. 
Jest to defekt kosmetyczny wywołujący dyskomfort życia co-
dziennego i większą podatność na infekcje. Panie zgłaszają 
się również często z  powodu suchości pochwy. Używając 
wspomnianych preparatów, powodujemy rewitalizację tkan-
ki w okolicach, których zabieg dotyczy. Trzeba mieć jednak 
świadomość, że są to działania, które przynoszą poprawę 
przez pewien czas i powinny być powtarzane.

Marcin Chęciński, specjalista urolog, 
uro-ginekologia estetyczna

Adam Jaworski, implantolog, specjalista 
chirurgii twarzowo-szczękowejMarta Pasieczna, asystentka
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Ozonoterapia 
– nie tylko 
w stomatologii

Ozon jest substancją, która w medycynie znalazła zastosowanie głównie w stomatologii – choć nie tylko. Jakie formy przyjmuje 
ozonoterapia? Kto nie powinien być leczony ozonem i jakie mogą być ewentualne skutki uboczne tego rodzaju leczenia?

p od względem fizykochemicznym ozon jest bez-
barwny gazem o  charakterystycznym zapachu 
powietrza po burzy, zbudowanym z  trzech ato-
mów tlenu. Jest bardzo reaktywny, dlatego wy-
korzystuje się go w  syntezach chemicznych do 

utleniania związków organicznych.

Jego zdolność do utleniania wykorzystywana jest również 
w  dezynfekcji. Ozon potrafi bowiem utlenić związki budujące 
struktury wirusów, bakterii, grzybów czy pierwotniaków, zabijając 
je. A działa około 300 razy szybciej niż inny, stosowany w odkaża-
niu gaz – chlor. 

Ekspozycja na wyższe stężenia ozonu w  powietrzu związana 
jest z możliwością podrażnienia gardła i płuc, wystąpieniem kasz-
lu, spłycenia oddechu, zniszczeń w  tkance płuc oraz zwiększe-
niem podatności na infekcje. Działanie to jest spotęgowane, gdy 
w powietrzu obecny jest też ditlenek azotu, jeden ze składników 
smogu. Z powodu drażniącego działania gazowego ozonu, jest 
on rzadko stosowany w  formie gazowej w  lecznictwie. Jeśli już 
wykorzystuje się gazowy ozon, jest on mieszany z tlenem atmos-
ferycznym. 

Sprzymierzeniec dentysty

Ozonoterapia może przyjąć różne formy. W medycynie stoso-
wane są kąpiele tlenowo-ozonowe, płukania ozonowanymi płyna-
mi, zastrzyki dożylne, domięśniowe, podskórne, a także olejowe 
preparaty na skórę zawierające ozon. 

W stomatologii ozon stosuje się zarówno jako środek dezyn-
fekcyjny, jak również jako preparat hamujący krwawienie i przy-
spieszający gojenie się ran. Udowodniono, że ozon jest skuteczny 
nawet wobec szczepów bakteryjnych i drożdżowych, odpornych 
na standardowe terapie, w tym działa na bakterie gronkowca zło-
cistego, paciorkowca kałowego, pałeczkę ropy błękitnej, a także 
na drożdżaki Candida albicans. 

Ozonowana woda może być podawana pacjentowi przed wy-
konywaniem zabiegów stomatologicznych w  celu zmniejszenia 

liczby bakterii na błonach śluzowych oraz odkażenia ewentual-
nych ran. Ozonoterapia jest dobrą techniką przy początkowych 
zmianach próchnicowych, ponieważ jest szybka, bezbolesna 
i bardzo skuteczna – w ten sposób można usunąć 99,9 procent 
występujących na powierzchni zęba bakterii. Ozon podawany jest 
wtedy w formie gazowej przez kilkanaście sekund. 

Gaz ten nadaje się również do oczyszczania z drobnoustrojów 
kanałów korzeniowych, na podobnej zasadzie, co związki chloru. 
Zastosowanie ozonu zmniejsza ryzyko zakażeń wtórnych, przy-
spiesza gojenie zmian okołowierzchołkowych i  niekiedy chroni 
przed koniecznością zastosowania antybiotykoterapii. W  pe-
riodontologii ozon stosuje się do szybszego i  skuteczniejszego 
leczenia zapalenia dziąseł, przyzębia i  kieszonek dziąsłowych. 
W  chirurgii stomatologicznej i  implantologii zastosowanie ozo-
nu zapobiega powikłaniom, przyspiesza gojenie się ran, hamuje 
przewlekłe krwawienia, pomaga w terapii zapalenia kości, lecze-
niu ropni i przetok. 

Na miażdżycę i na rany

Ozon rozpuszcza się w ludzkim osoczu, dzięki czemu stymulu-
je krążenie krwi. Niekiedy ozonoterapia stosowana jest w zabu-
rzeniach przepływu krwi w dolnych kończynach, owrzodzeniach, 
będących powikłaniem cukrzycy lub niewydolności układu krwio-
nośnego i limfatycznego. 

Dezynfekujące działanie ozonu wykorzystywane jest do lecze-
nia trudno gojących się, zakażonych ran tkanek miękkich czy od-
leżyn. Niekiedy preparaty z ozonem stosowane są profilaktycznie 
po planowych zabiegach chirurgicznych. Na podobnej zasadzie 
ozonowaną wodę (lub inne płyny) wykorzystuje się do pielęgnacji 
cery trądzikowej. 

Przeciwwskazaniami do stosowania ozonoterapii są nadczyn-
ność tarczycy, niedawno przebyty zawał serca, wyrównane nad-
ciśnienie tętnicze, a  także ciąża, zatrucie alkoholowe oraz po-
datność na uczulenia. Do rzadkich efektów ubocznych leczenia 
ozonem zalicza się kaszel, wymioty, bóle głowy, objawy grypopo-
dobne, problemy z oddychaniem i krążeniem krwi. 



łowa te przeczytać można na stronie internetowej 
szkoły, o której w Koszalinie mówi się coraz więcej. 
Poszliśmy śladem opinii, że to szczególne miejsce.  

Szkoła Podstawowa DaVinci działa od po-
nad trzech lat przy ul. Wenedów w Koszalinie. Obecnie uczy się 
w niej 45 uczniów w klasach 1-3. Dorota Wojtowicz, dyrektor ds. 
pedagogicznych, wyjaśnia:  - Od 2009 roku prowadzimy żłobek 
i przedszkole. Pomysł na szkołę podsunęli nam sami rodzice, któ-
rzy zachwyceni atmosferą oraz profesjonalizmem kadry nie chcieli 
się z  nami rozstawać. Tak narodziła się szkoła, która uczy dzieci 
dążenia do celów, zaspakajania ambicji za pomocą niestandardo-
wych metod nauczania i pasji drzemiących w tych młodych oso-
bach. Od września szkoła powiększy się o czwartą klasę. 

Placówka jest kameralna, nauczyciele pracują maksymalnie 
z  grupami 16-osobowymi. – Małe oddziały gwarantują bezpie-
czeństwo i naukę w przyjaznej atmosferze - mówi Monika Feren-
szkiewicz, dyrektor placówki. – Daje to nauczycielom szansę na 
poznanie potrzeb oraz możliwości edukacyjnych każdego dziec-

ka.  To jest niezbędne, aby opracować konspekty zajęć dla każdej 
klasy. 

Jak podkreśla Monika Ferenszkiewicz: każde dziecko na swój 
sposób jest mądre, utalentowane, ma własne pasje i  cele, ale 
co najważniejsze - jest indywidualnością. Dlatego nauczyciele 
w szkole DaVinci pracują na autorskich programach dostosowa-
nych do każdego ucznia w taki sposób, aby  wesprzeć jego indy-
widualne cechy osobowości i charakteru. A przy tym sprawiają, że 
dzieci same poszukują odpowiedzi na pytania, które je nurtują. 

