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Mercedes GLC. 
Sprawdź pakiet korzyści.
Mercedes GLC to wzór funkcjonalności. Zadaje szyku w mieście i nie zawodzi  
w najtrudniejszych warunkach. Teraz wszechstronny Mercedes GLC w wersji SUV  
i Coupé czeka w salonach Mercedes-Benz z potrójnym pakietem korzyści!

GLC SUV od 1832 PLN netto/m-c*
Ubezpieczenie promocyjne za 2% 
Pakiet Gwarancyjny (2 kolejne lata gratis)

* Rata miesięczna netto dla GLC SUV 220 d 4MATIC w programie finansowania Lease&Drive 1%  
dla przedsiębiorców (wpłata wstępna: 5% ceny netto pojazdu, okres umowy: 36 miesięcy,  
przebieg średnioroczny: 25 000 km; Pakiet Gwarancyjny: + 2 lata / 120 000 km gratis;  
ubezpieczenie promocyjne za 2%). Oferta Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.

GLC SUV 220 d 4MATIC – zużycie paliwa (średnio) – 5,3 l/100 km, emisja CO2 (średnio) – 136 g/km.

Mojsiuk Sp. z o.o. Sp.K., ul. Pomorska 88, Szczecin Dąbie, tel.: +48 91 48 08 712, 48 08 719; Stare Bielice 128, Koszalin, tel.: +48 94 34 77 376





emat województwa środkowopomorskiego wraca 
jak bumerang albo uporczywy ból zęba. Od 20 lat, 
czyli od momentu wejścia w życie obecnego po-
działu administracyjnego kraju, kiedy z 49 zrobiło 
się na mapie 16 województw, co rusz ktoś odgrze-

wa ten kotlet, licząc najwyraźniej, że przysporzy mu on zwolenni-
ków podczas wyborów. 

Od 10 lat zapowiedziami utworzenia województwa środkowo-
pomorskiego mami lokalną społeczność Prawo i Sprawiedliwość, 
i to nawet ustami swego prezesa. 

Piszę o tym, bo jesteśmy świadkami kolejnej próby uczynienia 
z 17. województwa wątku kampanii samorządowej. Trzeba rzecz 
nazwać po imieniu: to cynizm czystej wody obliczony na tlące się 
jeszcze w tej czy owej głowie sentymenty. 

Dlaczego PiS nie da Koszalinowi statusu wojewódzkiego? Bo 
w rozgrywkach politycznych jest to partia pragmatyczna. Dosko-
nale wie ona, że w Zachodniopomorskiem w samorządach nadal 
silna jest Platforma Obywatelska, a w koszalińskim okręgu wybor-
czym ma ona pozycję najsilniejszą. Po co byłoby więc ryzykowne 
powoływanie województwa, w którym miałoby się małe szanse na 
wygranie wyborów. Chyba nie po to, by przeciwnikowi politycz-
nemu zrobić prezent w  postaci marszałka i  kilkuset popłatnych 
stanowisk w administracji?

Tak więc bez złudzeń. 

Ale nawet gdyby komuś przyszło do głowy rozwalać obecny 
podział administracyjny, trzeba jasno powiedzieć: powstałoby 
województwo najbiedniejsze w Polsce, poza Koszalinem praktycz-
nie niechciane. Nie chcą go Szczecinek, Wałcz, Kołobrzeg, Darło-
wo, Słupsk, Sławno, nie mówiąc o Lęborku… 

Jestem pewny, że PiS i z tego zdaje sobie sprawę. 

Andrzej Mielcarek

Foto: Agnieszka Orsa
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ecenas Ryszard Bochnia, dziekan Okręgo-
wej Rady Adwokackiej w Koszalinie, w swo-
im wystąpieniu położył akcent na postacie 
wybitnych prawników, którzy szczególnie 
mocno zasłużyli się w ciągu 65-lecia samo-

rządu adwokackiego na Środkowym Pomorzu. Wymienił wśród 
nich m.in. panią mecenas Krystynę Mazurkiewicz, która we wrze-
śniu ubiegłego roku skończyła 100 lat życia.  

Wśród gości uroczystości był dziekan Naczelnej  Rady Adwo-
kackiej adwokat Jacek Trela. On z  kolei mówił o  roli obrońców 
w  prawidłowo działającym systemie prawnym oraz o  potrzebie 
mądrej solidarności zawodów prawniczych. 

Największe wrażenie na zebranych zrobiły jednak słowa mec. 
Anny Boguckiej-Skowrońskiej, w  okresie PRL zaangażowanej 
w działalność opozycyjną, obrońcy w licznych procesach politycz-
nych tamtych czasów (broniła m.in. czołowych działaczy Solidar-
ności, w tym Lecha Wałęsę). Można je było odczytać jak swoisty te-
stament przekazywany młodemu pokoleniu adwokatów. Główne 

jego przesłanie zawierało się w stwierdzeniu, że „rolą obrońcy jest 
zawsze stać po stronie człowieka”. Wystąpienie miało również urze-
kającą formę językową i retoryczną. Wywołało owację na stojąco. 

   
Foto: Agnieszka Orsa
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Dwa jubileusze adwokatury
Stulecie adwokatury polskiej i 65. rocznicę utworzenia Izby Adwokackiej w Koszalinie uroczyście uczciło środowisko adwokackie 
w sobotę, 14 kwietnia br. W Bałtyckim Teatrze Dramatycznym Piotr Jedliński, prezydent Koszalina, przekazał Izbie sztandar, który 
nieco wcześniej podczas mszy świętej w kościele pw. Świętego Józefa poświęcił bp Edward Dajczak, ordynariusz diecezji koszalińsko
-kołobrzeskiej.



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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zkolenia prowadzi Michał Pelc, ratownik medyczny 
na co dzień pracujący w koszalińskim pogotowiu 
ratunkowym. Uczy on dzieci m.in. tego, jak ułożyć 
osobę poszkodowaną w  bezpiecznej pozycji, jak 
uciskać klatkę piersiową dla podtrzymania krą-

żenia krwi, jak opatrywać rany oraz szeregu innych umiejętności 
przydatnych w dramatycznych okolicznościach. Co równie ważne, 
podczas szkoleń dzieci dowiadują się, jak zadbać o własne bez-
pieczeństwo w trakcie udzielania pomocy osobie poszkodowanej. 

Zakres zajęć oraz ich forma dostosowane są do wieku uczestni-
ków. Starsi uczniowie podchodzą do tematu bardziej poważnie, 
zdając sobie sprawę jak ważna jest ta wiedza. Tutaj ratownik kła-
dzie duży nacisk na poprawność wykonywania poszczególnych 
czynności. Podejście do młodszych kursantów musi być nieco 
inne – dla wychowanków przedszkoli często jest to pierwsze 
spotkanie z  pierwszą pomocą. Zajęcia muszą być prowadzone 
przede wszystkim w formie zabawy, aby nie zniechęcić dzieci do 
tego niełatwego tematu.

Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymują mini pakiety pierwszej 
pomocy, kieszonkową instrukcję oraz brelok zawierający jednora-
zową maseczkę używaną przy resuscytacji z parą jednorazowych 
rękawiczek oraz zawieszkę odblaskową. - Brelok to naturalne uzu-
pełnienie szkolenia – wyjaśnia pracująca w Firmus Group Magda-
lena Piskorska, bezpośrednia organizatorka szkoleń. – W sytuacji 
gdy trzeba będzie udzielić komuś pomocy, rękawiczki i maseczka 
są pod ręką. Gwarantują bezpieczeństwo samego ratującego, 
chroniąc go na przykład przed kontaktem z krwią poszkodowa-
nego. Poza dziećmi nasze pakiety otrzymują również placówki 

edukacyjne, gdyż bardzo zależy nam, aby nauczyciele również 
byli w nie wyposażeni. 

Firmus Group od dawna i  konsekwentnie realizuje politykę 
odpowiedzialnego społecznie biznesu. Jest sponsorem licznych 
wydarzeń kulturalnych, sportowych i  charytatywnych. Aneta Le-
śna, prokurent firmy, podkreśla: - Jesteśmy częścią lokalnego śro-
dowiska, dlatego chcemy przyczyniać się do pozytywnych zmian 
w różnych dziedzinach. Zawsze chętnie pomagamy w wartościo-
wych przedsięwzięciach, które dotyczą dzieci i młodzieży. I jak wi-
dać, niektóre sami inicjujemy. 

Foto: Agnieszka Orsa 

S

Druga edycja 
Akademii Pierwszej Pomocy
Akademia Pierwszej Pomocy to cykl edukacyjny, jaki Firmus Group we współpracy z firmą MiMed – Usługi Ratownictwa Medycznego 
zaproponował pod koniec ubiegłego roku szkolnego uczniom mieleńskich i koszalińskich szkół podstawowych, gimnazjów oraz 
przedszkoli. Właśnie ruszyła druga edycja akcji, w ramach której przeszkolonych zostanie 500 dzieci w 14 placówkach. Partnerem 
tegorocznej edycji jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.
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rzypomnijmy, że w targach uczestniczyło 81 wy-
stawców ze wszystkich czołowych branż zwią-
zanych ze ślubem, weselem, otoczką związaną 
z przygotowaniem do tych uroczystości. Nie za-
brakło sukien ślubnych, garniturów, mody mę-

skiej i damskiej. Domów weselnych, hoteli i organizatorów wesel. 
Oprawy muzycznej, zespołów, dj-ów, atrakcji weselnych. Obecne 
były także makijażystki, fryzjerki, kosmetyczki, usługodawcy branży 
beauty. Samochody  ekskluzywne, pracownie tortów i  cukiernie, 
dekoratornie oraz agencje ślubne. Fotobudki, animatorki, barma-
ni, pokazy laserowe, lody tajskie i inne atrakcje, którymi możemy 
zachwycić gości na uroczystości weselnej. 

Jak ktoś obliczył, aby zorganizować perfekcyjne wesele należy 
zrealizować ponad 80 punktów z podstawowej listy zadań od np. 
organizacji dekoracji kościoła i  sali weselnej po rozplanowanie 
gości przy stołach i wydruk etykiet, wybór prezenciku dla każde-
go uczestnika wesela itd. To wszystko sprawia, że organizacja tej 
jedynej, niepowtarzalnej imprezy nie dla wszystkich jest przyjem-
nym doświadczeniem. - Nasze targi mają sprawić, by organizacja 
wesela była łatwiejsza i przyjemniejsza. żeby nie dostarczała stresu 
a była przyjemnym doświadczeniem bez „kupowania” kota w wor-
ku i wielu rozczarowań już na sali weselnej – mówi Krzystof Gło-
wacki, właściciel Agencji 123Concept, która targi zorganizowała.  
Druga edycja targów odbędzie się 17 lutego 2019 roku (więcej in-
formacji na stronie www.slubkoszalin.pl). A kolejna impreza Agen-
cji 123Concept to targi rodzinne Mama Tata Dziecko w hali przy 
ulicy Śniadeckich, zaplanowana na 2 września br. 

p

Targi 
podsumowane
I edycja Środkowopomorskich Targów Ślubnych, która odbyła 
się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie (18 marca br.) 
była pierwszą tego rodzaju imprezą w naszym regionie. Pierwszą 
przeprowadzoną z takim rozmachem i z taką liczbą wystawców 
oraz odwiedzających.
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zień Dawcy miał swoje dwie bohaterki: panie 
Barbarę Sak-Adamów i  Izabelę Dudę-Ruszel. 
U  obu w  styczniu tego roku zdiagnozowano 
nowotwory krwi wymagające przeszczepu 
komórek macierzystych. Niestety, pani Bar-

bara zmarła w czasie trwania akcji. – Basia bardzo się cieszyła, że 
tak wiele osób zdecydowało się włączyć w inicjatywę i pomagać 
w jej przeprowadzeniu – mówi Anna Ledochowicz, wolontariusz-
ka DKMS. – Powtarzałam jej, że każdy ma tylu przyjaciół i takich, 
na jakich zasługuje. Była bardzo dobrym człowiekiem, wspaniałą 
osobą, wiele osób ją znało i kibicowało jej w walce. Kiedy odeszła, 
nie mieliśmy wątpliwości, żeby doprowadzić akcję do zaplanowa-
nego końca.

Akcja „Dni Dawcy dla Basi i Izy" prowadzona była od 10 do 25 
marca br. w kilkudziesięciu lokalizacjach na terenie gmin powia-
tu koszalińskiego, m.in. Mielnie, Białogardzie, Kołobrzegu, Sia-
nowie, Tychowie, w punktach i galeriach handlowych, urzędach, 
bibliotekach i świetlicach, zakładach pracy, towarzyszyła też kilku 
imprezom, w  tym Rajdowi Monte Karlino, Środkowopomorskim 
Targom Ślubnym. Kulminacja nastąpiła w weekend 24-25 marca. 
Była szeroko promowana w mediach, także społecznościowych. 
Przez wiele dni informowały o niej komunikaty głosowe w auto-
busach MZK.

– Wynik przerósł nasze oczekiwania – mówi Anna Ledocho-
wicz. – W akcję włączyło się mnóstwo osób, oferujących na róż-
nych etapach różną pomoc. Sama współpracowałam z  ponad 
dwustoma wolontariuszami w  każdym niemal wieku. Również 
to, że dni dawcy miały miejsce w tak wielu lokalizacjach, miało 
niebagatelne znaczenie. W galeriach dziennie rejestrowało się 
300-500 osób, w mniejszych lokalizacjach 30-50. Dla porówna-

nia – w podobnej akcji w Krakowie w ubiegłym roku zarejestro-
wało się 1500 osób.

Anna Ledochowicz podkreśla, że cała akcja miała niezwykle 
pozytywny wymiar i wiele wzruszających momentów. – Zgłosił się 
do rejestracji na przykład młody, głuchoniemy chłopak – opowia-
da. – To niesamowite i urzekające, że osoba, która sama boryka 
się z  problemami zdrowotnymi, robi wszystko żeby pomóc ko-
muś innemu. Była firma z Sianowa, której szef ustalił, że wszyscy 
chętni mogą się  zarejestrować na miejscu i przygotował do tego 
specjalnie jedno z pomieszczeń. Panie z przedszkola w Mścicach 
zorganizowały dzień dawcy u siebie, przygotowały atrakcje razem 
z dziećmi, zarejestrowali się chyba wszyscy rodzice. To wspaniałe, 
że jest tak wiele osób, które chcą pomagać, angażować się, po-
święcać na to swój czas.

d

Wielki sukces Dni Dawcy DKMS
Dzięki trwającej przez niemal cały marzec w Koszalinie i okolicach akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku  w bazie DKMS przybyło 
2640 nazwisk. To ogromny sukces i czwarty wynik od początku istnienia fundacji w Polsce, czyli od dziewięciu lat. Wynik imponujący, ale 
nie o rekordy chodzi – najważniejsze to zebranie 2640 szans na życie dla osób z całego świata, które czekają na przeszczep szpiku.

Przypomnijmy: w Polsce co godzinę jedna osoba dowia-
duje się, że ma nowotwór krwi. Na świecie co 35 sekund. 
Chorują dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy. Fundacja DKMS 
to aktualnie największa baza dawców szpiku w Polsce, w któ-
rej zarejestrowanych jest i ponad 1 250 000 potencjalnych 
dawców szpiku, a już 4 800 osób oddało swoje komórki ma-
cierzyste lub szpik (dane ze stycznia 2018). Zanim zdecydu-
jemy się na dołączenie do bazy dawców, warto zapoznać się 
z materiałami udostępnionymi na stronie dkms.pl. Również 
poprzez tę stronę można zamówić pakiet rejestracyjny. Wy-
maz pobiera się z policzka, za pomocą specjalnego patycz-
ka. Jako dawca może zarejestrować się każdy zdrowy czło-
wiek pomiędzy 18. a 55. rokiem życia, ważący minimum 50 
kg (bez dużej nadwagi).



reklama

akt ten oznacza w praktyce, że można w Air Tans-
fer zamówić przejazd luksusowym autem marki 
Mercedes w dowolne miejsce w kraju i za granicę, 
będąc pewnym najwyższych kwalifikacji kierowcy 
i odpowiedniego ubezpieczenia na każdą ewen-

tualność. 