„Podstawówka” przy ul. Wenedów różni się zasadniczo od 
placówek miejskich. Przede wszystkim nie ma w niej dzwonka, 
który sygnalizuje zakończenie zajęć, przerwę i  kolejny przed-
miot. Lekcje trwają tutaj nie dłużej niż 45 minut, jednak w czasie 
trwania jednych zajęć, uczniowie mogą mieć kilka przedmiotów.  
-  Obowiązuje u nas plan lekcji – rozwiewa wątpliwości Dorota 
Wojtowicz. - Jednak jedynymi stałymi zajęciami o wyznaczonych 
godzinach jest wychowanie fizyczne, religia, język angielski i in-
formatyka, ponieważ nauczyciele, którzy je prowadzą, przycho-

„Da Vinci to szkoła podchodząca do nauki tak, jak zwolennicy ruchu „slow food” do jedzenia. Nie uczymy na akord, nie urządzamy 
wyścigów. Łączymy tradycję z nowoczesnością. Matematyka to guziki, kasztany, koraliki, patyczki. Przyroda to wycieczka do lasu. Nie 
przywiązujemy dzieci do ekranu multimedialnego, pozwalamy im doświadczać, odkrywać, poznawać, smakować. (…) Nauka w naszej 
szkole to doświadczenia, dzięki którym dzieci nie dostają gotowych rozwiązań do zapamiętania ale są wspierane w samodzielnym 
odkrywaniu, naszą pomocą, wiedzą i doświadczeniem.”

S

Być jako 
Leonardo da Vinci
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dzą do nas z zewnątrz. Pozostałe zajęcia nazywamy edukacją 
wczesnoszkolną. Pod tym hasłem kryje się język polski, matema-
tyka, przyroda, a realizacja danego przedmiotu w tym dniu zależy 
od chęci uczniów.  

Wszystkie pomoce dydaktyczne znajdują się w placówce, dla-
tego nauczyciel w  dowolnym momencie może płynnie przejść 
do innego przedmiotu. Często nauczyciele pracując z  tekstem 
literackim, tak go zobrazują, że pobudzą w uczniach wyobraźnię 
plastyczną i  przechodzą płynnie właśnie do tego przedmiotu. 
Wszystko zależy od pomysłowości nauczyciela i potrzeb dzieci. 

W szkole DaVinci nie ma więc również wyznaczonych godzino-
wo przerw. Wychowawcy pilnują, aby co pewien czas uczniowie 
gimnastykowali się i zjedli coś pożywnego. Do ich dyspozycji są 
owoce i  warzywa, które zapewnia szkoła. W  wolnym czasie na 
korytarzu placówki do dyspozycji uczniów jest m.in. kącik książki 
albo relaksacyjny, gdzie dzieci mogą pobawić się klockami Lego. 

Od września tego roku powstaną trzy pracownie – teatralna, 
kulinarna i przyrodnicza. – Chodzi o to, żeby w sposób łatwo przy-
swajalny, poprzez praktykę a zarazem zabawę, uczniowie zdoby-
wali wiedzę. – wyjaśnia pani Dorota. – Zależy nam na tym, żeby 
podczas jednej lekcji dzieci przyswajały wiedzę z  różnych dzie-
dzin. Na zajęciach w pracowni kulinarnej mają nie tylko nauczyć 
się gotowania, ale przygotowując potrawy, ważyć mąkę, odmie-
rzać mleko, kroić na ćwiartki owoce, czyli zdobywać podstawy ma-
tematyki. W klasie przyrodniczej przy okazji poznawania otaczają-
cego świata będą samodzielnie realizować różne projekty, ucząc 
się zarządzania sobą i zespołem. 

A  skąd pracownia teatralna? Szkoła nawiązała współpracę 
z niegdysiejszą aktorką BTD  Magdaleną Muszyńską-Płaskowicz. 
Jak podkreśla pani Monika, zajęcia mają na celu nie tylko przy-
gotowanie sztuk teatralnych, ale przede wszystkim ćwiczenie 

z  dziećmi prawidłowego, głośnego mówienia, występowania 
przed publicznością, prezentowania siebie i łamania barier. 

Raz w tygodniu przez sześć godzin w zajęciach w pracowniach 
będą uczestniczyły wszystkie klasy. Nauczycielom zależy na tym, 
aby dzieci poznawały innych ludzi, współpracowały z nimi, oka-
zywały sobie wzajemny szacunek, budowały więzi. – W  każdej 
klasie mamy uczniów autystycznych – wyjaśnia Dorota Wojtowicz. 
– Stwarzamy im doskonałą atmosferę do pracy i rozwoju w kon-
takcie ze zdrowymi rówieśnikami. Tych drugich uczymy, że w spo-
łeczeństwie funkcjonują osoby, które nie zawsze muszą zachowy-
wać się tak samo jak my i często potrzebują trochę więcej czasu 
do zrozumienia pewnych prawidłowości. W  ten sposób dzieci 
stają się tolerancyjne, chętnie pomagają innym. 

Dzięki kameralności klas nauczyciele mogą poświęcić swoją 
uwagę i  czas tym uczniom, którzy tego naprawdę potrzebują. 
To rzadkość w  szkołach państwowych. Szkoła DaVinci prowadzi 
szereg zajęć terapeutycznych - lekcje wyrównawcze, zajęcia z lo-
gopedą, sensoryczne, gimnastykę korekcyjną, a  także organizu-
je spotkania z  profesjonalistami, którzy pomagają wyrównywać 
szanse słabszym uczniom. 

W placówce pracuje obecnie 11 nauczycieli, od września bę-
dzie ich o pięciu więcej. Kadra systematycznie szkoli się i zdobywa 
wiedzę o nowatorskich metodach edukacyjnych. – Nasza placów-
ka różni się tym od innych, że nie dajemy samej wiedzy teoretycz-
nej, stawiamy na praktykę, mobilizujemy uczniów do pracy w gru-
pach, współpracy z innymi kolegami, przeprowadzamy badania, 
warsztaty – opowiada pani Dorota. - Skupiamy się na tym, aby 
wiedza zdobywana była w szkole, nie wypracowywana w domu 
z  rodzicami. Jeżeli nauczyciele zadają pracę na weekend, są to 
przeważnie projekty, które mają wykształcić w  podopiecznych 
obowiązkowość i nauczyć ich planowania oraz gospodarowania 
swoim czasem. 
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Nauczyciele na każdym kroku pozwalają uczniom angażować 
się i czynnie uczestniczyć w zajęciach poprzez przygotowanie re-
feratu, plakatu, wykładu czy gazetki na temat, w którym czują się 
mocni. Dzieci mogą samodzielnie prowadzić lekcje, demonstru-
jąc tym samym swoje hobby i zarażając nim kolegów. 

W DaVinci nawet ławki nie stoją standardowo – często ich kon-
figuracja przypomina koło, kwadrat, prostokąt, tak aby uczniowie 
mieli ze sobą ciągły kontakt wzrokowy. A tym samym budowali za-
ufanie, uczyli się komunikacji, szacunku do zdania kolegów. W ten 
sposób dzieci stają sie otwarte na drugiego człowieka, szczere, 
życzliwe, tolerancyjne, uczą się szanować pracę własną i kolegów. 

Dzieci w  szkole przy ul. Wenedów mają do wyboru szeroką 
ofertę zajęć dodatkowych. Oprócz standardowych przedmiotów 
i  języka angielskiego pięć razy w tygodniu, mogą wybrać m.in.:  
język francuski, niemiecki, taniec, szkółkę piłkarską, szachy, pro-

gramowanie. Szkoła sprawuje opiekę nad dziećmi pięć razy w ty-
godniu w godz. 8.00-18.00. Do dyspozycji uczniów jest również 
działająca w godz. 6.30-18.00 świetlica.  

Nauczyciele koszalińskiej „podstawówki” DaVinci systematycz-
nie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Placówka nawiązała 
m.in. współpracę ze Szkołą Podstawową w Radowie Małym, która 
słynie z  innowacyjnego podejścia do edukacji. Ma to przynieść 
jeszcze lepsze efekty w  zdobywaniu wiedzy i  rozwijaniu umie-
jętności poznawczych dzieci. Jak podkreślają Monika Ferensz-
kiewicz i Dorota Wojtowicz – nauczycielki z 8- i 20-letnim stażem 
pedagogicznym - nie ma lepszej drogi do poznawania świata niż 
doświadczenie i nic bardziej nie motywuje niż ciekawość. Najważ-
niejszym zadaniem szkoły jest właśnie wzbudzanie ciekawości.  

Autor: Wioleta Jędrzejczyk–Betlińska / Foto: Marcin Betliński





ednym z  wolontariuszy uczestniczących w  akcji 
„Dni Dawcy dla Basi i Izy” jest Anna Ledochowicz. 
Z  ramienia Fundacji DKMS, pod której patrona-
tem odbywa się akcja, wydarzenie koordynuje 
Leszek Lewandowski. – Wspiera nas od strony 
formalno-prawnej, przygotowuje i  rozsyła nie-

zbędną dokumentację i  oczywiście pilnuje, by wszystko działo 
się w zgodzie z zasadami i ideą Fundacji – wyjaśnia Anna Ledo-
chowicz. – DKMS zapewnia nam też materiały promocyjne: pla-
katy, ulotki. Słowem – prowadzi wydarzenie w Warszawie, a my 
robimy to na miejscu wraz z  wolontariuszami, których jest na-
prawdę wielu. 

W Polsce co godzinę jedna osoba dowiaduje się, że ma nowotwór krwi. Na świecie zegar tyka jeszcze szybciej – co 35 sekund. Chorują 
dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy. Ale nawet najbardziej sugestywna statystyka nie działa na wyobraźnię tak, jak historia konkretnej 
osoby. W tym przypadku – dwóch. Pani Barbara z Mielna i Izabela z Koszalina jednego dnia prowadziły szczęśliwe, zdrowe życie, a ko-
lejnego były pacjentkami czekającymi na ratujący życie przeszczep. „Ludzi dobrej woli jest więcej” i właśnie oni na terenie Koszalina 
i powiatu koszalińskiego postanowili zorganizować wielką akcję rejestracji dawców komórek macierzystych z nadzieją, że dla obu pań 
uda się znaleźć dawcę.

j

Zarejestruj się, 
możesz komuś 
uratować życie!
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Anna Ledochowicz w  pierwszej akcji na rzecz dawstwa brała 
udział w 2016 roku. Dwa lata temu akcja poświęcona była jej bli-
skiej koleżance, dziś – przyjaciółce, Barbarze Sak-Adamów. – Kiedy 
dowiedziałam się o  chorobie Basi, postanowiłam skontaktować 
się z DKMS, by zorganizować niewielką akcję na jej rzecz – mówi. 
– Zadzwonił do mnie koordynator, pan Leszek i powiedział, że na 
tym samym oddziale hematologii co Basia przebywa pani Izabela 
z Koszalina i  zaproponował, byśmy zamiast małej zorganizowali 
dużą, szeroko zakrojoną akcję dla obu pań. Przystaliśmy na to bez 
wahania.

Wielka akcja 

Akcja potrwa do 25 marca w  50 lokalizacjach gmin powiatu 
koszalińskiego. Kulminacją będzie weekend 24-25 marca. Wte-
dy w  Koszalinie i  okolicznych miejscowościach, między innymi 
w  Mielnie, Kołobrzegu, Sianowie, a  w  nich w  galeriach handlo-
wych, urzędach, bibliotekach i  świetlicach, zakładach pracy po-
jawią się wolontariusze, u  których będzie można zarejestrować 
się jako potencjalny dawca. W weekend 17 i 18 marca duża akcja 
odbędzie się przy okazji Rajdu Monte Karlino, a także w Koszalinie 
przy okazji Środkowopomorskich Targów Ślubnych.

– Wybraliśmy miejsca i wydarzenia, gdzie pojawia się duża licz-
ba osób – podkreśla Anna Ledochowicz. – Celem jest oczywiście 
zebranie jak największej liczby potencjalnych dawców, ale też po-
kazanie paniom, którym akcja jest dedykowana, że nie są same, że 
jest mnóstwo ludzi, którzy chcą im pomóc.

Jako dawca może zarejestrować się każdy zdrowy człowiek po-
między 18. a 55. rokiem życia, ważący minimum 50 kg. Procedura 
zajmuje dosłownie chwilę: polega na przeprowadzeniu wstępne-
go wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi oso-
bowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej 
strony policzka specjalnym patyczkiem. Trzeba mieć ze sobą do-
kument tożsamości z numerem PESEL. Na miejscu można oczywi-
ście otrzymać wszelkie niezbędne informacje na temat dawstwa, 
prac Fundacji, przeszczepów.

Bohaterki akcji 

Historie bohaterek akcji są dość podobne. Pani Barbara 
Sak-Adamów i Izabela Duda-Ruszel poznały się w styczniu tego 

roku w Klinice Hematologii w Szczecinie. Obie usłyszały podobne 
diagnozy. Pani Barbara: ostra białaczka szpikowa, pani Izabela: 
ostra białaczka limfoblastyczna. Obie na jednym oddziale prze-
chodzą chemioterapię, w obu przypadkach konieczny jest przesz-
czep szpiku (komórek macierzystych). 

Łączy je nie tylko miejsce zamieszkania, ale też podobny wiek, 
etap życia. Pani Barbara ma 47 lat, jest menedżerem znanego 
mieleńskiego hotelu i  restauracji. Ma męża Bogusława, córkę 
Zuzię i  syna Filipa. Pani Izabela ma lat 45, pochodzi z  Koszali-
na, mieszka w Konikowie z mężem Tomaszem, córką Dominiką 
i  ukochanymi zwierzakami. Obie mówią jednym głosem: mają 
dla kogo żyć, mają plany i z całych sił pragną wrócić do normal-
nego życia.

Baza dawców 

Fundacja DKMS to aktualnie największa baza dawców szpiku 
w Polsce, w której zarejestrowanych jest ponad 1,25 mln poten-
cjalnych dawców szpiku, a już 4 800 osób oddało swoje komórki 
macierzyste lub szpik (dane ze stycznia 2018 r.). 

Wydaje się, że to dużo, ale w praktyce dla co piątego chorego 
nie udaje się znaleźć dawcy.

Zanim zdecydujemy się na dołączenie do bazy dawców warto 
zapoznać się z materiałami udostępnionymi na stronie dkms.pl.

Szkodliwe mity

Choć świadomość zasad dawstwa w  ostatnich latach bardzo 
wzrosła, wciąż pokutuje wiele mitów na temat związanych z tym 
procedur i okoliczności, które odstraszają potencjalnych dawców. 
Największym i najbardziej szkodliwym jest ten, że materiał pobie-
ra się z rdzenia kręgosłupa. To nieprawda. Komórki macierzyste 
w  80 procentach przypadków pobiera się z  krwi obwodowej. 
W  największym uproszczeniu przypomina to zwykłe pobranie 
krwi, tyle że trwa około 4-5 godzin. W pozostałych uzasadnionych 
medycznie przypadkach pobieranie następuje z talerza kości bio-
drowej. Zabieg jest krótki – trwa około godziny, przeprowadza się 
go w znieczuleniu ogólnym.

Drugi mit to ból związany z zabiegami. W przypadku pierwszym 
o chwilowym poczuciu dyskomfortu możemy mówić w momen-
cie zakładania wenflonu (wkłucie dożylne). 

W kategoriach niedogodności można rozpatrywać też koniecz-
ność przyjęcia serii zastrzyków na rozrost komórek macierzystych 
(chodzi o spowodowanie ich maksymalnego namnożenia), które 
są tak nieskomplikowane, że dawcy często aplikują sobie zastrzyki 
samodzielnie. Przez kilka dni można wtedy odczuwać niewielkie 
bóle mięśni i stawów jak przy grypie. W przypadku pobrania ma-
teriału z kości talerza biodrowego mówimy o lekkim podrażnieniu 
w okolicy wkłucia i bólu porównywalnym do tego jaki odczuwamy 
przy nabiciu sobie siniaka. W obliczu faktu, iż po drugiej stronie 
mamy ludzi walczących z nowotworem, poddawanych bolesnym 
zabiegom, chemioterapii i walczącym o życie okoliczności te wy-
dają się naprawdę trywialne.