Michał Chmiel, współwłaściciel firmy, mówi: - Specjalizujemy 
się w przewozie pasażerów na lotniska w Gdańsku i Goleniowie. 
Przewozimy na tych trasach dziennie około 200 osób. Ale można 
u nas również zamówić transport osobowy o innym charakterze, 
wozimy grupy zorganizowane, wycieczki. Od teraz również pasa-
żerów VIP. Wystąpiliśmy o tę licencję, gdyż stwierdziliśmy pojawie-
nie się na rynku zapotrzebowania na takie luksusowe usługi. Kto 
z nich korzysta? Są to najczęściej biznesmeni, którzy chcą dokądś 
dotrzeć w komfortowych warunkach a podczas podróży swobod-
nie pracować, korzystając z laptopa, czy prowadząc w spokoju 
długie rozmowy telefoniczne. 

Dla nas ogromnie ważna jest niezawodność, więc inwestujemy 
w nowe samochody dobrej marki, bo minimalizujemy niebezpie-
czeństwo awarii.

f

Air-Transfer z licencją VIP nr 1
Dynamicznie rozwijająca się firma transportowa Air Transfer uzyskała niedawno jako pierwsza w Koszalinie licencję na przewóz osób typu 
VIP transfer. Nie można jej mylić na przykład z licencją taksówkarską, bo to zupełnie inna kategoria. 

Wydarzenia 13 
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Pro Beauty Klinika Chirurgii i Medycyny Estetycznej 
lek. med. Andrzej Ilków

Wiarygodność 
to nasz kapitał

Najnowocześniejsze urządzenia, które dopiero wkraczają do Polski. Możliwość 
korzystania z doświadczeń najbardziej renomowanych ośrodków medycyny 
estetycznej na świecie. Zabiegi wykonywane pionierskimi w skali kraju 
metodami. Doświadczony, wszechstronny chirurg, cieszący się nieposzlakowaną 
opinią i niekwestionowanym autorytetem w koszalińskim środowisku 
medycznym. Profesjonalne zaplecze operacyjne. Stały kontakt i konsultacje 
z lekarzami wielu specjalności. Holistyczne podejście do zdrowia człowieka. 
Kompetentny zespół kosmetologów i kosmetyczek. To główne atuty działającej 
od pół roku w Koszalinie kliniki, którą powołali do życia kosmetolog Anita 
Zielony-Sokalska i lek. med. Andrzej Ilków. Zaufanie pacjentów do obojga 
założycieli oraz ich osobiste doświadczenie powodują, że klinika od chwili 
powstania pracuje na najwyższych obrotach. 
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Jak to się stało, że postanowili Państwo powo-
łać wspólną klinikę?

Anita Zielony-Sokalska: - Swój gabinet prowa-
dziłam w  Pałacu w  Parnowie od 2010 roku. Przy-
szedł moment, w którym uświadomiłam sobie, że 
sama kosmetologia dla współczesnego klienta 

może być zbyt ubogą ofertą. Wiedziałam, jakiej klasy fachowcem 
jest Doktor, a  ponieważ znamy się prywatnie, zeszliśmy kiedyś 
w rozmowie na temat tego, jak wspólnie połączyć kwalifikacje, pa-
sje i doświadczenie, by stworzyć  wspólnie coś nowego, co byłoby 
dla nas motywacją i nowym wyzwaniem.

Andrzej Ilków: - Zainteresowałem się medycyną estetyczną 
w ostatnich latach, kiedy rewolucyjnie poszła do przodu stosowa-
na w niej technologia. Pojawiły się możliwości zbyt piękne, żeby 
ich nie wykorzystać. Bezwładność państwowej służby zdrowia i jej 
niedofinansowanie są tak duże, że takie procedury jak np. lipo-
transfery albo komórki macierzyste trafią do standardowego po-
stępowania w medycynie publicznej tak późno, że doczeka tego 
pewnie mój syn studiujący obecnie medycynę, ale nie ja. Gdybym 
w swoim życiu zawodowym nie wziął spraw w swoje ręce, nie miał-
bym okazji w tych nowych technologiach się zanurzyć. Wiedzia-
łem, czym zajmuje się moja Wspólniczka, więc zaproponowałem 
jej współpracę po to, by stworzyć holistyczny ośrodek, w którym 
można będzie zrobić wszystko – od najmniejszych czynności pie-
lęgnacyjnych po operacje chirurgiczne, a z oczywistych powodów 
nie da się tego zrobić w pojedynkę.

- Dziedziny, jakimi się Państwo zajmują, są pokrewne w tym 
sensie, że obie dotyczą ciała człowieka.

AZ-S: - One się zdecydowanie dopełniają. Część pacjentów nie 
wie, czego konkretnie potrzebuje. Przychodzą do kosmetologa 
i mówią, że chcą „coś ze sobą zrobić”. Wiedzą, co im przeszkadza, 
czego nie akceptują, jaki miałby być według nich końcowy efekt 
zabiegów. Jesteśmy w stanie im podpowiedzieć, jakimi metoda-

mi da się to osiągnąć: czy wystarczy kosmetologia, czy trzeba się-
gnąć po bardziej zawansowane środki. 

AI: - Pacjentki mają wyobrażenia zbudowane na informacjach 
z internetu albo telewizji lub opinii od znajomych, ale to nie wy-
starcza. Potrzebują rady od nas. Pierwszym konsultantem są nasze 
panie z tak zwanej „małej estetyki”, potrafią one ocenić problem 
pacjenta. Wiedzą, czy wystarczy zabieg powierzchowny, niein-
wazyjny, który jest w zakresie możliwości kosmetologii, czy może 
potrzebna jest konsultacja lekarska i  interwencja poważniejsza. 
Podczas konsultacji rozpoznajemy problem. Ja planuję leczenie, 
które prowadzimy wspólnie. Jeśli kwalifikuję pacjenta do poważ-
niejszego zabiegu, odbywają się przygotowania jak do normal-
nej operacji – dodatkowe badania, analizy. Z kolei po zabiegu, na 
przykład po liposukcji czy usunięciu żylaków, nadal trzeba z pa-
cjentem pracować, bo potrzebne są pończochy lub ubranie uci-
skowe, albo zabiegi endermologii czy masażu. Wszystko mamy 
na miejscu. Nasi Pracownicy pomagają dobrać odpowiedni roz-
miar, dają instrukcję dalszego postępowania, umawiają na zabie-
gi uzupełniające. 

- Często poważniejszy zabieg odmładzający, lipotransfer czy 
transfer komórek macierzystych wiąże się z  koniecznością po-
brania tkanki tłuszczowej. Chciałbym zapytać o liposukcję lase-
rową. Czy odbywa się ona bez otwierania powłok ciała?

AI: - Każda liposukcja wiąże się z otwarciem powłok ciała, ale 
zawsze w minimalnym zakresie. W przypadku laserowej podob-
nie, bo wykonuje się kilka małych nacięć, aby zmieściła się w nich 
metalowa kaniula liposukcyjna uzbrojona w światłowód. Nacięcia 
są najczęściej wielkości kilku milimetrów. Jest kilka podstawowych 
typów kaniul i bardzo szeroka gama specjalistycznych do rzadkich 
zastosowań. Niezależnie jakiego fragmentu ciała dotyczy inter-
wencja, zasada jest zawsze taka sama. Po pierwsze tkanka musi 
być jakoś rozdrobniona, a po drugie – odessana. Laser LipoLife, 
którym dysponujemy, wykorzystuje technologię rozdrabniania 

j
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tkanki tłuszczowej z  użyciem specjalnej długości światła lasero-
wego. Następuje dzięki temu rozkawałkowanie tkanki tłuszczowej 
bez jej niszczenia. Pozyskujemy materiał, który ma 95 procent ży-
wotności w porównaniu z nietkniętą tkanką tłuszczową. Tak więc 
tylko 5 procent komórek ulega zniszczeniu, a kontrolowana siła 
ssania nie homogenizuje, nie „mieli” tego tłuszczu, tylko delikat-
nie go odsysa. Na drodze do ssaka możemy umieścić specjalny 
system filtrujący, tak abyśmy mogli najwartościowszą żywą część 
tkanki, zawierającą młode komórki tłuszczowe, fibroblasty i  ko-
mórki macierzyste pozyskać do przeszczepu w inne miejsce ciała.

- Czy ta metoda pozbywania się tłuszczu jest skuteczniejsza 
niż intensywne ćwiczenia fizyczne? A może jest wyjściem z sytu-
acji, kiedy nadmiar tkanki tłuszczowej to stan „zastały”?

AI: - Najczęściej ilości odsysane z brzucha to góra jeden, dwa 
litry. Tak więc liposukcja nie zastępuje odchudzania, zdrowego 
stylu życia, dobrej diety, ruchu, ćwiczeń. Jest to raczej sposób 
modelowania ciała. Są ludzie, którzy mimo że wkładają olbrzymi 
wysiłek w ćwiczenia, nie widzą efektu swoich starań albo osiągają 
dobre rezultaty nie we wszystkich obszarach ciała, gdzieś pozo-
staje nadmiar tkanki niereagujący  na ćwiczenia i dietę. To działa 
demotywująco. Wtedy można wkroczyć z liposukcją i pozbyć się 
uporczywego problemu. 

AZ-S: - Później włączamy się my z  zabiegami wspierającymi. 
Pacjenci po liposukcji uzyskują większą pewność i wiarę w siebie. 
Kiedy widzą ładniejsze w ich ocenie własne podbródki, uda, bio-
dra, ramiona, starają się ten stan utrwalić, ujędrnić skórę…

AI: - Liposukcja kojarzy się najczęściej z tłuszczem na brzuchu 
i  udach, ale nasz laser liposukcyjny umożliwia również pracę 
w innych, delikatniejszych obszarach ciała, takich jak ramiona czy 
podbródek, jak również jest w  stanie zlikwidować zaciągnięcia 
i zrosty po przebytych wcześniej zabiegach operacyjnych – blizny 
po wyrostku robaczkowym albo cesarskim cięciu, które stanowią 

wciągniętą linię otoczoną nadmiarem tkanki tłuszczowej. Po za-
biegu powierzchnia skóry wyrównuje się. Laser, o którym mówię, 
ma również silne działanie liftingujące, obkurczające skórę. Użyta 
wewnątrz tkanek wysoka temperatura powoduje, że wewnętrzna 
część skóry zostaje pobudzona silnie do proliferacji fibroblastów, 
czyli komórek tkanki łącznej, a te z kolei do produkcji włókien ko-
lagenowych.

- Czyli można powiedzieć, że skóra się sama odtwarza?
AI: - Odtwarza się struktura komórkowa, a  co za tym idzie 

białkowa, bo to komórki produkują białka kolagenowe ela-
styczne i  sprężyste, a nagromadzenie ich dużej ilości przekłada 
się na zwiększenie grubości, elastyczności i  kurczenie się skóry, 
w związku z czym efekt liftingu po naszych operacjach po paru 
tygodniach się potęguje. Najlepsze efekty, takie spektakularne, 
widzę mniej więcej po czterech tygodniach od zabiegu. Świeżo 
po liposukcji skóra jest lekko obkurczona i widać ubytek tkanki 
tłuszczowej, ale ten największy efekt liftingujący, czyli wygładzają-
cy skórę, naprężający ją, jest widoczny później i nie kończy się po 
kilku tygodniach tylko trwa przez okres wielu miesięcy, przez co 
obserwuje się stałą, długotrwałą poprawę wyglądu.

- Nowoczesna technologia medyczna, o której Pan wspomniał 
na początku, pozwala użyć odessany tłuszcz do poprawiania wy-
glądu okolic ciała, gdzie tłuszczu wskutek upływu czasu jest za 
mało. 

AI: - Tak. Odessany tłuszcz przez wiele lat był po prostu wyrzu-
cany. A  okazało się, że jest źródłem wielu bezcennych składni-
ków – w tym komórek macierzystych. Jest w nim więcej komórek 
macierzystych niż w szpiku kostnym. I to nie jakieś 30 czy 40 pro-
cent, ale o około 500 razy więcej w tej samej objętości! Tkanka 
z liposukcji musi jednak zostać odpowiednio przerobiona: należy 
się z niej pozbyć toksycznej oliwy, wody, środka znieczulającego 
używanego miejscowo w trakcie zabiegu, zniszczonych, rozfrag-
mentowanych  komórek. Najwartościowsza tkanka jest „łowiona” 

Od lewej: Iwona Ilków – kosmetolog, Iwona Jabłońska – instrumentariuszka, Magdalena Stefańska-Ilków - lekarz spec. rehabilitacji med., Andrzej Ilków – chirurg, 
Anita Zielony-Sokalska – kosmetolog, Joanna Ignasiak – asystent medyczny, Marcelina Dopierała – kosmetolog, Agnieszka Kwiecień – kosmetolog.



przez system filtrujący i może zostać użyta do przeszczepu bezpo-
średnio po zabiegu. Taka tkanka jest nie tylko wypełniaczem, ale 
również skutecznym lekiem biologicznym w obszarze transferu. 

Możemy także poddać ją specjalnej obróbce w celu pozyska-
nia koncentratu komórek macierzystych. W naszej metodzie pro-
ces ten jest nieco skomplikowany i pracochłonny, trwa ok. godzi-
nę. Polega na inkubacji w specjalnym roztworze enzymatycznym 
w celu uwolnienia komórek macierzystych ze zrębu tkanki łącznej 
bez ich uszkodzenia oraz na kilkakrotnym wirowaniu i płukaniu. 
Na koniec otrzymujemy 5 ml roztworu zawierającego ok.80-120 
milionów komórek macierzystych – to dotychczas najbardziej 
efektywna technologia ze wszystkich znanych na rynku.

- Metoda pozyskiwania komórek macierzystych z  krwi jest 
nieefektywna? 

AI: - Trzeba przyjąć, iż w krwi obwodowej prawie w ogóle nie 
ma komórek macierzystych. W  pewnych metodach hematolo-
gicznych pobudza się szpik do większej produkcji i wyrzutu ich do 
krwi, ale to nie dotyczy naszego tematu.  

- To o co chodzi z tymi komórkami macierzystymi? 
AI: - Komórki macierzyste po raz pierwszy odkryto w szpiku. 

Początkowo badaniami nad nimi zajmowali się hematolodzy. 
Ponieważ szpik jest trudny do pozyskania przy zastosowaniu 
dość inwazyjnych metod, przez wiele lat nie obserwowaliśmy 
żadnego praktycznego postępu. Kiedy 20 lat temu kończyłem 
studia, już się o komórkach macierzystych mówiło, że będą po-
tencjałem w  medycynie przyszłości. Boom na komórki macie-
rzyste obserwujemy dopiero od kilku lat dlatego, że z tłuszczem 
jest inaczej – z  reguły jest niepotrzebny właścicielowi, łatwy 
w  pozyskaniu i  jest go dużo. Setki plastyków wykonywało na 
świecie liposukcje  ze wskazań estetycznych, a tłuszcz wyrzuca-
no. Natomiast, kiedy odkryto, że w tłuszczu są komórki macie-
rzyste i że jest ich w nim znacznie więcej niż w szpiku, nastąpił 
wielki przełom.

- Coś co wcześniej było „odpadem”, stało się źródłem czynni-
ków o błogosławionym działaniu…

AI: - Tak, kluczowe było odkrycie, że „tłuszczowe komórki ma-
cierzyste” są równie multipotencjalne, jak komórki szpikowe. 
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Otworzyło to nową perspektywę i w ciągu kilku lat zrobiło karierę 
na całym świecie. 