Kolejny mit to przekonanie, że procedura pobrania szpiku na-
razi nas na koszty i niewygody. I znów nie ma to nic wspólnego 
z prawdą. Potencjalny dawca od momentu pierwszego kontaktu 
otoczony jest opieką i wsparciem ze strony Fundacji DKMS, któ-
ra pokrywa koszty jego dojazdu do wskazanej kliniki, noclegów, 
zajmuje się również logistyką z tym związaną. Dawca jest szczegó-
łowo informowany o wszystkim co dotyczy procesu pobrania, do-
staje wskazówki co do wykonania badań (pierwsze są przeprowa-
dzane w miejscu zamieszkania), a dawcy zgodnie podkreślają, że 
zarówno kontakt jak i cała procedura jest prowadzona wzorcowo, 
we wspaniałej, pozytywnej atmosferze.

Mit czwarty – pobranie komórek ma negatywny wpływ na zdro-
wie dawcy. Wystarczy wspomnieć, że komórki macierzyste odna-
wiają się po dwóch tygodniach od pobrania, by rozwiać wszel-
kie wątpliwości co do tego, że zabieg może nam w  jakikolwiek 
sposób zaszkodzić lub pozbawić nas „zapasów” czy spowodować 
chorobę. 

Szansa na drugie życie 

W ankiecie dla Fundacji DKMS Barbara Sak-Adamów popro-
szona o kilka słów zachęty do dołączenia do bazy dawców szpi-
ku napisała: „Ktoś mi kiedyś powiedział: Jeśli możesz pomóc, to 
po prostu to zrób. Proszę każdego z Was o zrobienie wymazu 
i powiększanie banku dawców szpiku i nie zastanawiajcie się, po 
co. To naprawdę ma ogromny sens. Białaczka to nie wyrok, tylko 
długie leczenie. Otrzymanie dawcy szpiku daje nam gwarancję 
całkowitego wyleczenia i szanse na drugie, lepsze życie po cho-
robie".

Autor: Anna Makochonik / Foto: Agnieszka Orsa
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Aneta Angrot, dawca
Mieszka w Koszalinie z mężem 

i  dwójką dzieci, pracuje w  urzę-
dzie skarbowym. Mówi: – Zanim 
zgłosiłam się do bazy DKMS, 
dużo czytałam na temat daw-
stwa i coraz mocniej utwierdziłam 
w przekonaniu, że powinnam się 
zarejestrować. Zrobiłam to przez 
Internet, ponad sześć lat temu. 
Przez ten czas temat w moim życiu 
ucichł, a  wrócił w  grudniu 2016 
roku. Dostałam telefon z  DKMS 
z informacją, że jest biorca. Emo-
cje były silne. Chyba trochę się 
przestraszyłam, że to się napraw-

dę dzieje. Nie wiedziałam, jak dalej będzie wyglądać procedura, 
ale wszelkie wątpliwości zostały rozwiane jeszcze w czasie rozmów 
telefonicznych. Od samego początku do końca byłam pod opieką 
logistyczną, ale też otoczona wsparciem psychologicznym. Cała 
procedura trwała około trzech miesięcy – w marcu 2017 roku już 
byłam po pobraniu. W lipcu dodatkowo pobierano ode mnie lim-
focyty jako uzupełnienie procedury. Pierwsze badania krwi mia-
łam na miejscu, w Warszawie kolejne, później również w Warsza-
wie samo pobranie. Wygląda to jak dłuższe pobranie czy oddanie 
krwi. Wszystko jest bezproblemowe, bezbolesne, absolutnie do 
przejścia. Cały proces nie był dla mnie żadnym obciążeniem, wią-
zał się z dwoma wyjazdami do Warszawy. Nie musiałam się o nic 
martwić: ani o dojazd, ani o pieniądze. Wszystko jest maksymal-
nie ułatwione i  wspaniale zorganizowane. Dawcy są traktowani 
z dużą atencją. Cały czas nam powtarzano, że nasze zdrowie i bez-
pieczeństwo jest najważniejsze. Pamiętajmy, że nasze „poświęce-
nie” jest nieporównywalne z  tym, co przechodzą ludzie chorzy. 
Od pobrania minął równo rok. Dostaję informację na temat sta-
nu zdrowia biorcy. Wiem, że to kobieta w wieku 31 lat ze Stanów 
Zjednoczonych. Praktycznie moja równolatka, być może prowadzi 
podobne do mojego życie, więc tym bardziej czuję jakiś rodzaj 
więzi. Po dwóch latach będę mogła nawiązać z nią kontakt i myślę, 
że będę chciała to zrobić, choć najważniejsze jest dla mnie, żeby 
wyzdrowiała. Teraz sama włączam się w akcję poszukiwania daw-
ców, namawiam znajomych, współpracowników, by zgłaszali się 
do bazy. Naprawdę możemy komuś uratować życie.

Grażyna Tomczyk, biorca
Mieszka w  Karlinie, pracowała 

jako pielęgniarka. Mama czterech 
synów, babcia: – Zachorowałam 
w czerwcu 2014 roku. To był cios. 
Żyłam bardzo aktywnie, jeszcze 
w  pierwszej połowie roku wcho-
dziłam w  Tatrach nad Morskie 
Oko. Wtedy pojawiły się pierwsze 
objawy. W tydzień po diagnozie – 
ostra białaczka szpikowa – rozpo-
częłam leczenie w Klinice Hema-
tologii w Szczecinie. Pracowałam 
jako pielęgniarka szkolna, wcze-
śniej sama byłam w  bazie daw-
ców, interesowałam się tematem, 

opowiadałam o tym młodzieży w szkole, namawiałam do zapisów 
do bazy. Dziś powtarzam, że w pewnym sensie sama przygotowy-
wałam się do choroby. Do stycznia 2015 roku trwały kolejne etapy 
leczenia. Po drodze okazało się, że mój młodszy brat na szczęście 
wykazuje zgodność genetyczną ze mną. We wrześniu w Karlinie 
odbyła się akcja na moją rzecz, w czasie której do bazy zgłosiło 
się 220 osób, więc jak na tak niewielką miejscowość bardzo dużo. 
Na rejestrację zdecydowali się również moi synowie i uczniowie, 

a także moja przyjaciółka, która też zdążyła już być dawcą komó-
rek. W styczniu 2015 roku czułam się lepiej, ale życie to zweryfi-
kowało i po roku przeprowadzono jednak przeszczep, dokładnie 
29 września 2015 roku, w moje 55. urodziny. Symboliki nie mu-
szę tłumaczyć. Nigdy nie pytałam „dlaczego ja?” Choroba może 
spotkać każdego. Jestem optymistką, od przeszczepu minęło 2,5 
roku i  jest dobrze, choć muszę o siebie bardzo dbać, bo biorcy 
mają właściwie zerową odporność. Wszystkim, których namawia-
łam kiedyś i namawiam teraz, by się zarejestrowali, powtarzam: to 
tak niewiele, tak mały wysiłek, a tyle można zrobić. Dla dawcy to 
epizod, a dla biorcy nowe życie.

Anna Lewandowska, dawca
Mieszka w  Mielnie, prowadzi 

rodzinny biznes. Ma 44 lata: – Do 
bazy zapisałam się w czasie, kiedy 
prowadzone były pierwsze akcje 
rejestracji, wiele lat temu. Pobiera-
no wtedy krew, a nie wymaz z po-
liczka. O  tym, że mogę być daw-
cą, dowiedziałam się cztery lata 
później, w sierpniu 2014 roku. Za-
dzwonił ktoś z  informacją, że mój 
genetyczny bliźniak potrzebuje 
pomocy. Nie miałam żadnych wąt-
pliwości, rozterek, nie czułam stra-
chu. Myślę, że jeśli ktoś się decy-
duje na zapis, to jest świadomy, co 

robi, z czym to się wiąże. Cieszyłam się, że mogę pomóc mojemu 
biorcy. Wszystko się od tego momentu potoczyło szybko. Dwu-
krotnie byłam w  Warszawie. Przesympatyczni ludzie z  Fundacji, 
zero bólu przy pobieraniu komórek z krwi, żadnych uciążliwości. 
Zabieg trwa kilka godzin. Wiem, że moim biorcą jest 36-letni Fran-
cuz, że do tej pory wszystko jest ok. Sama nie starałam się nawią-
zać kontaktu, natomiast jeśli ze strony mojego bliźniaka taka chęć 
nastąpi, to oczywiście się poznamy. Najlepiej, gdyby minęło pięć 
lat, po których mówi się o  pełnym wyzdrowieniu. Całą sytuację 
traktuję bardzo naturalnie. Uważam, że jeśli można komuś pomóc, 
trzeba to zrobić, zwłaszcza, że jest to w tym wypadku proste, nie 
wiąże się z żadnymi trudnościami. Bo właściwie – dlaczego nie? 
Warto pamiętać, że nowotwór krwi może się przydarzyć absolut-
nie każdemu, w każdej chwili. Na miesiąc przed tym, jak zachoro-
wała Basia, bohaterka aktualnej akcji, dowiedziałam się, że zacho-
rowała też dziewczyna z mojego bliskiego otoczenia.