- Państwo kupili profesjonalną metodę wykorzystania komó-
rek macierzystych, którą stworzył Dr Mark Berman z Los Angeles.

AI: - Tak. Dzięki temu jesteśmy w  stanie zaproponować w mie-
ście średniej wielkości w  średnio bogatym kraju top światowy i to 
w akceptowalnych cenach, bo procedura transferu komórek ma-
cierzystych według metody Bermana kosztuje u nas 4-8 tys. zło-
tych za porcję (w USA – 20 tys. USD). Uzyskujemy blisko 100 milio-
nów komórek macierzystych w postaci koncentratu, pozyskanych 
z  50 ml tkanki tłuszczowej. Możemy z  tym koncentratem zrobić 
wiele rzeczy. Jest tak bogaty w komórki, że należy go rozcieńczać 
w  różnym stopniu w  zależności od zastosowania. Możemy go 
podać w  postaci mezoterapii na twarz, możemy wstrzyknąć do 
kolana, możemy wstrzyknąć w bliznę, w okolicę trudno gojących 
się ran. Jest bardzo wiele zastosowań. Ukazała się polska praca 
naukowa potwierdzająca skuteczność tej metody w leczeniu sto-
py cukrzycowej. Wiele nowych wskazań pojawia się w literaturze 
naukowej, wiele badań klinicznych jest w toku.

- Te komórki mają dobroczynne działanie, bo właściwie mogą 
wspomóc odtwarzanie tkanki w dowolnym miejscu ciała.

AI: - Komórka macierzysta jest niezróżnicowana, czyli może 
się zmienić w  dowolną komórkę ciała, czyli nerwową, kostną, 
chrzęstną, w komórkę obronną – leukocyt, limfocyt itp. Komórki 
macierzyste mają silne działanie przeciwzapalne i silne działanie 
regenerujące, ale komórki macierzyste nie mają „mózgu” – za-
mieniają się, w zależności od tego, jaki dostaną sygnał, czyli mu-
szą dostać tkankowe „polecenia" odpowiednio determinujące 
ich zróżnicowanie.

- Jak więc się je wyposaża w „wiedzę”, żeby zadziałały tak jak 
tego chcemy?

AI: - Trzeba wywołać odpowiednie bodźce w danym obszarze 
ciała. Powiedzmy, że podajemy komórki macierzyste na twarz 
w  celach odmładzających. Jeżeli odwarstwimy lub ukłujemy co 
centymetr cienką igiełką skórę śródskórnie, to samo to ukłucie już 
jest bodźcem urazowym, który powoduje, że skóra zaczyna wzy-
wać „pomocy”. Najbliżej są te komórki macierzyste, które właśnie 
wstrzyknęliśmy i one zaczynają być wykorzystywane przez skórę 
jako komórki obronne, jako fibroblasty, jako prekursory do two-
rzenia naczyń krwionośnych itd. Jeśli podamy komórki macierzy-
ste  do kolana, hamują reakcję zapalną, zaczynają regenerację 
i odbudowę chrząstki stawowej, ubytków kostnych, więzadeł. Po-
dajemy je, żeby odwrócić chorobę zwyrodnieniową stawów albo 
zapalenie wywołujące ból. Pacjenci muszą być jednak dokładnie 
poinformowani o  celach, zaleceniach rehabilitacyjnych, muszą 
uczestniczyć w procesie bodźcowania komórek np. ruchem w od-
ciążeniu. Przy sprzyjających okolicznościach pojawiają się spekta-
kularne efekty. 

- Pojedynczemu lekarzowi trudno zapewne samodzielnie zna-
leźć metodę wykorzystania komórek macierzystych w  określo-
nym celu wynikającym z potrzeby konkretnego pacjenta. 

AI: - Może być 10 lekarzy i każdy będzie miał inną koncepcję, 
jak coś zastosować. Jak często i w jakiej ilości podawać itd. Rze-
telna ocena wyników leczenia, stosowanie najskuteczniejszych 
algorytmów nie jest możliwe w  małym ośrodku, a  tym bardziej  
w  pojedynkę. Dlatego przystąpiliśmy do Centrum Medycyny 
Komórkowej by ITP, które powstało w  Warszawie, jak również 
dostaliśmy propozycję przynależności do Cell Surgical Network– 
elitarnej platformy medycznej integrującej sto kilkanaście klinik 
z  całego świata pod patronatem dr Bermana – twórcy metody, 
współzałożyciela California Stem Cell Treatment Center (Kalifor-
nijskie Centrum Terapii Komórkami Macierzystymi), przewodni-
czącego Amerykańskiej Akademii Chirurgii Kosmetycznej.

- Upraszczając: ma Pan dostęp do opisanych doświadczeń se-
tek znakomitych lekarzy…

AI: - Przynależność do tej grupy stwarza obowiązki, ale daje 
też ogromne przywileje. Mamy obowiązek stosowania procedur 
przyjętych przez całą tę grupę, musimy mieć tę technologię. Mu-
simy stosować określone algorytmy i  raportować swoje wyniki. 
Zyskujemy to, że mamy dostęp do wyników badań z tych stu kil-
kunastu szpitali z całego świata . Kiedy przyjdzie do mnie pacjent 
z  jakimś problemem, a  ja będę chciał w  leczeniu użyć komórki 
macierzyste, będę miał możliwość sprawdzić, czy kuracja z takich 
wskazań była stosowana na świecie i jakie były jej wyniki.  Gdybym 
miał gromadzić na własną rękę potrzebną wiedzę, zebrałbym in-
formacje od paru ekspertów z dostępnej powszechnie literatury, 
która jest na razie skąpa, bo ta nauka dopiero w tej chwili gwał-
townie zaczęła się rozwijać, a na dokładkę dostałbym pewnie wie-
le sprzecznych informacji. Dzięki  tej przynależności do grona kli-
nik skupionych wokół profesora Bermana, możemy stosunkowo 
szybko znaleźć potrzebne wskazówki, opierając się na wynikach 
uzyskanych przez lekarzy np: w  Chinach, Japonii, Europie albo 
w Stanach Zjednoczonych. 

- Technologia, o której Pan mówi, otwiera niesamowite możli-
wości ingerencji w ludzkie ciało. Nie rodzi to wątpliwości natury 
etycznej?  

AI: - Uznano, że przeszczepianie komórek macierzystych nie 
jest eksperymentem medycznym, nie trzeba mieć zgody komisji 
bioetycznej, bo przeszczep tkanek własnych nie jest obwarowany 
takimi rygorami, jak przeszczep od obcego człowieka. W klasycz-
nej chirurgii stosujemy na co dzień przeszczepianie własnych tka-
nek. Od lat operuję nowotwory skóry i muszę ubytek po wyciętym 
nowotworze czymś przykryć, więc przenoszę pobrany fragment 
skóry w miejsce ubytku, podobnie robi się w oparzeniach. Przesz-
czepianie własnych tkanek to w  chirurgii codzienność. Większe 
potencjalne niebezpieczeństwo niesie ze sobą transfuzja krwi, bo 
to przecież przeszczep komórek od obcego człowieka, a nie wła-
snych. Jak wiemy jest to praktykowane powszechnie od bardzo 
wielu lat i nie budzi żadnych kontrowersji.

Aparatura i  technologia, której używamy, ma wszystkie nie-
zbędne certyfikaty bezpieczeństwa, zarówno amerykańskie, euro-
pejskie jak i polskie.

Restrykcjami w prawie europejskim objęte są manipulacje na 
komórkach mogące zmienić ich genotyp, tzw. inżynieria gene-
tyczna i klonowanie, przechowywanie i  transport – a tym się nie 
zajmujemy.

- Jak rozumiem, podstawową korzyścią ze współpracy z profe-
sorem Bermanem jest dostęp do unikalnej wiedzy?

AI: - Będziemy mieli bazę danych z pięciu lat. To jest bezcenna 
wiedza, która znakomicie uprości nam pracę i uczyni nas bardziej 
wiarygodnymi. Jeżeli powiem pacjentowi: „Mogę panu podać 
komórki macierzyste tak i tak, ale nie wiem, jaki będzie efekt” to 
jestem mało wiarygodny, nawet dla samego siebie. Natomiast je-
żeli powiem, że od  pięciu lat stosowano tą metodę w stu klinikach 
na przykład w chorobie zwyrodnieniowej stawów i efekt jest 15 
razy lepszy niż najlepsza dotychczasowa metoda czyli wstrzykiwa-
nie kwasu hialuronowego do kolana, to zabrzmi to o wiele lepiej.

- Istnieje pogląd, że efekty zabiegów kosmetologicznych są 
mniej trwałe niż uzyskiwane drogą bardziej złożoną, lekarską. 
Na przykład lifting wykonany z  użyciem lasera, o  którym Pan 
wspominał, ma być trwalszy niż uzyskany przez zastosowanie 
środków chemicznych. Czy to prawda? 

AI: - Musimy sprecyzować, o czym mówimy. Jeśli np. o wolumetrii 
twarzy czyli wypełnianiu i modelowaniu, tak by zlikwidować pew-
ne zwisy, zmarszczki, ubytki to tak. Najlepsze wypełniacze na ba-



zie kwasu hialuronowego utrzymują się około roku. Potem zabieg 
trzeba powtarzać. Objętości uznane za bezpieczne i akceptowalne 
cenowo dla pacjenta (bo to są bardzo drogie preparaty) to około 
1-4 mililitrów. Natomiast jeżeli robię liposukcję, to pozyskanie dla 
mnie 50 ml wypełniacza już po przefiltrowaniu, po obróbce tej tkan-
ki tłuszczowej nie jest żadnym problemem. Zdarza mi się u osób 
sześćdziesięcioletnich i starszych robić lipotransfery na twarz o ob-
jętości 200-300 ml. Proszę sobie policzyć, ile kosztowałoby zrobie-
nie tego kwasem hialuronowym, jeżeli średnio 1 ml takiego wypeł-
niacza z górnej półki kosztuje pacjenta około 800 zł. Poza tym nie 
wiem, czy ktokolwiek przetrzymałby taką objętość tych substancji, 
jak tkanka by na to zareagowała. Na tłuszcz reaguje bardzo dobrze. 
Poza tym najlepsze preparaty usieciowanego kwasu hialuronowe-
go utrzymują się do ok. roku, lipotransfer natomiast wiele lat. Za-
biegi tzw. estetyczne mają inną rolę – są uzupełnieniem dużych za-
biegów, mogą być korekcją drobnych niedoskonałości po zabiegu, 
przyspieszać gojenie, są kontynuacją dbania o wygląd skóry, ale nie 
zastąpią dużego zabiegu w przypadku dużej patologii. W przypad-
ku drobnych zaburzeń mogą zaspokoić potrzeby pacjenta samo-
dzielnie lub w połączeniu kilku metod kosmetologicznych.

- Odkrycie, że tłuszcz zawiera komórki macierzyste, wydaje się 
więc rewelacją. 

AI: - To jest dość niedawne odkrycie, które pobudziło rozwój 
wiedzy w wielu obszarach. Co kwartał pojawiają się doniesienia 
o nowych zastosowaniach, jak grzyby po deszczu wyrastają pro-
ducenci nowych systemów do pozyskiwania komórek macierzy-
stych. W tej chwili nikt poważny nie pozyskuje już w medycynie 
estetycznej komórek macierzystych z innej tkanki niż tłuszcz, bo to 
jest stosunkowo proste, oczywiste i bezpieczne. 

- Samo śledzenie nowości to olbrzymi wysiłek. Jak dotrzymać 
im kroku?

AI: - Kiedy zaczyna się uprawiać nowy rodzaj aktywności, to 

zawsze trzeba zapłacić cenę. Trzeba włożyć wysiłek konieczny do 
zdobycia wiedzy, umiejętności praktycznych i pieniędzy na zreali-
zowanie planów. A nie jest to takie proste, kiedy się ma się za sobą 
20 lat ciężkich robót, ale chyba warto. Nadal pracuję w świetnym 
Oddziale Chirurgii Onkologicznej w  Słupsku. Nie mogę nagle 
tego porzucić, bo „duża chirurgia” utrzymuje lekarza w  formie 
intelektualnej i fizycznej oraz sprawności manualnej. Śledzę naj-
nowszą literaturę, kwalifikuję pacjentów do zabiegów, uczestniczę 
w  konsyliach onkologicznych, gdzie jest dyskusja interdyscypli-
narna o problemach onkologicznych i nie tylko, wykonuję poważ-
ne, często skomplikowane, operacje. Poza tym nasz pacjent jest 
integralną całością. Ludzie, którzy przychodzą do nas na zabiegi 
estetyczne czy plastyczne, mają również  problemy internistyczne, 
chirurgiczne, onkologiczne. Trzeba uwzględnić wszystkie aspekty 
organizmu pacjenta podejmując decyzję o kwalifikacji do jakiejś 
procedury. To nie jest tak, że nagle „przełączę się na estetykę”. Za-
biegi estetyczne z technicznego i logistycznego punktu widzenia 
są dla mnie łatwe w porównaniu z medycyną uprawianą w szpitalu 
i kaliber problemu jest z reguły mniejszy – w estetyce problemem 
jest niezadowolenie pacjenta z efektu lub drobnego powikłania, 
obie z tych rzeczy z reguły da się opanować i poprawić, w szpitalu 
na chirurgii czasami cieszę się , że człowiek w ogóle przeżyje okres 
okołooperacyjny. Trudne natomiast jest czasem porozumienie się 
z pacjentem, który ma mgliste wyobrażenie o naszych metodach, 
procesie dochodzenia do efektu, konieczności podzielenia kuracji 
na etapy itd. W czasie nawet długiej rozmowy nie da się wszystkie-
go skutecznie przekazać. Czasami spotykamy się z oczekiwaniami 
niemożliwymi do zrealizowania. Czasami wizja poprawy wyglądu 
pacjenta różni się od wizji lekarza, trzeba czasami dużo trudu, aby 
się właściwie zrozumieć. Poza tym można przewidzieć efekt tylko 
w pewnym przybliżeniu, dlatego wszystko to nie jest takie proste.

- Takie ośrodki jak Państwa, gdzie jest doświadczony lekarz, 
dają pacjentowi większe bezpieczeństwo. 
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AI: - Oczywiście. Lekarz im ma szerszą wiedzę, tym bezpiecz-
niejsze postępowanie wybierze dla pacjenta. To jest kwestia po-
dejścia. W  państwowej służbie zdrowia jesteśmy latami uczeni 
profesjonalizmu, bez względu na to, co się mówi o jej niewydol-
ności. Uczymy się ciężkiej i rzetelnej pracy i wielokierunkowej oce-
ny stanu chorego. Nie potrafię pracować nieporządnie. Gdybym 
zostawił pacjenta bez opieki, nie spałbym spokojnie, to nie mieści 
mi się w głowie. 

- Podejrzewam że niewiele osób w  Koszalinie zdaje sobie 
sprawę z tego, że w wielu obszarach są Państwo pionierami nie 
tylko w skali miasta albo regionu, ale wręcz kraju.

AI: - Myślę, że niedługo coraz szersze grono koszalinian dowie 
się o tym, dzięki pracy marketingowej mojej Wspólniczki, bo ja na 
to nie mam kompletnie czasu. Mnie pochłania w stu procentach 
praca z pacjentem i niestety biurokracja związana z dokumentacją 
medyczną i zarządzaniem kliniką. 

- Poza komórkami macierzystymi, jakie jeszcze inne nowości, 
wyjątkowe procedury mogą Państwo zaproponować pacjen-
tom? 