Daniel Wojtowicz, dawca
Mieszka w  Koszalinie, pracuje 

w branży opakowań. Komórki od-
dał młodszemu bratu, Łukaszowi: 
– Brat zachorował w styczniu 2016 
roku. Ostra białaczka szpikowa. 
Bardzo szybko okazało się, że 
sama chemioterapia nie wystar-
czy, potrzebny będzie przeszczep. 
Okazało się również, że mogę być 
dawcą, nasza zgodność wynosi 
10/10. Trzeba było zrobić szczegó-
łowe badania, wyszły prawidłowe. 
Samo pobranie komórek wspomi-
nam jako banalne. Nie ma mowy 
o  bólu, trwało to około czterech 

godzin, słuchałem w tym czasie muzyki na słuchawkach. Przesz-
czep wykonany był w Gdańsku, ze względu na bliskość miejsca 
zamieszkania (przez pierwsze miesiące chory musi pozostawać 
w pobliżu szpitala). Przyjął się świetnie, bez powikłań, przez pół 
roku wszystko było w porządku. Komplikacje nastąpiły w związ-
ku z tzw. chorobą przeciw gospodarzowi, która u brata była zbyt 



słaba. Jego organizm potraktował mój szpik jak własny, zamiast 
go wymienić. Paradoksalnie nasza zgodność była więc zbyt duża. 
Badania molekularne wykazały, że białaczka zaczęła nawracać. 
Brat się wtedy podłamał, ale znów, na szczęście drugiego – nie-
spokrewnionego – dawcę udało się znaleźć właściwie błyskawicz-
nie. Drugi przeszczep się udał. Łukasz dziś czuje się dobrze, choć 
ze względu na wspomniane komplikacje cieszymy się ostrożnie. 
Ostra białaczka szpikowa jest kapryśna, nieprzewidywalna, ale na 
razie wszystko układa się dobrze. Znamy się z bohaterką akcji, Ba-
sią, brat często z nią rozmawia, dzieli się z nią doświadczeniami, 
wspierają się. Ten kontakt jest bardzo ważny dla obojga.

Kamil Małecki, dawca
Koszalinianin, operator żurawia 

samojezdnego. Ma 31 lat: – Zare-
jestrowałem się w bazie wiele lat 
temu za namową narzeczonej. 
Informacja o  tym, że mogę być 
dawcą pojawiła się około trzy 
lata później. Pobranie komórek 
miałem dokładnie 16 lipca 2014 
roku, w  Warszawie. Miałem spo-
ro przekładania terminów, była 
obawa, że może nic z  tego nie 
wyjść, ale w końcu się udało. Pół 
roku temu napisałem do swojego 
bliźniaka genetycznego, jesteśmy 
w  kontakcie, piszemy maile. To 

człowiek z Kanady. Niesamowite, że można pomóc komuś, kto tak 
daleko mieszka. Gdy odbył się przeszczep on miał 47 lat, teraz 
ma 51. Jest dyrektorem szkoły. Prowadzi bloga, na którym opi-
sywał swoje doświadczenia, także historię związaną z przeszcze-
pem. Samą procedurę wspominam super. Wszyscy są niezwykle 
przyjaźni, mili, doskonale organizują wszystkie elementy związane 
z wyjazdem. U mnie, jak mówiłem, pojawiła się potrzeba powta-
rzania badań, przekładania terminów, ale nie wspominam tego 
jako sytuacji problematycznych. Problemem byłoby gdyby nie 
udało się doprowadzić do pobrania komórek. Naprawdę nama-
wiam do rejestrowania się w bazie. Robię to w swoim otoczeniu, 
opowiadam swoją historię i historię mojego biorcy. Trzeba się re-
jestrować, bo ta choroba naprawdę może spotkać każdego.

Tomasz Czarnecki, biorca
Koszalinianin, pracownik urzę-

du skarbowego: – Gdy zachoro-
wałem, miałem 45 lat. Dziś mam 
50, więc pięć lat darowanych. 
Pierwsze objawy pojawiły się 
pół roku przed diagnozą. Byłem 
osłabiony, chudłem. Po biopsji 
węzłów chłonnych okazało się, że 
jest to nowotwór krwi – chłoniak 
śródpiersia. Guz był wielkości pił-
ki tenisowej, zaawansowany. Dia-
gnoza ścięła mnie z nóg. Trafiłem 
do Kliniki Hematologii w Szczeci-
nie, rozpoczął się półtoraroczny 
cykl chemii, by zatrzymać choro-

bę i  uniknąć przeszczepu. Wiele rzeczy do mnie wtedy nie do-
cierało. Na szczęście okazało się, że mój brat ma niemal całkowitą 
zgodność ze mną, więc miałem od samego początku zagwaranto-
wanego dawcę. Wciąż miałem nadzieję, że chemia da radę zatrzy-
mać chorobę, ale tak było tylko przez moment. Przeszczep oka-
zał się moją szansą na dalsze życie. Zabieg miałem w Gliwicach, 
próbowano autoprzeszczepu, ale mój organizm był za słaby, by 
wytworzyć odpowiednią ilość komórek macierzystych. Leczenie 
jest ciężkie, ale się udało, przeszczep się przyjął. Walka z choro-

bą trwała dwa lata. Obecnie mam świetne wyniki, wróciłem do 
pracy, życia w pełni. Odbudowałem się psychicznie, także dzięki 
wsparciu rodziny i  współpracowników. W  zorganizowanej akcji 
biorę udział po raz pierwszy, ale namawiam każdego kogo mogę, 
żeby dołączył do bazy dawców. Rozmawiam, opowiadam swoją 
historię. Cała moja rodzina jest wśród potencjalnych dawców. To 
niesamowite, że udało się stworzyć tak ogromną sieć dawców, 
dzięki której możliwe są przeszczepienia między ludźmi z różnych 
stron świata, a mogą one leczyć coraz więcej chorób. Przyznam, 
że przed akcją moja świadomość tych spraw była minimalna. Na 
pewno nie na tyle, by mocniej się angażować. Teraz patrzę inaczej 
i na to, i na świat.
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Rejestracja potencjalnych dawców – lokalizacje
Kołobrzeg – Społeczna Akademia Nauk w Kołobrzegu: 
17 marca
Karlino – Centrum miasta podczas rajdu Monte Karlino: 
17 marca w godz. 16.30 – 19.00
Koszalin – plac przed ratuszem podczas rajdu Monte 
Karlino: 18 marca w godz. 13.30 – 17.00
Koszalin – Centrum Kultury 105 w Koszalinie: 
16, 18, 23 marca
Koszalin – Środkowopomorskie Targi Ślubne: 
18 marca w godz. 11-17
Karlino – Karliński Ośrodek Kultury: 20 marca w godz. 10-16
Mścice – Przychodnia Lekarska Master-Med: 22 marca
Będzino – Urząd Gminy, Apteka – 22 i 23 marca 
w godz. 9 – 15
Tymień – Szkoła Podstawowa – 22 i 23 marca w godz. 9 – 15
Tychowo – Urząd Miejski w Tychowie: 23 marca 
w godz. 9-15
24 i 25 marca (sobota i niedziela):
Koszalin
CH Atrium – godz. 10.00-20.00
Galeria Emka – godz. 10.00-20.00
Park Wodny Koszalin – godz. 13.00-20.00