AI: - Od największych do najmniejszych – skrótowo. Wspo-
mniany transfer komórek macierzystych według  Bermana (tech-
nologia ADIVIVE+CELLTIBATOR), sprzęt do liposukcji laserowej 
(LIPOLIFE 3G), sprzęt do laseroterapii endowaskularnej (VASCU 
LIFE),nowoczesny laser do zamykania drobnych naczyń i likwida-
cji przebarwień (HARMONY BABY REJUVE) ,fala radiowa wysokiej 
częstotliwości egzo- i endodermalna do liftingu, lipolizy i fibrolizy 
termicznej (ATTIVA), zamówiliśmy jako chyba trzecia klinika w Pol-
sce najnowsze urządzenie do transplantacji włosów Smart Graft. 
Lipotransfery na twarz, piersi, pośladki, blizny…W naszej ofercie 
jest również plastyka piersi: rekonstrukcje piersi, chirurgiczne 
plastyki pomniejszające i podnoszące piersi, plastyki powiększa-
jące implantami, tkanką tłuszczową, lifting piersi. Plastyki uszu 

i powiek. Oprócz tego podstawowe zabiegi chirurgiczne: żylaki, 
przepukliny, pęcherzyki żółciowe, tarczyce. Wykonujemy również 
zabiegi w zakresie ginekologii estetycznej. No i oczywiście pełną 
paletę tak zwanych małych zabiegów estetycznych: toksyna bo-
tulinową, osocze bogatopłytkowe, mezoterapię, wolumetrię twa-
rzy preparatami kwasu hialuronowego, nici liftingujące na twarz 
i ciało, lasery frakcyjne ablacyjne i nieablacyjne, epilację, ender-
mologię, STORZ medical, karboksyterapię, makijaż permanentny, 
masaże ciała. Trudno wszystko wymienić.

AZ-S: - Na szczególną uwagę zasługuje urządzenie ATTIVA, 
które jest naszą ulubioną nowością. To coś z pogranicza kosme-
tologii i medycyny estetycznej i małej chirurgii. Wykorzystuje ono 
technologię fali radiowej o wysokiej częstotliwości do uzyskania 
efektu termicznego. Ten efekt termiczny może być zogniskowa-
ny głowicami dwubiegunowymi, używanymi przez kosmetolożki, 
poprzez dotyk do skóry od zewnątrz. Są dostępne różne profile, 
dostosowane do różnych okolic ciała. 

AI: - Możemy tę energię dostarczyć również przez lifting en-
dodermalny i  to już wykonuje chirurg. Wkuwamy igłę  z  elek-
trodą, która może mieć długość 5, 10, 15, 20 cm i  tą elektrodą 
podgrzewamy skórę od spodu. Urządzenie jest zaawansowane 
technologicznie. Ma czujnik temperatury wewnętrznej na koń-
cówce kaniuli, kamerę termowizyjną śledzącą obszar ciała pod-
dany zabiegowi. Przekroczenie pewnej temperatury krytycznej 
automatycznie przerywa zabieg. Sprzęt ten  ma wiele ciekawych 
zastosowań i jest bardzo biezpieczny, a jest bardzo  mało spopu-
laryzowany w Polsce. Ja osobiście bardzo je lubię. 

- Wielofunkcyjność zapewne przekona kolejnych użytkowni-
ków do tego urządzenia.

AI: - ATTIVA jako lifting endodermalny jest bardzo precyzyjny. 
W przypadku wrażliwych okolic ciała jest nieoceniony. Tam gdzie 
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boimy się o  delikatne struktury jak nerwy, czy naczynia krwio-
nośne. Tak jest na przykład z twarzą ale również z przednimi czy 
bocznymi powierzchniami ud, które są trudne technicznie do 
klasycznej liposukcji, a są bardzo widoczne w sukni balowej albo 
na plaży. Urządzenie umożliwia nie tylko lifting, czyli obkurczanie 
się skóry, ale również lipolizę. Jesteśmy w stanie rozpuścić tkankę 
tłuszczową bez jej odsysania, potem stosujemy ubranie uciskowe, 
które ma na celu wypompowanie tej rozpuszczonej tkanki wła-
snym układem limfatycznym. I to się w ciągu kilku dni od zabiegu 
dokonuje. Jest też możliwość fibrolizy, czyli możemy ,,rozpuścić,, 
niektóre blizny wewnątrz, bez rozcinania skóry.

- Kiedy słucham o tej liczbie możliwości zastosowania jedne-
go tylko urządzenia, nie dziwię się że pacjenci nie są w stanie 
określić konkretnie jakiego zabiegu by chcieli...

AZ-S: - Łatwo się pogubić, czytając informacje w internecie. Wy-
bór drogi prowadzącej do osiągnięcia pożądanego stanu zależy 
od kilku czynników: sprzętu, preferencji pacjenta, kosztów. 

AI: - Niektóre pacjentki wolą kilka zabiegów mniejszego kali-
bru, powtarzalnych. Inne chcą efektu na długie lata albo szybkiej, 
spektakularnej zmiany, bo na przykład w perspektywie paru mie-
sięcy mają ważne wydarzenie rodzinne.

AZ-S: - Pierwszy kontakt to przeważnie nasze panie kosmetoloż-
ki, ale kluczowa jest konsultacja z Doktorem, która daje ukierun-
kowanie pacjenta. Po zabiegach często rozmawiam z pacjentami. 
„Pan Doktor zrobił cuda. Moje uszy teraz są piękne, nie muszę się 
już wstydzić” – słyszę często. Miło jest widzieć radość w  oczach 
pacjentów. Radość i odzyskaną pewność siebie. Komuś, kogo nie 
dotyczy jakiś defekt fizyczny, może wydawać się on błahy, ale nie 
jest on błahy dla tego, kto się z nim boryka. Takie  kłopoty obniżają 
samoocenę i psują smak życia. 

- Zaskakujące, że w stosunkowo małym ośrodku są dwie sale 
operacyjne z pełnym oprzyrządowaniem, w tym jedna wyłącznie 
do Państwa dyspozycji. 

AI: - Mieliśmy szczęście, że udało nam się porozumieć z Uro-
medem po zakończeniu budowy nowej części budynku. Dzięki 

dobrej współpracy mamy do dyspozycji  oddział i blok operacyj-
ny stojące na wysokim poziomie. Dysponujemy nowoczesną salą 
operacyjną z  laminarnym przepływem powietrza, jest monitoro-
wana sala wybudzeniowa dla kilku osób. Są cztery sale chorych 
łącznie dla pięciu osób. Każda sala ma swoją łazienkę i telewizor. 
Nawet na tej dwuosobowej sali są łazienki dla obu łóżek odręb-
nie. Zachowane są warunki intymności. 

- Rozumiem, że opieka pooperacyjna przez dzień, dwa to 
maksimum potrzebne w  przypadku zabiegów, które Państwo 
wykonują?

AI: - Kaliber zabiegów, jak i stan ogólny naszych pacjentów nie 
wymaga zwykle hospitalizacji dłuższej niż dwa dni. Nigdy nie do-
równamy Szpitalowi Wojewódzkiemu z jego bazą kardiologiczną, 
profesjonalnym OIOM-em, wielodyscyplinarnym zespołem le-
karskim. Trzeba mieć trochę pokory i  wykonywać te procedury, 
w których ryzyko jest akceptowalne. Dobrą zasadą w chirurgii jest 
wykonywanie takich zabiegów, po których umie się leczyć powi-
kłania i ma się ku temu warunki.

- Zdaje się, że część zabiegów przeprowadza się nie tyle dla 
samego wyglądu, co dla zdrowia albo przynajmniej komfortu 
codziennego życia? 

AZ-S: - Rzeczywiście, są sytuacje, kiedy operacja plastyczna 
przywraca właściwy stan. Rzeczy takie jak blizny, zrosty, nad-
miar zwisającej skóry są stosunkowo proste do wyeliminowania, 
a zmieniają w życiu pacjentów bardzo dużo, ich całe funkcjono-
wanie na co dzień

AI: - Tym, co mnie uderza przy liposukcjach czy zabiegach este-
tycznych, jest fakt, że dla pacjentów są one pozytywnym bodźcem 
do trwałych zmian w życiu. Sukces pierwszego zabiegu przywraca 
im wiarę w to, że można i warto coś dalej zrobić.

AZ-S: - Obserwujemy takie zjawisko. Pacjenci wiążą się z nami 
na dłużej. 

AI: - Przyjęliśmy zasadę, że nie zostawimy pacjenta samemu 
sobie. Obce nam jest myślenie: „Operacja wykonana i opłaco-
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na, a  teraz rób co chcesz”. Przyjmujemy pełną odpowiedzial-
ność za ewentualne powikłania, bo przecież takie mogą się 
zdarzyć i trzeba mieć tego świadomość. Powikłanie jest naszym 
wspólnym problemem i  rozwiązujemy go razem z naszym pa-
cjentem. Generalnie pacjent musi być uczciwie i w miarę naj-
szerzej poinformowany o tym, że mogą wystąpić komplikacje, 
że proces dochodzenia do określonego celu może być wie-
loetapowy np. najpierw zrobimy liposukcję, potem stosujemy 
ubranko uciskowe, potem masaże powłok, następnie zajmie-
my się powierzchnią skóry, a  jak już uzyskamy zdrowy, młody 
wygląd skóry, to poprawimy na przykład nićmi liftingującymi 
jeszcze defekt zwisających policzków albo usuniemy grudki na 
skórze. Tworzymy plan, omawiamy z pacjentem. Ale to on osta-
tecznie decyduje. A jeśli pojawiają się problemy, rozwiązujemy 
rozwiązujemy je razem.

AZ-S: - Kiedy już uporamy się z głównym problemem pacjenta, 
wkracza klasyczna kosmetologia. Wyjaśniamy, doradzamy, do-
bieramy najkorzystniejsze zabiegi. Oferujemy wszystko, co w tej 
dziedzinie jest dostępne. Opracowujemy wspólnie z pacjentem 
plan zabiegów, uwzględniając jego preferencje i możliwości. Wy-
konanie niektóre procedur wiąże się chociażby z porą roku – jak 
na przykład wszelkiego rodzaju zabiegi złuszczające czy lasery, 
które powinny być wykonywane jesienią. Dlatego niezmiernie 
istotna jest stała opieka nad naszymi pacjentami, zbudowanie 
z nimi relacji i zaufania. Pozwala nam to wówczas nie tylko osią-
gnąć zamierzone efekty, ale i długotrwale podtrzymać uzyskane 
rezultaty. Trudno wymienić wszystkie procedury kosmetologiczne 
i medycyny estetycznej, jakie oferuje Pro Beauty. Niemniej jednak 
nasi pacjenci mają pewność, że poradzimy sobie z każdym pro-
blemem od rzeczy naprawdę poważnych aż do najdrobniejszych, 
a  także pomożemy w  codziennej pielęgnacji twarzy, stóp czy 
dłoni. Dlatego pacjentka, która trafia do Doktora na liposukcję, 
a następnie przychodzi do kosmetologów na kontynuację terapii, 
finalnie staje się także stałą klientką naszej wybitnej stylistki rzęs 
oraz manicurzystki. Czy też odwrotnie, klientka korzystająca z za-
biegów upiększających podczas rozmów z naszymi ekspertkami 
decyduje się na procedury bardziej inwazyjna.  Nic więc dziw-
nego, że nasi klienci związują się z nami na długo i że powstają 
szczególne relacja. 

- Nieobojętne jest, jakimi kosmetykami posługują się gabinety 
kosmetyczne i kosmetologiczne. Jak to wygląda u Państwa? 

AZ-S: - Zabiegi pielęgnacyjne wykonujemy głównie z użyciem 
kosmetyków Neauvia. Pozwalają one działać w sposób zindywidu-
alizowany. Mamy do dyspozycji tak zwaną maskę bazową, do któ-
rej dokładamy czynniki aktywne, w zależności od tego, kto z jakim 
problemem przychodzi. Równie dobrze możemy wykonać pa-
cjentowi zabieg nawilżający, liftingujący jak i złuszczający. Celem 
jest zawsze dobrze odżywiona, jędrna, zdrowo wyglądająca skóra, 
a poprzez to dobre samopoczucie, komfort życiowy pacjentki lub 
pacjenta, bo – co warto podkreślić – również panowie doceniają 
dobroczynne działanie zabiegów kosmetologicznych. 

- Powstanie Państwa kliniki zostało od razu zauważone, także 
przez lokalną branżę beauty.

AZ-S: - I co nas ogromnie cieszy, ludzie z  tej branży gratulują 
nam, bo nawet ich zdaniem brakowało w Koszalinie ośrodka ta-
kiego jak nasz. Tylko częściowo jesteśmy dla nich konkurencją, 
często również uzupełnieniem.  Dotychczas było tak, że nawet 
w  jakimś ośrodku w Koszalinie pojawiał się dojeżdżający lekarz, 
na poważniejsze zabiegi i  tak dokądś zapraszał: do Szczecina, 
Gdańska, Bydgoszczy czy Łodzi. Teraz to wszystko jest dostępne 
bez problemu na miejscu.

- A jaki jest oddźwięk wśród pacjentów?
AZ-S - Branża mówi, że trafiliśmy w  dziesiątkę, ale również 

mamy bardzo żywy oddźwięk ze strony pacjentów. Kluczowe jest 
tutaj nazwisko Doktora, który cieszy się ogromnym zaufaniem.

AI: - Przede wszystkim pacjenci nie reagują lękiem, bo pracu-
ję na tym terenie od 20 lat i mam już jakąś historię zawodową. 
Medycyna to dziedzina, w której dobra opinia i zaufanie ludzi są 
ogromnym kapitałem. Przed nami lata ciężkiej pracy, zdajemy so-
bie z  tego sprawę. Chcemy przede wszystkim wspólnie zbudo-
wać bardzo mocną markę.

- Pojawia się kwestia kosztów…
AI: - Od tematu pieniędzy nie uciekniemy, estetyka jest na peł-

nym podatku VAT, zakupy dobrych jakościowo produktów w tej 
branży też kosztują, ale uważamy, że nie można się kierować na-
stawieniem na szybki zysk, bo to polityka krótkowzroczna. Waż-
niejsza jest jakość. Wystarczy, aby na początku starczało na koszty. 
Swoim doświadczeniem zbudowaliśmy wiarygodną firmę, która 
mamy nadzieję zacznie zarabiać w skali długoletniej. Zakupiliśmy 
bardzo drogi sprzęt, zainwestowaliśmy w wyposażenie, szkolenia 
i ludzi – a to dopiero początek.

- Czyli stały rozwój?
AZ-S: - Już teraz zaczyna nam brakować miejsca w naszych ga-

binetach i już chcemy powiększyć wykorzystywaną powierzchnię 
w ramach budynku Uromedu.

AI: - Nie mamy odwrotu. Mamy już w stałym zespole 5 kosme-
tologów, kilka pielęgniarek, instrumentariuszkę, 3 anestezjolo-
gów, 3 chirurgów, lekarza rehabilitacji medycznej. Mamy umowy 
współpracy partnerskiej z  kilkoma specjalistami, wśród których 
jest ginekolog, urolog, specjalista plastyki piersi, ortopeda, sto-
matolog. Możemy na nich liczyć w  razie potrzeby. Mamy wiele 
kontaktów naukowych. Ja sam pracowałem w  wielu klinikach 
w Polsce. Jak już wspomniałem wyżej przez kilka dni w tygodniu 
pracuję na Oddziale Chirurgii Onkologicznej w  Słupsku. Spe-
cjalizację w zakresie chirurgii onkologicznej robiłem w Centrum 
Onkologii w Szczecinie. Od kilku lat mam kontrakt w  Klinice Gi-
nekologii Onkologicznej w  Centrum Onkologii w  Bydgoszczy 
gdzie nabrałem doświadczenia w operacjach narządu rodnego. 
Ostatnio bywam tam rzadko, ale pozostaję w dobrym kontakcie 
z tą znakomitą, znaną w całym kraju  kliniką. Ostrogi chirurgiczne 
zdobywałem w Oddziale Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Onko-
logicznej w  Koszalinie. Kierowania kliniką nauczyłem się, będąc 
ordynatorem Oddziału Chirurgicznego w  Białogardzie. Od nie-
dawna jestem instruktorem liftingu endodermalnego, liposukcji 
laserowej i laseroterapii wewnątrznaczyniowej. Sam szkoliłem się 
z  tych technik w  Izraelu, a  teraz jeżdżę do wielu miast w Polsce 
przekazywać swoje doświadczenia innym lekarzom. Organizuje-
my wiele szkoleń dla siebie i naszego personelu na miejscu jak 
i na licznych wyjazdach. Mamy, na podstawie własnych kompe-
tencji i współpracy z  innymi lekarzami, dostęp do rozległej wie-
dzy. Staramy się stosować podejście wielokierunkowe, bo dla nas 
człowiek to złożona całość. Nie pochwalamy postawy polegającej 
na skupieniu się na jakimś wyrywkowym obrazie. Patrzymy szerzej. 
Chcemy, by holistyczne podejście w  naszym przypadku miało 
konkretną treść.