24 i 25 marca (sobota i niedziela), godz. 9.00-17.00
Będzino – Gminna Biblioteka Publiczna oraz Filia Biblioteki 
w Tymieniu
Białogard – Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie
Biesiekierz – Gminna Biblioteka Publiczna
Nowe Bielice – Gminna Biblioteka Publiczna
Darłowo – Stowarzyszenie Darłowskiego Centrum 
Wolontariatu
Dygowo – Świetlica Wiejska
Mielno – Informacja Turystyczna 
Połczyn-Zdrój – Kino Goplana
Sianów – Sianowski Inkubator Organizacji Pozarządowych
Świeszyno – Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka 
Biblioteka Publiczna

Karlino – salka przy Kościele Św. Michała Archanioła: 
25 marca, godz. 9.00-17.00
Koszalin – 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy: 
26 marca, godz. 8-15.30
Mielno – salka przy Kościele Parafialnym w Mielnie: 
25 marca, godz. 9.00 – 17.00
Sarbinowo – salka przy Kościele Parafialnym: 
25 marca, godz. 9.00 – 14.00
Mielno – Unieście – salka przy Kościele Parafialnym: 
25 marca, godz. 9.00 – 12.00
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roces Gorgonowej śledziła w  1932 roku cała 
Polska. Rozpalał on nie tylko wyobraźnię czytel-
ników prasy, ale wywoływał również spory o cha-
rakterze ideologicznym i prawniczym. 

Oto przed sądem staje młoda kobieta oskarżona o zamordo-
wanie uderzeniami twardego przedmiotu w głowę i pośmiertne 
zdeflorowanie 17-letniej córki swego konkubenta Henryka Za-
remby, znanego lwowskiego architekta. Jest od niego kilkanaście 

lat młodsza, zależna materialnie, a on postanowił właśnie zerwać 
z nią związek, nie zważając na fakt, że mają wspólną trzyletnią có-
reczkę Romanę. Później okaże się, że w momencie aresztowania 
Rita jest w ciąży z drugim dzieckiem Zaremby (Ewa urodzi się już 
w więzieniu a później zostanie matce odebrana). 

W  obronie sądzonej w  procesie poszlakowym guwernantki 
odzywają się głosy lewicowej i rodzącej się feministycznej publi-
cystyki. 

Czy warto na nowo podejmować tematy, które wydają się już do cna wyeksploatowane? Cezary Łazarewicz swoim rewelacyjnym 
reportażem historycznym o okolicznościach i następstwach zabójstwa Grzegorza Przemyka udowodnił, że warto. Słusznie zgarnął 
za to Nagrodę Literacką Nike 2017 jako pierwszy w jej historii laureat - reporter. Teraz dostarcza kolejnego argumentu. Niedawno, 
14 marca, premierę miała jego opowieść o słynnej Ricie Gorgonowej.

p

Rzeczywiście 
„Koronkowa robota”. 
Lektura obowiązkowa 

Od lewej: Romuald Augusiak i Cezary Łazarewicz po spotkaniu autorskiego w październiku 2017 roku i promocji książki "Żeby nie było śladów" 
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Podnosi ona fakt, że nie ma niezbitych dowodów winy, a jedy-
nie poszlaki. Komentuje, że trudno mówić o sprawiedliwym pro-
cesie młodej kobiety, utrzymanki, w sytuacji, kiedy zarówno sąd 
zawodowy jak i  12-osobową ławę przysięgłych stanowią sami 
mężczyźni w raczej starszym wieku. To miałoby z klucza decydo-
wać o nieżyczliwym nastawieniu do oskarżonej. 

Jednak tego typu zastrzeżenia obalają liczni komentatorzy pro-
cesu - prawnicy, także współcześni, z  którymi rozmawiał Cezary 
Łazarewicz. W ich ocenie proces był prowadzony rzetelnie i dro-
biazgowo. Sąd zasięgał opinii wielu biegłych, przesłuchiwał mnó-
stwo świadków – nawet takich, których związek ze sprawą i uwikła-
nymi w nią osobami był bardzo luźny lub odległy.

To jednak powodowało, że przewód sądowy trwał długo. Pra-
sa codzienna i brukowa miała pożywkę miesiącami. Dziennikarze 
początkowo zdawali się nie zdradzać wątpliwości co do winy Emi-
lii Margerity Gorgon, z domu Ilić, wówczas trzydziestojednoletniej 
porzuconej przez męża cudzoziemki (urodziła się w  Dalmacji i   
jako 15-latka wyszła za Polaka służącego w armii austro-węgier-
skiej). Z czasem w gazetowych publikacjach zaczęły pojawiać się 
wątpliwości, a  nawet nuty współczucia. Sama Gorgonowa stała 
się postacią pop kultury, jak byśmy dzisiaj powiedzieli, wręcz ce-
lebrytką. Zamieszkała w  zbiorowej wyobraźni Polaków do tego 
stopnia, że niegrzeczne dzieci straszono: „bo przyjdzie Gorgono-
wa i cię zabije”. 

Życie Rity i jej proces opisane zostały w setkach, jeśli nie tysią-
cach artykułów. Wątek ten pojawia się również w książkach, wspo-
mnieniach, zapiskach. Cezary Łazarewicz przekopał się przez ten 
ogromny materiał. Większą część jego opowieści stanowi odtwo-
rzenie wydarzeń (losów bohaterów i rozprawy sądowej) na pod-
stawie tych właśnie źródeł. Mamy więc próbę zrelacjonowania 
dramatycznych godzin w  nocy z  30 na 31 grudnia 1931, kiedy 
życie straciła Lusia (Elżbieta Zarembianka) i  rozpoczęło się poli-
cyjne dochodzenie, ale również kluczowych momentów śledztwa 
i procesu. 

To co jednak najciekawsze, to pójście przez Cezarego Łazare-
wicza dalej i szukanie ciągu dalszego dziejów Gorgonowej oraz 
jej córek. Nie będę zdradzał szczegółów, żeby nie odebrać czy-
telnikom przyjemności zagłębienia się w te pasjonujące historie. 
Tu kryje się największa wartość książki. To już nie jest względnie 
proste zdanie relacji ze „sprawy Gorgonowej”. To samodzielne 
odkrycie i narysowanie dramatycznych dziejów konkretnych ludzi 
w konkretnych okolicznościach. Ludzi noszących na sobie piętno, 
od którego nie byli w stanie się nigdy uwolnić i które kreowało ich 
losy. Naprawdę poruszające, bo nie będące wytworem wyobraźni 
scenarzysty telenoweli, ale przejmującym autentykiem.

Sama zaś końcówka „Koronkowej roboty” to z jednej strony od-
krycie kompletnie nieznanych okoliczności z życia Rity Gorgono-
wej, o której - wydawać by się mogło - słuch zaginął w momencie, 
gdy opuściła więzienie na skutek amnestii ogłoszonej po agresji 
hitlerowskich Niemiec na Polskę, a z drugiej – postawienie hipote-
zy odnośnie okoliczności jej śmierci. Podkreślmy: hipotezy wartej 
pióra wytrawnego autora kryminałów. A może ciągu dalszego na-
pisanego przez zdolnego reportera?   

W 1977 roku premierę miał film „Sprawa Gorgonowej” w  re-
żyserii Janusza Majewskiego. Wystąpili w nim znakomici aktorzy, 
a  rolę tytułową zagrała Ewa Dałkowska. Na nowo wzbudził on 
dyskusje wokół śledztwa, procesu i wyroku. Niczego nie rozstrzy-
gał, pozostawiał pytania. Został świetnie odebrany przez krytykę 
i widzów. 

Opowieść napisana przez Cezarego Łazarewicza prowoku-
je do tego, by powstał kolejny film. Już nie dramat sądowy, jak 
wspomniany obraz Majewskiego. Raczej coś w stylu „Przypadku” 
Krzysztofa Kieślowskiego. Znów można by zbudować wielowa-
riantowe życiorysy bohaterek – obu córek Rity Gorgonowej. Albo 
skupić się tylko na pani Ewie, którą życie strasznie sponiewierało, 
nie pozwalając zaznać spokoju nawet na stare lata. 