W  budowaniu firmy najważniejsi są ludzie, nie mury i  sprzęt. 
Kładziemy nacisk n atmosferę w pracy i wspieranie rozwoju zawo-
dowego i osobistego każdego pracownika.

Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Agnieszka Orsa
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„Gdy myślę o tym chłopcu, który zbierał znaczki, maliny i truskawki, mył szyby na stacjach benzynowych, popłynął do Afryki i przeżył 
straszny sztorm na Biskajach, podróżował autostopem po Europie i ZSRR, spał na Akropolu, przejechał Jugosławię, która potem stanęła 
w ogniu, był na Svalbardzie, przeszedł Grenlandię, poszedł na oba bieguny ziemi, spotkał Kasię, stał się ojcem Poli i Kaya, a pomiędzy 
tym wszystkim dotknął jeszcze wiele innych wypraw i zdarzeń – zastanawiam się, jakie to wszystko ma znaczenie? Po co się zdarzyło?” 
Takie pytania stawiał sobie Marek Kamiński w książce „Warto podążać za marzeniami. Moja podróż przez życie“. I właśnie o życiu, które 
jest podróżą, z pochodzącym z Koszalina podróżnikiem rozmawia Malwina Talaśka. 
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Marek Kamiński: 
W dzieciach 
widzę siebie



oznałeś już odpowiedzi na te pytania?
- Myślę, że w jakimś sensie znam odpowiedzi, 

ale nie do końca. Wszystko zdarza się po coś, nie 
ma przypadków. Nawet jeśli w danym momencie 
nie wiemy, po co to się zdarza, to jakiś cel w tym 

jest. Wierzę, że coś się dzieje po to, aby stało się jakieś dobro. 
Więc mam nadzieję, że z tego też wyniknie coś dobrego. 

- Mówi się, że kto poznał tajemnicę biegunów, poznał tajemni-
cę świata... Tak jest w istocie?

- Dla mnie podróż na biegun północy i samotna na południo-
wy są niczym studnie bez dna, z których cały czas mogę czerpać. 
Więc rzeczywiście, poznając tajemnice biegunów, lepiej rozu-
miem świat, w  którym żyję. Wszystko co zrobiłem po zdobyciu 
biegunów wynika z tego doświadczenia. Kiedyś myślałem, że to 
tylko takie powiedzenie, obecnie uważam, że jest w  tym dużo 
prawdy.

- Na Twojej oficjalnej stronie przeczytałam, że podróżujesz już 
ponad 35 lat. Pierwszą samodzielną podróż do Łodzi odbyłeś 
w  wieku 8 lat. Rodzice nie mieli nic 
przeciwko, biorąc pod uwagę, iż byłeś 
wtedy dzieckiem?

- Było to możliwe, bo mając 5 lat zła-
małem rękę i  spędzałem wtedy dużo 
czasu bez rodziców, w sanatoriach. Mu-
siałem przez ten rok nauczyć się samo-
dzielności. Podczas pierwszej podróży 
rodzice odprowadzili mnie do pociągu, 
a w Łodzi odebrała mnie ciocia. W wie-
ku 14 lat rzeczywiście popłynąłem bez 
rodziców do Danii. A  rok później do 
Maroka. Rodzice dawali mi dość dużą 
swobodę.

- Mija już prawie 40 lat od Twojej 
pierwszej, większej wyprawy, a Ciebie 
wciąż pociąga los podróżnika.

- Tak, ale teraz podróże mają inny 
wymiar. Ostatnio brałem udział w  re-
kolekcjach Tischnerowskich we Wło-
dzimierzu. Zdałem sobie sprawę, jaką 
drogę przeszedłem, od podróżnika do 
przekraczania własnych granic. Podróż-
nik kojarzy się z kimś, kto porusza się po świecie zewnętrznym. 
Pielgrzym bardziej się porusza w rzeczywistości duchowej.

- Ile razy otarłeś się o śmierć?
- Przechodziłem przez lodowe szczeliny, wpadałem do wody. 

Niebezpiecznie było na najwyższym szczycie Grenlandii, Gunnb-
jorn Fjeld. Tuż przed szczytem zaczęła się zamieć i mgła. Musieli-
śmy zawrócić i znaleźć drogę do bazy, ale śnieg zasypywał nasze 
ślady. Gdybyśmy nie zawrócili, zginęlibyśmy pewnie w  zamieci. 
Myślę, że było dużo takich sytuacji, ale w tamtym momencie o tym 
nie myślałem. Zawsze się wtedy bałem. Strach to naturalny od-
ruch, którego nie należy się wstydzić. Myślę, że człowiek rozum-
ny i myślący musi odczuwać respekt przed naturą. Zawsze w sy-
tuacjach zagrożenia szedłem do przodu i  robiłem wszystko, by 
niwelować wszelkie ryzyko.

- Czego nauczyło Cię ojcostwo?
- Przede wszystkim dystansu do siebie i swoich potrzeb. W dzie-

ciach widzę siebie, swoich rodziców, dziadków, życie, które jest 
w  drodze. Dzieci dają możliwość, aby kochać bezinteresownie. 
Kochamy kogoś, bo jest ładny, sexi, spodobał nam się jego cha-
rakter… Trudno nam kochać kogoś tylko dlatego, że jest. A tak jest 
właśnie z dziećmi. To rodzaj miłości, którego warto doświadczyć. 

Marzę o tym, żeby z synem kiedyś pójść na biegun północny i po-
łudniowy. Kto wie, może zostanie najmłodszym Polakiem, który 
zdobył oba. Jest po co żyć.

- Mówisz o miłości rodzicielskiej. A jaką masz definicję miłości 
do kobiety? Petrarka, Twój ulubiony poeta, pisząc „Sonety do 
Laury”, przedstawia miłość jako doświadczenie egzystencjalne, 
metafizyczne… U Ciebie jest podobnie?

- Wolę kochać niż zastanawiać się nad definicją tego słowa. 
Zdecydowane ważniejsze jest skupianie się na uczuciu. Jeśli jed-
nak miałbym podać definicje: „Tak więc trwają wiara, nadzieja 
i miłość - te trzy: z nich zaś najważniejsza jest miłość”. (1 Kor 1 13).

- Gdy rozmawialiśmy przez telefon, wspomniałeś, że chętnie 
porozmawiałbyś o filozofii życia. Co miałeś na myśli?

- Podróże są dla mnie scenografią do poznawania mechani-
zmów życia. Nie są celem same w  sobie. Kiedyś chciałbym na-
pisać książkę pt. „Podręcznik życia”. Fascynuje mnie plastyczność 
życia i  jak wiele możemy osiągnąć, gdy człowiek nie zamyka się 
w ramach. Kiedyś jechałem samochodem i pomyślałem sobie, że 

dawniej moim największym marzeniem 
było, żeby mieszkać w  willi. Aż trudno 
uwierzyć ile zmieniło się od tego czasu. 
Dziś mam taki dom, z drugiej strony ten 
dom jest gniazdem, z którego wylatuję 
w świat. Nie wiem, jak będzie wyglądała 
dalsza część mojego życia. Może będę 
pisarzem, bądź będę dalej podróżował 
lub mieszkał w Japonii. Nie wiem, czym 
będę się zajmować, ale bardziej wnę-
trzem człowieka niż zewnętrznym świa-
tem. W tym sensie filozofia życia jest mi 
bardzo bliska. Jak można pokonywać 
własne granice, jak dzieją się cuda i to 
co niemożliwe staje się możliwe…

- Wierzysz w cuda?
- Nie tyle wierzę, co je widziałem.

- Kiedy?
- Cudem było to, że z niepełnospraw-

nym Jaśkiem Melą dotarliśmy na bie-
gun Ziemi. Wierzę w  cuda, choć nie 
do końca je rozumiem. Ich mechanizm 

polega na tym, że nie można powtarzać ich seryjnie, ale można je 
przeżywać. 

- Cuda mają ścisły związek z wiarą? Kiedyś powiedziałeś, że to 
czego doświadczasz wymaga wyjścia ze strefy rozumu. Co do-
kładnie miałeś na myśli?

- Cuda są śladem obecności Boga i żeby ich doświadczyć trze-
ba pozwolić działać Panu Bogu, a Boga nie da się ograniczyć na-
szym rozumem. Dlatego trzeba wyjść poza rozum. Rozum może 
nas tylko doprowadzić do jakiejś granicy. Później jest ściana, któ-
rej bez wiary nie przeskoczymy.

- Powiedziałeś, że chcesz napisać „Podręcznik życia”. Chcesz 
komuś narzucić, jak ma żyć?

- Narzucić? Nie. Pokazać. Nie jak ma żyć, a jak można żyć. Jakie 
życie daje możliwości. Chcę pokazać rzeczy, które są niedostrze-
galne, czyli jak wyjść ze schematu, jak żyć w większej harmonii ze 
sobą i jak ważne jest poznanie siebie. Tego nie uczą w szkołach. 
A to kluczowa rzecz, żeby przeżyć życie z sensem i być szczęśli-
wym. Paradoksem jest to, że wywiady mogą wydawać się nudne, 
ponieważ jest to odpowiadanie na pytania, które często się po-
wtarzają. Dla mnie jest to wspaniałe narzędzie do poznania sa-
mego siebie. Oczywiście, gdybym odpowiadał tak, aby zadowolić 
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innych, pewnie wypadłoby to sztucznie. Ale bardzo mi się podo-
ba to, co Einstein powiedział: „pytania pozostają takie same, ale 
prawidłowe odpowiedzi się zmieniają”. Na pytanie: kim jestem? 
W ciągu roku odpowiedź może się zmienić.

- Masz przepis na szczęście?
- Poznanie samego siebie. Człowiek nie może być szczęśliwy, 

jeśli nie zna siebie.

- Przyznałeś kiedyś w  wywiadzie, że masz na koncie więcej 
porażek niż sukcesów i  lubisz je. To nie jest pewnego rodzaju 
masochizm?

- Nie (śmiech). Jeśli chodzi o  porażki, to jest jak z  zadaniami 
domowymi: jeśli robimy błędy, to jednocześnie czegoś się uczy-
my. Podam taki przykład: spędziliśmy ferie zimowe, wraz z rodzi-
ną, w Izraelu. Będąc w Jerozolimie, byliśmy z dziećmi na Drodze 
Krzyżowej, zaś potem zobaczyliśmy Ścianę Płaczu. Powiedziałem 
dzieciom, że jest to dla Żydów najważniejsze miejsce. One spyta-
ły mnie o to, co jest dla katolików najważniejsze. Uświadomiłem 
sobie, że odpowiedź nie jest prosta. Po długich przemyśleniach 
doszedłem do wniosku, że jest nią Droga Krzyżowa. A ta droga 
była drogą porażek. Ukrzyżowanie było największą porażką Chry-
stusa i  człowieka, a  stała się jednym z  największych wydarzeń 
ludzkości. Dlatego patrzenie tylko i wyłącznie w danej chwili na to, 

że nie osiągnęliśmy celu, jest krótkowzroczne. Dla mnie porażki 
były o wiele ważniejsze niż sukcesy, bo przyniosły więcej owoców. 
Przyjemnie jest przeżywać sukces, stać w blasku jupiterów, ale na 
dłuższą metę uważam, że mogą sprowadzić na złą drogę.

Rozmawiała: Malwina Talaśka / Foto: Karol Kacperski

MAREK KAMIŃSKI - podróżnik, polarnik, honorowy oby-
watel Koszalina. Studiował filozofię i fizykę. Jako pierwszy na 
świecie, 20 lat temu, zdobył dwa bieguny Ziemi w ciągu roku 
bez pomocy z  zewnątrz. W  wyprawie na biegun północny 
towarzyszył mu Wojciech Moskal. W 2004 r. Marek Kamiń-
ski ponownie zdobył dwa bieguny w ciągu roku - tym razem 
towarzyszyli mu niepełnosprawny nastolatek Jan Mela, Woj-
ciech Ostrowski i  Wojciech Moskal (na biegunie północ-
nym). Kamiński brał również udział w rejsie dookoła Atlanty-
ku, dotarł do źródeł Amazonki i przeszedł pustynię Gibsona. 
Ma żonę i dwójkę dzieci - 12-letnią Polę i 10-letniego Kaya. 
Prowadzona przez niego Fundacja Marka Kamińskiego od 
1996 roku pomaga chorym dzieciom i młodzieży w pokony-
waniu barier i realizacji ich

„Wierzę w cuda, choć nie do końca je rozumiem. 
Ich mechanizm polega na tym, że nie można 
powtarzać ich seryjnie, ale można je przeżywać. 
Cuda są śladem obecności Boga, a Boga nie da się 
ograniczyć naszym rozumem. Rozum może nas 
tylko doprowadzić do jakiejś granicy. Później jest 
ściana, której bez wiary nie przeskoczymy.”
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an jest przyzwoitym człowiekiem?
Każdy tak o sobie sądzi. Aż 98 procent pyta-

nych uważa siebie za bardzo uczciwych. Należę 
do tej grupy.

Uczciwy oznacza przyzwoity?
Przyzwoity to słowo, które wychodzi z użycia. Część moich stu-

dentów nie wie, co znaczy.

Każde pokolenie napędza ewolucję wartości?
Wartości nie zanikają, są jedynie inaczej nazywane. Przyzwoity 

to starszawe słowo, choć bardzo ładne. Szarmancki też przecież 
wyszedł z użycia. To desygnat, który zanika. Mężczyźni przestają 
być szarmanccy.

Pojęcie etyki również uległo zmianie?
Trudno powiedzieć, ponieważ nie istnieją badania, które by to 

porównywały w dłuższej skali czasowej. Jednak są różnice, jakie 
uważam za budujące. Kiedyś, do pierwszej połowy ubiegłego stu-
lecia, nakazy etyczne ograniczały się do grupy własnej. Widać to 
wyraźnie w Biblii. W Starym Testamencie zasady Dekalogu obo-
wiązywały tylko w  stosunku do innych członków grupy własnej. 
Absolutnie nie w stosunku do obcych. Dopiero w XX wieku, po-
jawiły się próby poszerzenia – górnolotnie mówiąc – kręgu bytów 
objętych nakazami i  zakazami moralności. W  tym kręgu znaleźli 
się nie tylko obcy, ale i zwierzęta.

Jakie normy ma Pan na myśli?
Nie trzyma się psów przy budzie na łańcuchu. W czasach moje-

go dzieciństwa było to jedyne miejsce pobytu czworonoga. Teraz 
ludzie domagają się przyznania im części praw, które dawniej za-
rezerwowano wyłącznie dla ludzi.

Pies i kot stają się najważniejsi. Przez samotność i pogoń za 
pieniędzmi?

To poszerzenie kręgu uważam za sympatyczną zmianę. Mniej 
cieszy wszechobecny hedonizm. Własna przyjemność, własny 
zysk stają się celem życia. Maksymalizacja przyjemności i zysku to 
w zasadzie istota czasów.

Jak to się ma do przyzwoitości?
Jest często w  sprzeczności. Teoretycznie realizacja własnego 

interesu niekoniecznie musi przeszkadzać cudzym. Jednak często 
są w konflikcie, choćby dlatego, że mamy ograniczoną pulę czasu, 
jaką możemy poświęcić na jedno, czy drugie. Zmienił się sposób 
postrzegania moralności.