Książka Cezarego Łazarewicza należy do tych, które raz otwarte 
nie pozwalają się zamknąć i odstawić na półkę, zanim nie zobaczy-
my ostatniej kropki. Autor ułatwia czytelnikowi jej pochłanianie, 
dzieląc  tekst na doskonale przemyślane całostki, które niczym 
kostki mozaiki odkrywają zdarzenia, ludzi, domysły, fałszywe albo 
zaskakujące tropy. Wykonał przy tym kolosalną pracę, wybierając 
z ogromnego materiału to co niezbędne – bez efekciarstwa i prze-
gadania. To jest rzeczywiście koronkowa robota. 

Autor: Andrzej Mielcarek



 

Foto:  materiały prasowe  

Rotarianie 
i przedsiębiorcy 
na wspólnym 
balu

Zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu do 
badania retinopatii u wcześniaków (uszko-
dzenie siatkówki powstałe w okresie około-
urodzeniowym zagrażające utratą wzroku 
dziecka) to charytatywny cel tegoroczne-
go balu rotariańskiego. Zorganizowały go 
wespół Rotary Club Koszalin i Koszalińska 
Izba Przemysłowo-Handlowa. Gośćmi byli 
m.in. rotarianie z  zaprzyjaźnionego klubu 
w  Prenzlau, koszalińscy przedsiębiorcy, 
lekarze, prawnicy i  przedstawiciele kilku 
innych zawodów.  
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Foto:  Marcin Czernicki  

Ostatkowo 
i po marynarsku

Tematyczne zabawy taneczne to znak roz-
poznawczy restauracji Biała Dama i Hotelu 
Marina Mielno. Tym razem w ostatnią sobo-
tę karnawału goście bawili się w  klimacie 
morsko-marynarskim. Humory dopisywały, 
a podsycały je wyśmienita kuchnia, muzy-
ka i  serwowane przez barmanów trunki. 
Restauracja zapowiada wkrótce kolejne 
taneczne wieczory w  zróżnicowanych kli-
matach.  
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Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!

- Grupa Mojsiuk - Mercedes-Benz, Honda,  
   Peugeot, Centrum Blacharsko-Lakiernicze, 
   Stare Bielice 128
- Grupa Polmotor, Stare Bielice 8B-1, 
- Toyota Jankowscy S. J., ul. Diamentowa 2

BIURA PODRÓŻY

- AGA HOLIDAY Biuro Podróży, 
   ul. Piłsudskiego 88 A
- Biuro Podróży El Mundo, ul. Zwycięstwa 170/3 
- Biuro Podróży ITAKA, Pasaż Milenium I p., 
   ul. Domina 7/9
- Biuro Turystyczne TURYSTA Sławomira   
   Małgorzata Ignatowicz, ul. Andersa 2
- Exodos Biuro Podróży, ul. Kaszubska 6A
- Rainbow Tours, CH Atrium, 
   ul. Paderewskiego 1
- Rainbow Tours, Galeria Emka, 
   ul. Jana Pawła II 20
- TUI Centrum Podróży, CH Atrium, 
   ul. Paderewskiego 1

INNE

- Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza   
   Słowackiego, ul. H. Modrzejewskiej 12
- Centrum Kultury 105, ul. Zwycięstwa 105
- Centrum Kultury w Mielnie, 
   ul Chrobrego 45, Mielno
- Centrum Promocji i Informacji Turystycznej  
   Gminy Mielno, ul. Lechitów 23, Mielno
- Centrum Rozrywki MK Bowling, 
   Galeria Kosmos, ul. Okrzei 3
- Fundacja Centrum Innowacji 
   i Przedsiębiorczości, ul. Zwycięstwa 42
- Galeria Na Piętrze, ul. Dworcowa 8
- Galeria Sztuki, ul. Zwycięstwa 20-24
- Kospel S.A., ul. Olchowa 1,
- Koszalińska Agencja Rozwoju  
   Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8
- Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa,  
   ul. Plac Wolności 2-3
- Kwiaciarnia Centrum, ul. Gnieźnieńska 38
- Kwiaciarnia na Młyńskiej, ul. Młyńska 66-70
- Miejska Energetyka Cieplna, Dział Obsługi  
   Klienta, ul. Łużycka 25a
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,  
   ul. Wojska Polskiego 14, 
- MPS International Sp. z o.o.,  
   ul. Bohaterów Warszawy 30, 
- Muzeum, ul. Młyńska 37-39
- Norman - Centrum Rehabilitacyjne, 
   ul. Pomorska 28
- Polska Żegluga Bałtycka S.A. Polferries, 
   ul. Portowa 41, Kołobrzeg
- Polskie Radio Koszalin, ul. Piłsudskiego 41 
- Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie,  
   ul. Racławicka 15-17, budynek F, p. 214
- Regionalne Centrum Informacji Turystycznej   
   Koszalin, ul. Dworcowa 11
- Spółdzielnia Unia, Biuro Obsługi Klienta, 
   ul. Lechicka 23
- Teatr Variete Muza, ul. Morska 9
- Urząd Miejski w Darłowie, 
   Plac T. Kościuszki 9, Darłowo 
- Urząd Miejski w Koszalinie, Rynek 
   Staromiejski 6-7
- Urząd Miejski w Mielnie, 
   ul. Chrobrego 10, Mielno
- Zbigniew Murzyn Galeria, ul. Dworcowa 6

RESTAURACJE, BARY, KAWIARNIE

- Bar Przerwa – Arcy Catering, 
   ul. Powstańców Wielkopolskich 8
- Bar Vittorio, Pasaż Milenium, ul. 1 Maja 22/4 
- Bez cukru Kawiarnia, ul. Zwycięstwa 109
- Bistro LOFT7, ul. Jana z Kolna 7
- Buongiorno, ul. Zwycięstwa 32
- Cafe Mondo, Galeria Emka - I piętro, 
   ul. Jana Pawła II 20
- Cafe Mondo, Rynek Staromiejski 13 
- City Box, Rynek Staromiejski 14
- Club 2CV Restauracja, ul. Piastowska 1
- Cukiernia Kaliszczak, ul. Młyńska 48
- Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 152
- Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 26a
- Cukiernia Poznańska, Pasaż Milenium,  
   ul. Krzywoustego 2
- Cukiernia Poznańska, ul. Połtawska 2
- Gospoda Jamneńska, ul. Młyńska 37
- Gościniec Zamkowy,  
   ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23, Darłowo
- Il Buon Cafe, Pasaż Milenium, ul. Domina 3/6
- Kawiarnia Kawa z Duszą,  
   ul. Dzieci Wrzesińskich 9/2
- Kawiarnia Pauza, ul. Kaszubska 6A/2 
- Kawiarnia SO! COFFEE, CH Atrium,  
   ul. Paderewskiego 1
- Kukuryku Lunch Bar,  
- Plac Gwiaździsty 5/1
- Lodziarnia Furore! CH Atrium, 
   ul. Paderewskiego 1
- Maredo Restauracja, ul. Zwycięstwa 45
- Między kartkami, ul. Zwycięstwa 90-92
- Park Caffe, ul. Asnyka 11
- Petrykowska, ul. Zwycięstwa 135
- Powidoki Kawiarnia, ul. Piłsudskiego 4, 
- Projekt Kuchnia, ul. Piłsudskiego 6 
- Restauracja Biała Dama,  
   ul. Chrobrego 26A, Mielno
- Restauracja Fregata,  ul. Podgrodzie 1a
- Restauracja Studnia, ul. Mickiewicza 6
- Restauracja Viva Italia, 
   ul. Skłodowskiej - Curie 1-3
- Sushi Moon, Pasaż Milenium, ul. Domina 9/4
- Sushi77, CH Atrium, ul. Paderewskiego 1
- Świat Lodów, ul. Zwycięstwa 43
- Toscana Pizzeria & Ristorante,  
- Pasaż Milenium, ul. Domina 5