Moralność może mieć wyłącznie wygodne oblicze?
Moralność to taka dziedzina, w której jesteś dobrym człowie-

kiem, jeśli nie robisz nic złego. Nie robiąc przy tym nic dobre-
go. Kiedyś tak nie było. Dzieci prowadziły dzienniczek dobrych 
uczynków, zapisując codziennie wieczorem, co zrobiły. Brzmi to 
infantylnie, choć sens jest. Moralność definiowano pozytywnie, 
trzeba było coś robić, by zasłużyć na takie miano. Teraz wystarczy 
się powstrzymać od złego i już jesteś w porządku. Współczesność 
to minimalistyczna wersja tej definicji.

Da się ją oddzielić od religii?
To są sprawy niezależne. Wiele elementarnych przejawów mo-

ralności pojawia się w okolicy drugiego roku życia człowieka. Pół-
toraroczne dziecko, które ledwo chodzi spontanicznie pomaga 
komuś, kto jest w opresji. Podnosząc przedmiot, gdy ten upadnie, 
pocieszając, informując.

Mimo wszystko religia to drogowskaz.
Trzeba sobie zdać sprawę, że ludzie religijni nie są z definicji 

bardziej moralni. Oczywiście uważają siebie za takich. Ludzie re-
ligijni są bardziej moralni w niedzielę. Idąc do kościoła przypo-
minają sobie o normach i do końca dnia trzymają fason. Przykła-
dowo w Stanach ściągają mniej pornosów tylko w niedzielę. Od 
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Choć o moralności od wieków pisano traktaty, to każde pokolenie widzi ją inaczej. Wartości zanikają, ewoluują, często dając przyzwole-
nie dla czynów, których rycerz pewnie by się powstydził, a femme fatale zarumieniła. Pomimo że światem rządzi pieniądz, to na krawędzi 
obłąkania przez mamonę można na chwilę zatrzymać się i pomyśleć o tym co ważne. Wierząc, że „człowiek to brzmi dumnie”. O obli-
czach moralności oraz o tym, że przyzwoitość miewa blaski i cienie opowiada profesor Bogdan Wojciszke, psycholog.



Ludzie 29 

Prof. dr hab. Bogdan Wojcisz-
ke - prodziekan ds. nauki Szkoły 
Wyższej Psychologii Społecznej, 
wydział zamiejscowy w Sopocie. 
Psycholog, autorytet w dziedzi-
nie psychologii miłości i władzy. 
Zajmuje się zagadnieniami z za-
kresu psychologii osobowości i 
psychologii społecznej. Prowadzi 
badania dotyczące spostrzega-
nia i oceniania ludzi. Analizuje 
mechanizmy rządzące zacho-
waniami, myśleniem i emocjami 
osób pozostających w bliskich 
związkach uczuciowych. Zajmuje 
się również psychologią statusu 
i władzy.



poniedziałku do soboty sieć jest gorąca. Z kolei w Maroku swego 
czasu stwierdzono, że gdy wierni słyszą głos muezina nawołujący 
do modlitwy, przypominający o  istnieniu Allaha i  norm, to dają 
większe datki na cele dobroczynne. Nie postrzegajmy tego jed-
nak, jako hipokryzji, a jedynie jako aktywizację pewnych norm. 

Wiarołomny mąż w niedzielę przeistacza się w ideał?
Przypomina sobie z pewnością trzy z dziesięciu przykazań. Spo-

ra szansa, że będzie to nie cudzołóż.

Internet kontra wkładana do głowy moralność, jaki wpływ na 
to kim jesteśmy ma sieć?

Internet trochę nas odczłowiecza. Bycie człowiekiem od zawsze 
oznaczało bycie pod kontrolą innych. Gdy patrzą i oceniają. Je-
steśmy lepsi, gdy inni patrzą. To stały element kondycji ludzkiej. 
Anonimowość w sieci i wielkich miastach spowodowała, że pier-
wiastek społecznej kontroli zniknął.

Pan dostrzega przyzwoitość w Internecie?
Tam jej nie ma. Brak społecznej kontroli, bezimienność nie 

może prowadzić do innych zachowań.

Skąd w takim razie moda na bycie singlem?
Pokolenie 30-latków nie chce związków, małżeństw i pracy na 

etacie. Ta kolosalna zmiana powodowana anonimowością daje 
właśnie takie efekty. Widać wyraźne przesunięcie w kierunku in-
dywidualizmu. Zastanawiające jest, jak dalej się to potoczy. To 
zmienia definicję bycia człowiekiem.

Co oznacza być człowiekiem?
Być elementem wspólnoty. Paradoks naszych czasów polega 

na tym, że cywilizacja temu zaprzecza. Pojawiło się niesłychanie 
dużo nierówności społecznej. W  tej chwili, gdyby zebrać ludzi 
bogatszych, posiadających połowę wszystkiego, to wystarczyłby 
mikrobus aby ich pomieścić. Nie pociąg, nie autobus. Rozwar-
stwienie dochodów jest wstrząsająco duże i postępujące. To złe 
dla społeczeństwa, ponieważ ci najbogatsi wypisują się z systemu 
nie dbając o to, by służył on w dobry sposób ludziom. Skoro część 
posiadających pieniądze posyła swoje dzieci do szkół prywat-
nych, oznacza to, że pozostali uczniowie z placówek publicznych 
stanowią warstwę, która nie potrafi się przebić i uleczyć system.

Lepsi i gorsi?
Bogatsi i biedniejsi. Taki jest ten świat! Tak, jednak w tej chwili 

wiemy, że to szkodzi wszystkiemu. Im większe rozwarstwienie, tym 
gorzej funkcjonują instytucje społeczne. Bogaci się wycofują, więc 
nie ma komu dbać o przyzwoitą jakość szkolnictwa, służby zdro-
wia, czy transportu publicznego.

Przyszłość rysuje się w ciemnych barwach?
Kto to wie? Kto myśli, że potrafi przewidywać przyszłość, jest 

głupcem. Z pewnością nastąpi zredefiniowanie instytucji społecz-
nych. Do niedawna obserwowaliśmy progres w  wielu dziedzi-
nach. 

Żyjemy dwa razy dłużej, niż nasze prababcie.
Progres wynikał z tego, że lewicowe idee weszły do mainstre-

amu i zostały zrealizowane. Opieka zdrowotna, powszechne ubez-
pieczenia, wypłacanie rent i emerytur. To co pojawia się teraz, to 
zanikanie rządów instytucji wspólnotowych. Przykładowo państwa 
stają się coraz bardziej bezradne, ponieważ światem rządzą kor-
poracje. Wiele z nich, choćby taki Google, ma większy budżet, niż 
niejeden kraj. Korporacje mają coraz więcej wpływu, więc zaczyna 
się robić nieprzyjemnie, bo nikt nie jest w stanie ich skontrolować. 
Brak sprawnych instytucji uniemożliwia obronę wspólnoty przed 
ekscesami tych wielkich. To zmiana, która nie wiadomo dokąd nas 
zaprowadzi.

Normy moralne to dojrzałość?
Nie sądzę. Dwulatki wolą tego, kto pomaga, a nie przeszkadza. 

Badane niemowlęta obserwują scenkę, w której jedna z figurek 
wchodzi pod górę, a druga jej próbuje to uniemożliwić lub po-
móc. Jak podsunąć im na tacy figurkę pomagającą i przeszkadza-
jącą, to niemal zawsze wybierają tę pierwszą. Bez pewnych wro-
dzonych zadatków, nie bylibyśmy ludźmi. Potrafimy rozróżniać, 
kto robi dobrze innym, a kto źle.

Wobec tego dlaczego tyle zła jest wokół nas?
Wiedza nie jest jeszcze cnotą. Gdybyśmy nie mieli wrodzo-

nych umiejętności, nigdy nie nauczylibyśmy się języka. Nawet 
najgłupsze dziecko do 18. roku uczy się codziennie 60 słów. 
Z normami moralnymi jest podobnie. Pewne rzeczy typu „nie rób 
krzywdy drugiemu” przynosimy ze sobą na świat. Natomiast, kto 
to jest ten drugi, tego uczy nas kultura, w jakiej żyjemy. Zaczątki 
poczucia sprawiedliwości widać już u  szympansów. Gdy jeden 
dostanie za wykonanie jakiegoś zadania banana, a drugi kostkę 
lodu, to rzuci nią ze złości w eksperymentatora. Widzi, że jest nie-
sprawiedliwie.

Lojalność i szczera miłość to też normy moralne?
Lojalność jest odczuwana w  stosunku do grupy własnej. Pro-

mowanie krewnych i znajomych tylko dlatego, że są „swoi” często 
jest w sprzeczności z etyką ogólnych zasad, takich jak sprawiedli-
wość. Przy czym lojalność grupowa często zwycięża. Idea ogól-
nych norm jest wbrew pozorom ideą historycznie bardzo nową. 
Jared Diamond, badacz, który połowę życia spędził w Nowej Gwi-
nei wspomina takie sytuacje, gdzie podczas konfliktu pomiędzy 
dwoma mężczyznami z różnych plemion, jedynym sposobem na 
rozwiązanie było znalezienie mediatora, który był spokrewniony 
z każdym z nich. Członkowi rodziny zawsze się ufa. Odniesienie 
do ogólnych norm jego zdaniem nie miało najmniejszego sensu, 
ponieważ nikt nie wiedział, że takie istnieją. Etyka lojalności gru-
powej często wygrywa z etyką zasad. Nazywamy to nepotyzmem, 
natomiast poza naszym kręgiem kulturowym to normalne.

Co, gdy wyprą nas maszyny?
Automatyzacja postępuje. Wybór Donalda Trumpa na prezy-

denta jest w dużym stopniu skutkiem zaniku prostych form ludz-
kiej sprawczości. Szczególnie męskiej. Kiedyś mężczyźni wbijali 
gwoździe, teraz za nich robią to maszyny. Zniknęło zapotrzebo-
wanie społeczne na tak proste umiejętności, więc ci, którzy nie 
umieją więcej, stają się bezużyteczni. Znaczna większość ludzi 
w rozwiniętych krajach pracuje w usługach. Nie dlatego, że pro-
dukcja przeniosła się do Chin, czy Indii, tylko, że produkcja w co-
raz większym stopniu staje się dziełem maszyn. 

Współczesny człowiek bawi się w Boga. Zmienia płeć, decydu-
je o życiu. Jak to się ma do starego, dobrego człowieczeństwa?

Problem trans płciowości nie czyni ludzi niemoralnymi. Świat 
robi się amorficzny, relatywny. Taki duch zapanował i być może 
podkopuje normy moralne. Dowodów jednak na tą tezę nie ma.

Świat podoba się Panu?
Najbardziej podoba się taki świat, w którym człowiek jest mło-

dy. To osobiste upodobanie, choć jest największym złudzeniem. 
Ludzie nie stają się gorsi, niż byli, pod pewnymi względami stają 
się lepsi, na przykład spada stopa zabójstw. Europa ma za sobą 
70 lat pokoju, a nigdy wcześniej tak wiele ludzi nie cieszyło się 
wolnością i dobrobytem, a te czynią człowieka lepszym.

Jestem człowiekiem, to wciąż brzmi dumnie?
To brzmi różnie. W zależności, kto i gdzie zada to pytanie.

Autor: Dagmara Rybicka
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kąd pochodzi kot, który dziś nam dotrzymuje to-
warzystwa?

Gryzak trafiła do mnie z budowy na Warszewie, 
jej matkę przejechał samochód. Kiedy ją zabrałam 
do domu miała 6 tygodni i przez pierwszy miesiąc 

siedziała na półce za książkami, wychodząc do miski i do kuwety, 
tylko jak mnie nie było w pobliżu. Była zupełnie dzika. Praktycznie 
przez ten czas nie widziałam kota. Kolejny miesiąc upłynął jej na 
nieśmiałych spacerach po pokoju, ale nadal była przestraszona. 
Jako, że szczególnie lubię zajmować się socjalizacją dzikich ko-
tów, zaczęłam z nią pracować. Najpierw kot zszedł z góry na dół 
domu, w pierwszej kolejności zaprzyjaźnił się z psem, później po-
zwolił się pogłaskać mojej mamie… a teraz, jak widać, nikogo już 
się nie boi i jest nawet towarzyski.

Jaki sposób na niego znalazłaś?
Wzięłam go podstępem (śmiech). Ten kot jest strasznie łakomy. 

Któregoś dnia położyłam się na łóżku z miską jogurtu. Kiedy go 
zjadłam, pustą miskę postawiłam na kolanach. Gryzak wszystko 
obserwowała. Bardzo powoli zaczęła się skradać w moją stronę. 
Kiedy już dotarła do mnie, wsadziła głowę do miski i zaczęła ją 

wylizywać. Wtedy zaczęłam ją głaskać – żeby poznała dotyk czło-
wieka i dobrze go kojarzyła. Powtórzyłam to kilkakrotnie, aż zaczę-
ła sama do mnie przychodzić. Na początku tolerowała tylko moją 
obecność, przed innymi uciekała. Myślę, że w pełnej socjalizacji 
pomogła jej moja suka Masza, która uwielbia Gryzak i jest bardzo 
towarzyskim psem. Myślę, że pomogła mu się otworzyć.

Na czym właściwie polega Twoja praca?
Głównie na konsultacjach. Przykładowo, dzwoni do mnie klient, 

mówiąc, że ma taki a taki problem ze swoim kotem. Konsultacja 
zawsze odbywa się w miejscu, w którym mieszka zwierzę. Na za-
istnienie problemu mają wpływ różne czynniki, a warunki, w jakich 
mieszka kot są bardzo ważne. Następnie rozmawiam z właścicie-
lem, robię dokładny wywiad o  relacjach panujących w  domu, 
zmianach, jakie zaszły ostatnio. I na podstawie zebranych infor-
macji szukam rozwiązania problemu.

Z czym najczęściej dzwonią do Ciebie ludzie?
Najczęściej skarżą się na to, że kot załatwia się poza kuwetą. 

Jadę wtedy do klienta, oglądam dom, sprawdzam, gdzie stoi ku-
weta, jaki żwirek ją wypełnia, analizuję relacje opiekuna z kotem, 

Dlaczego kot wchodzi do pudełka albo zdarza mu się nasikać poza kuwetą? Czy mruczenie jest zawsze oznaką zadowolenia? Poetka 
Wisława Szymborska twierdziła, że kot to jedyne dzieło Boga, które mu się udało. Lista sławnych kocich wyznawców jest długa. 
Jednocześnie kotom przypisywano złe cechy. Złośliwe, pamiętliwe, przynoszące pecha (te czarne), atrybut czarownic. Jak jest z tymi 
kotami naprawdę? O to zapytaliśmy Annę Łukaszuk, która bada kocią naturę od lat, pracując jako koci behawiorysta.

Kot, nie człowiek
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bo zwykle to jest kluczowe. Zawsze też zalecam zrobienie badań 
u weterynarza, bo często oddawanie moczu jest wynikiem zapa-
lenia pęcherza, które trzeba wyleczyć antybiotykiem. Są jednak 
przypadki, że nawet zapalenie jest wynikiem stresu jaki odczuwa 
zwierzę. 

Co może spowodować ten stres?
Jest wiele powodów, koty są bardzo wrażliwe. Miałam na przy-

kład klientkę, której kot nagle zaczął sikać poza kuwetą pomimo, 
że był zdrowy, jego kuweta stała w odpowiednim miejscu, a kotu 
pozornie niczego nie brakowało. Wcześniej zwierzak był bezpro-
blemowy, jego zachowanie zmieniło się w momencie, kiedy do 
mojej klientki wprowadził się jej narzeczony. Kot poczuł się od-
sunięty na dalszy plan i zaczął okazywać swoje niezadowolenie, 
np. mocząc ubrania nowego lokatora. To była długa praca, m.in. 
z użyciem obroży feromonowej. Zakończyła się sukcesem. Może 
kot i narzeczony nie zaprzyjaźnili się, ale przynajmniej zwierzak 
zaczął pana tolerować na tyle, że wrócił ze swoimi potrzebami 
do kuwety. 

No właśnie, często takie zachowanie u kota odbieramy jako 
jego wrodzoną złośliwość. Mówi się, ze koty są wredne. To dość 
krzywdząca opinia dla 
tych zwierząt.

I  niesłuszna. Tak mó-
wią ludzie lubiący nada-
wać zwierzęciu ludzkie 
cechy, których ono nie 
posiada. Kot nie jest 
wredny, on stara się 
przekazać nam swoje 
potrzeby. Mówimy, że 
jest złośliwy, bo drapie 
meble. Nie jest tak. Kot 
jest zwierzęciem, któ-
re musi ostrzyć pazury 
i  żeby nie wyżywał się 
na naszych meblach, wy-
starczy mu kupić drapak. 
Jeżeli kot zrzuca kubki 
ze stołu to dlatego, że 
chce zwrócić naszą uwa-
gę lub po prostu jest to 
dla niego dobra zabawa. 
Nie ma w tym cienia zło-
śliwości.

Psy są towarzyskie 
i łatwo nauczyć je posłuszeństwa. O kotach się mówi, że chodzą 
własnymi drogami i nie są skłonne do nauki, a na pewno do słu-
chania się ludzi. Ile jest w tym prawdy?

Kota można nauczyć wszystkiego. Jasne, że nie każdego, ale to 
kwestia indywidualna, nie gatunkowa. Często jest to bardzo pro-
ste, bo wbrew pozorom kot się szybko uczy. O ile oczywiście chce 
(śmiech).To też kwestia rasy, nie każdy kot będzie chciał współpra-
cować. Same koty między sobą się bardzo różnią. Są rasy kanapo-
we, bardzo spokojne, np. takie są persy, ale są również koty, które 
zachowują się wręcz jak psy. Taki jest maine coon, który potrafi 
chodzić przy nodze czy reagować na komendy albo kot syjamski, 
który jest bardzo towarzyski i  do tego gadatliwy; nawet zwykłe 
dachowce różnią się między sobą charakterem. Czasem ludziom 
trzeba bardzo dobitnie tłumaczyć, że muszą dać swoim kotom 
swobodę wyboru – kot nie musi każdego lubić i dawać się gła-
skać zawsze wtedy, kiedy my mamy na to ochotę. Tak jak nie każdy 
człowiek lubi swojego sąsiada i nie każdy czuje się dobrze przy-
tulany na każdym kroku. U  zwierząt wiele też zależy od genów. 
Kot od dzikiej matki będzie trudniejszy do ułożenia i  pewnych 

cech nie da się z niego zupełnie wykorzenić, np. silnego instynktu 
łowieckiego. Zresztą, nie należy zupełnie pozbawiać zwierzęcia 
jego prawdziwej natury. Musimy ją uszanować.

Wspomniałaś o instynkcie łowieckim u kotów. W czym się ob-
jawia? Jak kot mi przynosi martwą mysz albo ptaszka to powin-
nam mu podziękować czy się zaniepokoić?

To są prezenty, które koty przynoszą dla nas. One się przed 
nami chwalą „zobacz, upolowałem go dla ciebie”. Jednak naj-
lepiej jest nie wypuszczać kotów samopas tylko np. wychodzić 
z  nimi na szelkach. Ale problemem nie jest fakt, że znajdziemy 
niechciany prezent pod drzwiami. Chodzi przede wszystkim o za-
grożenia, jakie czyhają na kota na dworze – głównie samochody. 
Średnia życia kotów wychodzących jest o połowę niższa niż tych, 
które mieszkają w domach. 

Koty jedzą myszy?
Tak. Myszy mają w sobie taurynę, to niezbędny dla kotów ami-

nokwas. Można kupić mrożone myszki hodowlane, uśmiercane 
humanitarnie, z przeznaczeniem na kocie jedzenie. Wrzucamy je 
wtedy do zamrażalnika z nadzieją, że ktoś niepowołany tam nie 
zajrzy i nie padnie z przerażenia. Raz na trzy dni wyciągamy jedną 

mysz i karmimy nią kota. 
Może brzmi to maka-
brycznie, ale nie zapo-
minajmy, że koty to nie 
ludzie, ich organizmy są 
inaczej skonstruowane, 
one muszą jeść mięso. 
A  my, decydując się na 
kota, mamy obowiązek 
zaspokoić jego podsta-
wowe potrzeby. 

Jeden z  naszych 
grzechów głównych to 
niewłaściwe karmienie 
zwierząt. Czego kotu nie 
wolno, a czym należy go 
karmić by był zdrowy 
i szczęśliwy?

Na pewno nie karmić 
go karmą dla psa, gdyż 
ona ma zupełnie inny 
skład niż kocia. Nie karmi 
się też kota popularnymi 
„chrupkami”, niezależ-
nie od tego, co mówią 

w reklamach ich producenci. Nie można też karmić kota samymi 
warzywami i owocami ani tym, co my jemy. Dla nich naturalnym 
jedzeniem jest surowe mięso. Można wybierać gotowe karmy, ale 
takie z wysoką zawartością mięsa i bez zbóż. I pod żadnym pozo-
rem nie podajemy kotu mleka. 

Na koniec muszę się Cię zapytać o rzecz, która mnie, i pewnie 
innych, szalenie intryguje. O co chodzi z kocim wchodzeniem do 
pudełek?

To jedna z tych wielkich kocich tajemnic (śmiech). Tak naprawdę 
nikt dokładnie nie wie, czemu koty wchodzą albo próbują wejść 
nawet do o wiele mniejszych od siebie pudełek, toreb, pojemni-
ków czy innych opakowań. Jest wiele teorii na ten temat i ciągle 
powstają nowe. Jedno jest pewne: im to sprawia frajdę, a nam 
poprawia humor. I tego się trzymajmy.

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała:  Aneta Dolega / Foto: Jarek Gaszyński
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Mercedes CLS w opinii Macieja Marszałka

Auto zobaczyłem po raz pierwszy podczas naszej, wspólnej 
z  żoną, wizyty w  salonie w  Starych Bielicach. Pojechaliśmy tam 
szukać małego, miejskiego samochodu dla Moniki (od sześciu 
lat jeździ mercedesem - innego samochodu nie chce). Podczas 
rozmowy z doradcą klienta nie sposób było oderwać wzrok od 
stojącego za nami czarnego Mercedesa CLS. Przez szybę widać 
było elegancję i klasę samochodu. W końcu to topowa klasa nie-
mieckiej marki. Widząc moje rozkojarzenie podczas rozmowy, 
pan Krzysztof Piszko zaproponował jazdę próbną. 

W umówionym dniu odebrałem samochód  z salonu. Już sama 
linia nadwozia robi niesamowite wrażenie - pomyślałem. Jednak 
to tylko przedsmak tego, co nas czeka w środku auta. Jest to po-
łączenie elegancji, luksusu i dobrego smaku. Wszystko w odpo-
wiednich proporcjach, żadnych krzykliwych elementów, styl i szyk. 
Zwracają uwagę komfortowe, dobrze dopasowujące się do ciała 

fotele. Bardzo dobra ergonomika przycisków jest na pewno atu-
tem tego mercedesa. Co moim zdaniem bardzo ważne, widoczna 
duża dbałość producenta o bezpieczeństwo jazdy. 

No i na koniec opisu wrażeń estetycznych dwie rzeczy, o któ-
rych nie wspomnieć byłoby grzechem. Po pierwsze oświetlenie 
wnętrza samochodu. Podświetlane dysze nawiewów oraz oświe-
tlenie boczne i  podłogi, które można dowolnie konfigurować - 
to trudno opisać słowami. Miałem okazję zobaczyć to wszystko 
w nocy, naprawdę robi wrażenie. Druga rzecz – coś dla meloma-
nów. Odsłuch muzyki w tym aucie to czysta przyjemność. Wystar-
czy zamknąć oczy, aby przenieść się do wnętrza sali koncertowej.  
O  perfekcyjnym wykończeniu nie trzeba pisać, bo to w  końcu 
Mercedes.

Parę słów o wrażeniach z jazdy. Te nie odbiegają od klasy wy-
kończenia auta. Bardzo dużo daje stały napęd na cztery koła, auto 
prowadzi się jak po szynach. To, że jest ciche, nie dziwi. Ale kultura 

W szpilkach i pod 
krawatem za kierownicą
Tym razem w naszej rubryce poświęconej wrażeniom klientów koszalińskiego salonu Mercedes Benz z testowania samochodów tej 
marki publikujemy test szczególny, bo podwójny. Na dokładkę małżeński. Pan Maciej Marszałek (zawodowo lekarz chirurg) poznał 
z bliska model CLS. Pani Monika Marszałek (nauczycielka prowadząca w Koszalinie ośrodek „Studio Pilates Zatrzymaj Czas”) przez kilka 
dni sprawdzała model GLC Coupe.  Oto ich relacje.
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CLS 400 d 4MATIC - W programie Lease & Drive dla Przedsiębiorców (przy 
10 % wpłacie wstępnej, umowie na 3 lata i limicie kilometrów 25 000 rocznie) 
– rata miesięczna 4891 PLN netto 

GLC 300 4MATIC Coupé - W programie Lease & Drive dla Przedsiębiorców (przy 
10 % wpłacie wstępnej, umowie na 3 lata i limicie kilometrów 25 000 rocznie) 
– rata miesięczna 2894 PLN nettoMonika i Maciej Marszałkowie



pracy silnika oraz automatycznej skrzyni biegów sprawia kierowcy 
dużo radości. Zero spadku mocy w zakresie od 0 do 240 km/h, 
samochód rozpędza się w  sposób jednostajny, zmiana biegów 
jest niezauważalna. No i  oczywiście tryb Sport+ dla kierowców 
lubiących adrenalinę w  żyłach. Po jego włączeniu zawieszenie 
utwardza się, silnik i  skrzynia biegów przechodzą w  tryb jazdy 
sportowej. Nawet tłumik zmienia swój dźwięk. Teraz prowadzenie 
mercedesa przypomina bardziej grę Play Station niż rzeczywi-
stość. Tylko trzeba uważać na fotoradary, bo charakter auta wymu-
sza podświadomie szybką jazdę na trasie; za to wyprzedzanie nie 
sprawia żadnych problemów. To auto ma po prostu wbudowane 
pierwszeństwo przejazdu. Inaczej sprawa wygląda w ruchu miej-
skim, tutaj tryb Sport+ staje się utrudnieniem (lepszym wyborem 
staje się tryb Comfort). Auto jest bardzo zrywne, pedał gazu re-
aguje nawet na delikatne dotknięcie natychmiastowym przyspie-
szeniem. Natomiast dzięki kamerze 360 stopni parkowanie tym 
dość sporym wozem nie sprawia problemów. 

Podsumowując: moim zdaniem auto luksusowe, warte swojej 
ceny. Wiele systemów bezpieczeństwa oraz duża frajda z  pro-
wadzenia gwarantowane. Trudno było rozstać się z CLS-em. Po-
lecałbym go tym, którzy szukają prestiżowego, wyjątkowego sa-
mochodu, a muszą sporo podróżować, bo dopiero na trasie auto 
pokazuje wszystkie swoje zalety.
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CLS 400 d 4MATIC
Pojemność skokowa silnika – 2925 cm3 
Wydajność znamionowa – 250 kW 
Wydajność znamionowa – 340 KM 
Prędkość maksymalna – 250 km/h 
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h – 5,0 s 
Skrzynia biegów – automatyczna  
Rodzaj paliwa – diesel  
Średnie zużycie paliwa (min.) – 5,6 l/100 km

Mercedes GLC Coupe w opinii Moniki Marszałek 

Kiedy zobaczyłam ten samochód, pomyślałam, że ma styl, cha-
rakter i  świetną prezencję. To SUV o  sportowej sylwetce, który 
idealnie pasuje do wysportowanej kobiety, ceniącej komfort, bez-
pieczeństwo. O tak, GLC Coupe mimo że jest SUV-em, jest samo-
chodem charyzmatycznym, sportowym. Bardzo wygodnie się do 
niego wsiada i wysiada.

Stylowo i przyjemnie jest też w kabinie. Z przodu siedzi się wy-
godnie (dobrze wyprofilowane fotele są nie tylko wygodne, ale 
także odpowiednio trzymają na zakrętach), wszystko jest pod 
ręką, można liczyć na rozbudowane multimedia i możliwość konfi-
guracji auta według własnych potrzeb. Kiedy usiadłam za kierow-
nicą, poczułam komfort, a  przyjemność - dotykając kierownicy, 

która faktycznie była ze skóry, a nie skóropodobnym wytworem. 
Bardzo dobrze leżała w dłoniach. 

Spodziewałam się hałasu podczas jazdy z uwagi na duże ga-
baryty auta. Byłam jednak miło zaskoczona dobrze wyciszoną, 
przestronną kabiną. W mojej ocenie wyciszenie wnętrza GLC Co-
upe stoi na bardzo wysokim poziomie. Niezależnie od prędkości  
z jaką jechałam,  w kabinie było cicho.

Jako nauczyciel metody Pilatesa uczę precyzji ruchu, zwinno-
ści, elastyczności. Mercedesa GLC Coupe prowadzi się właśnie 
w ten sposób, tj. precyzyjnie, zwinnie, ma on dynamiczny silnik. 
GLC Coupe ma napęd 4Matic - co absolutnie kojarzy mi się 
z bezpieczną jazdą. Auto nie przechyla się w zakrętach i potrafi 
odwdzięczyć się dużą dawką pozytywnych emocji z dynamicz-



GLC 300 4MATIC Coupé
Pojemność skokowa silnika – 1991 cm3 
Wydajność znamionowa – 180 kW 
Wydajność znamionowa – 245 KM 
Prędkość maksymalna – 236 km/h 
Skrzynia biegów – automatyczna  
Rodzaj paliwa – benzyna 
Średnie zużycie paliwa (min.) – 7,5 l/100 km

nej, sportowej  jazdy. Jest niesamowicie stabilny, jedzie jak przy-
klejony do jezdni.

Ma 9-biegową skrzynię automatyczną z  drążkiem sterowania  
umieszczonym przy kierownicy. Początkowo z  przyzwyczajenia 
szukałam „biegów” przy podłokietniku,  jednak po kilku kilome-
trach przyzwyczaiłam się do zmiany biegów przy kierownicy. Mało 
tego, uważam, że jest to bardziej ergonomiczne rozwiązanie.

Mimo dużych gabarytów „mojego” GLC Coupe, absolutnie  nie 
miałam problemów z parkowaniem. Auto jest wyposażone w ka-
merę 360 stopni, co niesamowicie ułatwiła manewrowanie. Zna-
komita widoczność w lusterkach  to  jeszcze jeden atut. Droga do 
mojego domu jest szutrowa, nierówna (czasami z dziurami),  jadąc 
GLC Coupe w ogóle nie odczuwałam tych nierówności.

Na trasie pozwoliłam sobie pobawić różnymi ustawieniami try-
bu jazdy,  z których tryb Comfort jest najbardziej neutralnym usta-
wieniem. Włączyłam także Sport oraz Sport+. Mercedes GLC Co-
upe podczas zmiany tych ustawień  zachowywał się zauważalnie 
inaczej,  bardziej dynamicznie. To było ciekawe doświadczenie.

Podsumowując: nietuzinkowe auto, zapewniające niesamowi-
te doznania podczas jazdy. Sprawiło, że po zakończeniu testu nie 
mogę się doczekać chwili, kiedy będę mogła ponownie usiąść za 
jego kierownicą.  