KOSMETYKA, KOSMETOLOGIA, FITNESS

- Amadeus Fitness Klub, 
   ul. H. Modrzejewskiej 40
- Park Wodny Koszalin, ul. Rolna 14
- Aquarius Beauty, ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
- Atelier Fortunata Aleksandra Górecka, 
   ul. Kubusia Puchatka 2 
- Beauty Manager Sandra Lewińska, 
   ul. 4 marca 29A
- Cosmedica Gabinet Podologiczny 
- Katarzyna Kasprzak, ul. Kościuszki 7
- Dermalogica Instytut Kosmetologii  
   i Medycyny Estetycznej, C.H.Jowisz I piętro, 
   ul. Zwycięstwa 40
- Centrum Rekreacji Forma,  ul. Rolna 14
- Instytut Pięknego Ciała,  
   ul. H. Modrzejewskiej 13
- Klinika Medycyny Estetycznej i Dermatologii    
   dermaArt Pod Arkadami Salon Fryzjerski 
   Męski, ul. Księżnej Anastazji 8
- Pod Arkadami Salon Kosmetyczny, 
   ul. Księżnej Anastazji 8
- Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne 

   Remedica, ul. Śniadeckich 4
- Salon Fryzjerski Aneta,ul. Bogusława II 3A
- Squash Koszalin - Adria, ul. Grunwaldzka 8-10
- Strefa 3L, ul. Jana Matejki 1
- Studio Figura, ul. Jaśminowa 16
- Studio Kosmetologii Agata Zejfer,
   ul. Piłsudskiego 4
- Studio Urody Brand, CH Atrium, 
   ul. Paderewskiego 1
- Studio Urody Brand, Galeria Emkam,
   ul. Jana Pawła II 20
- Studio Urody Mega, ul. Popiełuszki 3,
   ul. Św. Wojciecha 16
 
GABINETY LEKARSKIE

- Adent Ortodoncja i Stomatologia, 
   ul. 4-go marca 23G
- Artmed Chrostowscy - Gabinety stomatologii,  
   medycyny estetycznej i urologii, 
   ul. Piłsudskiego 74
- Cliniq - Klinika Pięknej Skóry, ul. Spółdzielcza 7
- Gabinet Stomatologiczny Bogurscy, 
   ul. Boczna 11/5
- Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny    
   Estetycznej dr Andrzej Krajewski, 
   ul. Fredry 15 A, Kołobrzeg
- Millennium-Dental Prywatna Praktyka 
   Stomatologiczna Magdalena i Sebastian 
   Lenkiewicz, ul. Jantarowa 25A
- Optyk Lewińscy, ul. Połtawska 2/2
- Optyk Lewińscy, ul. Zwycięstwa 24
- Optyka ul. Łużycka 30
- Praktyka Stomatologiczna Paweł Iwanek, 
   ul. Jaworowa 17
- Pro Beauty Klinika Chirurgii i Medycyny 
   Estetycznej, ul. Głowackiego 7 (Uromed)
- PulsMed Przychodnia Specjalistyczna,  
   ul. Stoczniowców 11-13
- Sanatus Gabinety Specjalistyczne, ul. Żwirowa 10 
- Socha Optics Optyk i Okulista, 
   ul. Wyspiańskiego 17
- Stomatologia estetyczna Snoch & Kucharczyk,  
   ul. Bajkowa 30

HOTELE, APARTAMENTY

- Baltic Star Apartment House, 
   ul. Pogodna 6, Mielno
- Baltin Hotel & SPA, ul. Akacjowa 31A, Mielenko
- Blue Marine Mielno, ul. Gen. Maczka 32, Mielno
- Bog-Mar Apartamenty SPA, 
   ul. Fredry 9, Kołobrzeg
- Club 2CV Hotel, ul. Piastowska 1
- Dune Resort Apartamenty, 
   ul. Pionierów 18, Mielno
- Hotel Apollo, ul. Kąpielowa 11, Darłowo
- Hotel Aquarius SPA, ul. Kasprowicza 24, Kołobrzeg
- Hotel Delfin SPA & Wellness, 
   ul. Darłowska 15, Dąbki
- Hotel Emocja SPA, ul. 6 marca 16, Mielno
- Hotel Gromada Arka Lux, ul. Zwycięstwa 20-24
- Hotel Lidia SPA & Wellness, 
   ul. Dorszowa 3, Darłowo
- Hotel Medical SPA Unitral, ul. Piastów 6 Mielno
- Hotel Planeta, ul. Woj. Polskiego 4, Mielno
- Hotel Sport, ul. Sportowa 14
- Hotel Trawa, ul. Szczecińska, Stare Bielice 7a
- Hotel Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice
- Marina Mielno, ul. Chrobrego 26A, Mielno
- Marina Royale, ul. Rybacka 16, Darłowo
- Marine Hotel & Ultra Marine, 
   ul. Sułkowskiego 9, Kołobrzeg
- Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno

- Polonez w Rymaniu, ul. Koszalińska 13, Rymań
- Pro-Vita Wellness Hotel, ul. Kościuszki 17,    
   Kołobrzeg
- Royal Park Hotel & Spa, ul. Wakacyjna 6, 
   Mielno

SKLEPY

- Antracyt ul. Młyńska 54A
- A-tom Webski sklep, ul. Drzymały 15, Koszalin
- Bokaro Salon Łazienek, ul. Brzozowa 1
- Bokaro Salon Łazienek, ul. Gnieźnieńska 11
- Butik u Anny, ul. 1 Maja 44, (vis-a-vis LO 
   Dubois)
- Ceramika Salon łazienek i studio mebli   
   kuchennych, ul. Batalionów Chłopskich 77
- Denimking.pl, ul Mickiewicza 6
- Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4
- Patrizia Aryton, ul. Zwycięstwa 46
- Perfect Bride Salon Mody Ślubnej,  
- Pasaż Milenium, ul. Krzywoustego 4a/4 
- RAGAZZE, ul. Harcerska 9F
- Salon Elements, ul. Franciszkańska 22
- Tropex - Salon Meblowy, ul. Szczecińska 5

BIURA NIERUCHOMOŚCI, DEWELOPERZY

- Agrobud, ul. Szczecińska 42
- Ankam ul. Piłsudskiego 5, 
- Dom Deweloper S.C., Pasaż Milenium,  
   ul. 1 Maja 20/5
- Firmus Group,  ul. Dworcowa 29, Mścice
- Gadomska Nieruchomości, ul. Młyńska 10/1
- Galeria Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 160
- Gołek Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 142
- Indahouse.pl, ul. Bukowa 29A
- Invest Nieruchomości, Pasaż Milenium, 
   ul. Wyszyńskiego 3/3
- Koszalińska Agencja Nieruchomości 
   Szczerbińscy, ul. Bogusława II 3
- Lechbud Koszalin, ul. Podgórna 8
- Przedsiębiorstwo budowlane Kuncer 
   Sp. z o.o., ul. Wąwozowa 15
- Urbanowicz S.C. Centrum Nieruchomości, 
   ul. Andersa 2

KANCELARIE, BIURA ROZLICZENIOWE, 
DORDCY PODATKOWI

- Jagiełło Biuro podatkowe. Rachunkowość,   
   doradztwo, ul. Szczecińska 25A/202
- Kancelaria Doradztwa Podatkowego  
   i Audytu Debet Halina Kozak, ul. Grottgera 6
- Kancelaria Patentowa Aneta 
   Balwierz-Michalska, Pasaż Milenium, 
- ul. Wyszyńskiego 3/5
- Kancelaria Podatkowa Constans, 
   ul. Wojska Polskiego 24-26
- Usługi Podatkowo - Księgowe Sława Pyrda, 
   Pasaż Milenium, ul. Wyszyńskiego 3/6

SALONY SAMOCHODOWE

- Auto.Galeria, ul. Gnieźnieńska 32
- Bemo Motors, Stare Bielice 117D
- Bodex Zakład Usługowo-Produkcyjny, 
   ul. Bohaterów Warszawy 28
- Dowbusz Sp. z o.o., ul. Lniana 3
- Drewnikowski Sp. z o.o. Autoryzowany 
   Dealer Citroen i Mitsubishi Motors, 
    ul. Piastowska 1
- Dubnicki Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer 
   Renault i Dacii, ul. Gnieźnieńska 81
- Grupa Krotoski-Cichy, u. Gnieźnieńska 43a

Lista dystrybucji130 
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