Zapraszamy do Autoryzowanego Salonu Mercedes-Benz Mojsiuk 
w Starych Bielicach 128 k/Koszalina, tel.: +48 94 34 77 372 

Polub nas na Facebook`u – Mercedes-Benz Mojsiuk
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rupa Mojsiuk to znana firma w  branży motory-
zacyjnej w  regionie zachodniopomorskim. Pro-
wadzi autoryzowane salony sprzedaży i serwisy 
samochodów Mercedes-Benz, Peugeot i Honda 
oraz Mojsiuk Centrum Blacharsko-Lakiernicze. 

I to właśnie przy współpracy z jedną z marek, a dokładnie Merce-
des-Benz została utworzona w roku 2014 w Zespole Szkół nr 10 
klasa patronacka Mercedes-Benz o kierunku blacharsko-lakierni-
czym.

Uczniowie uczęszczający do tej klasy (dwa roczniki szkoły zawo-
dowej) mają możliwość poznawania pracy lakiernika i blacharza 
samochodowego od strony praktycznej w największym centrum 
blacharsko-lakierniczym na Pomorzu Środkowym, które należy do 
Grupy Mojsiuk. Niezależnie od tego uczniowie „samochodówki” 
mogą korzystać z  dostępu do najnowszej technologii diagno-
stycznej w serwisie Mercedes-Benz w postaci miesięcznych prak-
tyk technikum samochodowego. 

Edukacja, programy nauczania to jedno. Bardzo ważnym czyn-
nikiem kształcenia jest również odpowiednia baza dydaktyczna. 

W tym zakresie szkoła również otrzymała od Grupy Mojsiuk wspar-
cie w postaci przekazanego w listopadzie 2014 r. urządzenia do 
ustawiania geometrii kół. Współpraca koszalińskiego przedsię-
biorcy i szkoły trwa nadal, a nawet zostanie wkrótce poszerzona. 

W  dniach 20-21 kwietnia br. koszalińska „samochodówka” 
będzie obchodziła jubileusz 60-lecia istnienia. Podczas tej uro-
czystości zaplanowano podpisanie porozumienia o współpracy 
pomiędzy Grupą Mojsiuk i Gminą Miasto Koszalin reprezento-
waną przez dyrekcję szkoły, a obejmującą: organizację praktyk 
zawodowych oraz płatnych staży dla uczniów; organizację dla 
uczniów cyklicznych wizyt zawodoznawczych na terenie firmy; 
wspomaganie procesu kształcenia poprzez organizację zajęć 
praktycznych lub pokazowych w  oparciu o  nowoczesny sprzęt 
i  rozwiązania techniczno-technologiczne; promowanie uczniów 
i absolwentów wyróżniających się wiedzą i umiejętnościami w za-
wodzie; udostępnianie uczniom informacji dotyczącej aktualnych 
oferty pracy w  firmie. Grupa Mojsiuk w planowanym porozumie-
niu zobowiązuje się również do współudziału w  przedsięwzię-
ciach promocyjnych szkoły oraz w  pracach mających na celu 
dostosowywanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy, 

Praktyka czyni 
mistrzów
Obecnie trwa w Polsce wielki powrót do tzw. kształcenia zawodowego. Jest to próba odrobienia strat wywołanych decyzjami z początku 
przemian ustrojowych, kiedy w edukacji akcent został położony na licea ogólnokształcące i ogólne wykształcenie. Czas pokazał, że 
był to poważny błąd. Powstała wyrwa pokoleniowa w wielu zawodach. Także tych związanych z motoryzacją. Rynek pracy sygnalizuje, 
że bez kształcenia zawodowego i kompetencji nabywanych przez uczniów w ramach praktyk u konkretnych przedsiębiorców, nie jest 
w  stanie normalnie funkcjonować. Grupa Mojsiuk podejmując współpracę z  Zespołem Szkół nr 10 w  Koszalinie, czyli popularną 
„samochodówką”, jako jedna z  pierwszych firm w  regionie wyszła z  inicjatywą wsparcia kształcenia „zawodowców” z  krwi i  kości. 
Po kilku latach widać tego pozytywne efekty. Dlatego współpraca będzie kontynuowana i rozwijana. 
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a przez to do ułatwiania absolwentom szkoły znalezienia pierwszej 
pracy zgodnej z kierunkiem wykształcenia lub kontynuowania na-
uki na wyższym poziomie edukacyjnym.

Jak widać zakres współpracy jest bardzo szeroki, ale co najważ-
niejsze zawiera ustalenia płynnego reagowania na sygnały płyną-
ce z  rynku pracy, co dla młodych ludzi wybierających tą ścieżkę 
kariery zawodowej jest niesłychanie ważne. Decydując się na kon-
kretny profil kształcenia oferowany przez szkołę mają pewność, że 
po skończeniu edukacji znajdą miejsce pracy w regionie koszaliń-
skim bez konieczności emigracji zarobkowej. 

Wszystkich zainteresowanych pracą i praktykami zawodowy-
mi w  Grupie Mojsiuk zapraszamy do kontaktu z  działem kadr 
pod numerem telefonu 94 34 77 350, praca@mojsiuk.pl, Polub 
nas na Facebook`u – Mercedes-Benz Mojsiuk.
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Tomasz Lampkowski, dyrektor Ze-
społu Szkół nr 10: - Dotychczaso-
wa współpraca przyniosła dobre 
rezultaty, dlatego z  satysfakcją 
podpiszemy kolejne porozumie-
nie. Dla naszych uczniów możli-
wość zdobywania praktycznych 
umiejętności w  realnych warun-
kach warsztatu diagnostycznego 

czy naprawczego jest nieoceniona. Przygotowują się oni 
w  ten sposób do konkurencji na rynku pracy. Nie można 
bowiem mieć złudzeń, że absolwenci wyposażeni jedynie 
w wiedzę teoretyczną mają takie same szanse na satysfakcjo-
nujące zatrudnienie w zawodzie, jak ci którzy już na etapie 
szkolnym zetknęli się z  realiami, najnowszymi narzędziami 
i technologiami. A to ma do zaoferowania Grupa Mojsiuk.  

Czym kierują się młodzi pracownicy, wybierając Grupę 
Mojsiuk jako swoje pierwsze miejsce pracy?

Damian Iwiński, kierownik ds. produkcji w Mojsiuk Centrum 
Blacharsko-Lakiernicze: - Dla mnie jest to miejsce o szerokiej 
perspektywie rozwoju zawodowego. Pracownik nie odczuwa 
tutaj ograniczeń czy barier związanych z chęcią pozyskiwania 
informacji na tematy związane motoryzacją w ogólnym zna-
czeniu. Firma stawia na pomoc w formie rozwoju ścieżek ka-
riery zawodowej, szkoleń i kursów. Jestem tego żywym przy-
kładem. Moja ścieżka kariery zawodowej rozpoczęła się już 
w Zespole Szkół nr 10 – „samochodówce”, gdzie uczęszcza-
łem do czteroletniego technikum. Był to okres, który dobrze 
wprowadził mnie w świat motoryzacji. Dzięki zdobytej wie-
dzy w procesie kształcenia postanowiłem rozwijać się i na-
wiązałem już na etapie nauki kontakt z Grupą Mojsiuk, gdzie 
mogłem odbywać praktyki zawodowe. Dzięki temu w 2011 
r. wraz z moimi kolegami z  „samochodówki” zwyciężyliśmy 
w  finale IV edycji konkursu Castrol Professional Academy. 
Dalsza część mojej powoli rozwijającej się kariery motory-
zacyjnej powiązała się z  ukończeniem technikum i  rozpo-
częciem studiów inżynierskich na Politechnice Koszalińskiej. 
Dodatkowo, aby już mocno osadzić się w odpowiedzialnym 
życiu, postanowiłem podjąć stałą pracę w Mojsiuk Centrum 
Blacharsko-Lakiernicze S.A., a studia dalej uzupełniały moją 
wiedzę teoretyczną w formie studiów niestacjonarnych. Fir-
ma Mojsiuk wspierała mnie w kontynuowaniu nauki na uczel-
ni, dzięki czemu udało mi się obronić tytuł inżyniera. Obec-
nie po przejściu przez wiele stanowisk w firmie - od doradcy 
serwisowego przez mistrza zmianowego - odnalazłem się na 
stanowisku kierownika ds. produkcji. Jak widać, w  Grupie 
Mojsiuk można się rozwijać. Mam nadzieję, ze mój przykład 
zachęci kolegów do związania się z zawodem i naszą firmą. 

Oskar Zawada, mechanik w  serwisie Mercedes-Benz Moj-
siuk: - Związek z motoryzacją jest u nas rodzinny. Ojciec pra-
cuje w  motoryzacji od 25 lat, ja również nią się pasjonuję. 
Po ukończeniu szkoły zdecydowałem się złożyć CV do firmy 
Mojsiuk, ponieważ jest to firma rozwojowa i stabilna, co gwa-
rantuje mi dalszy rozwój zawodowy i stabilne zarobki.

Arkadiusz Szczypek, mechanik w  serwisie Mercedes-Benz 
Mojsiuk: - Mnie firma Mojsiuk zainteresowała ze względu na 
marki, jakimi handluje i  serwisuje. W  szczególności chodzi 
o  Mercedesa, w  którego serwisie aktualnie pracuję. Każdy 
dzień to nowe wyzwania i dużo pracy, ale też i regularne do-
chody. Możliwość przejechania się nowym modelem w mo-
mencie jego wejścia na rynek to dodatkowa frajda.
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Biednie nie 
znaczy głupio
Adam Staciwa ma dwie kolekcje: doznań z wypraw do miejsc niewydeptanych oraz masek i włóczni z tych zakątków świata.

Tam bieda jest 
większa, lecz 
wyklucza tu, 
nie tam.



łaśnie wrócił z  Wietnamu, a  już ma bilety na 
indyjskie Adamany. Weźmie kubek, grzałkę 
i zmianę bielizny; skuter i akwalung wypożyczy 
tam. Pod koniec opowiadania dojdzie do kwe-
stii, jak tanio to osiąga.  

Woń spokojnej biedy

– Kiedy ląduje się w Afryce, uderza fala ciepła, a w dzień też sil-
nego światła. Mniej oczywisty, a za pierwszym razem zaskakujący 
i przytłaczający jest zapach tropiku. Nie spotkałem go nigdzie na 
świecie. Nie chcę powiedzieć, że to smród brudu i potu, ale okre-
śliłbym go wonią ubóstwa. Od razu jednak dodam, że nawet jeśli 
czyjś dobytek to chwilowo kiść bananów, które skądś dokądś nie-
sie, a w lepszym razie koza, to nie znaczy, że jest on nieszczęśliwy. 
Nie spieszy się do pracy, nie nęka go kredyt. Coś złowi, urwie albo 
znajdzie, sprzeda te banany i znów odpocznie w cieple, chroniony 
liśćmi przed deszczem. A czas nie istnieje. Jak autobus przyjedzie, 
to wsiądzie, obojętne o której.

Zmarły też ma czas

– To jest w  jednym miejscu na świecie: region Tana Toraja na 
wyspie Sulawesi, Indonezja: niezwykłe pogrzeby. Ciało zmarłego 
przechowuje się nawet do dwóch lat w specjalnym domku przy 
obejściu rodziny albo zgoła w sieni. Jest w drewnianym sarkofagu. 
Podszedłem jak najbliżej, żadnej woni. Po tej zwłoce pogrzeb trwa 
kilka lub kilkanaście dni, zależnie od statusu zmarłego. Jest dużo 
mięsa i gości. Nam się trafił pochówek najbogatszego człowieka 
we wsi, na 400 osób. Na ten rejon mieliśmy cztery dni i akurat taka 
okazja! Belg i Holender, których spotkaliśmy, czekali 20 dni.

Danie bez perfum

– Za najlepszą uważam kuchnię tajską, ale zarazem w Azji mam 
największy problem: muszę pilnować, bo prawie do wszystkiego 
dodają świeżego imbiru, którego nienawidzę – jakby ktoś perfum 
dolewał. Chętnie smakuję świeże owoce i  owoce morza. Jeden 
z kolegów gustuje w osobliwościach: świnka morska w Peru, wąż 
w Wietnamie, kambodżańskie żaby, gulasz z jąder koguta z grze-
bieniem na Węgrzech. Nawiasem mówiąc, wszystko to smakuje 
jak kurczak. Toteż wolę dobrze przyrządzoną rybę albo zupę.

Odradzam

– Nie piję innej wody niż z hermetycznej butelki ani świeżych, roz-
rzedzanych nieznaną mi wodą soków. Żadnego surowego mięsa, 
w tym ryb. Przed wyjazdem szczepię się na wszystko. Unikam aglo-
meracji – nie tylko dlatego, że już je znam. Są niebezpieczne ban-
dycko. Caracas, Lima, Sajgon. Problem w tym, że nie sposób zanu-
rzyć się w kontynencie bez lądowania w stolicy, gdzie i dobę trzeba 
spędzić do odlotu dalej. W Limie, gdy odpoczywaliśmy w parku św. 
Marcina, jedni zaczęli nas zagadywać, a ręce drugich przez szczeli-
ny w oparciach ławek macały nasze plecaki. W Tbilisi, gdy wysiedli-
śmy z metra z aparatami na szyjach, jacyś młodzi zaczęli szybko się 
zbliżać i wyciągać noże, ledwo wskoczyliśmy do taksówki.

 Jak liczyć kasę

– Przejazd ponad 200 km z Armenii do Gruzji kosztuje 15 dola-
rów, a 2 km w stolicy Gruzji – 25. Ale ważniejszy jest przelot. Kasę 
liczę na pół roku przed, promocje lotnicze spinam z moim czasem. 
Nieraz o kierunku decydują zniżki: kiedy celowaliśmy w Kolumbię, 
hitem okazało się Kuala Lumpur w Malezji – 1100 zł w obie stro-
ny licząc dolot z Helsinek, gdy normalnie 6000. Ostatnio koledzy 
beze mnie, bo nie mogłem, pojechali pociągiem do Gdańska, 
a  potem: Gdańsk-Eidhoven (tanie linie), Eidhoven-Amsterdam 

W
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Wśród dawnych uchodźców z Birmy do Tajlandii są kobiety padaung, które 
umieszczono w wioskach-skansenach, gdyż stanowią atrakcję turystyczną 
za sprawą mosiężnych obręczy, od dzieciństwa dodawanych na szyje.

Laotańczycy mieszkają skromnie.

Kongijskie dzieci-uchodźcy w slumsach ugandyjskich.



(pociąg) i  Amsterdam-Meksyk za 750 zł w  obie strony, razem 
mniej niż 1000. W styczniu - Ocean Indyjski. I znów: celowaliśmy 
w Sri Lankę (państwo na wyspie Cejlon na południe od Indii), ale 
nic taniego do Colombo (stolica) nie było, za to wpadliśmy na 
promocję Madras-Andamany i Nikobary, a wtedy już tylko kwe-
stią czasu było znalezienie taniego połączenia Gdańsk-Bengaluru 
w  Indiach niedaleko Madrasu (Ćennaj), skąd już tylko 1400 km 
na archipelagi; Nikobary są niedostępne dla turystów z powodów 
wojskowych, ale na Andamanach sześć z 576 wysepek tak, a że są 
dodatkowe linie z kontynentu, 100 dolarów w dwie strony wystar-
czy. Dużo łatwiej jest niż kiedyś też dzięki e-wizom.

Zaraz uciekamy z miejsc popularnych, gdzie zedrą z nas w hote-
lu, lokalu i na ulicy. Frycowe zapłaciliśmy na Bali, gdzie ograbili nas 
przy wymianie pieniędzy, a jedzenie było kuriozalnie drogie, bo 
trafiliśmy na plażę dla bogatych surferów, zarazem poskąpiliśmy 
na krem i tamtejsze słońce spaliło nas tak, że na maści wydaliśmy 
trzy razy tyle. Tymczasem na prowincji Wietnamu czy Laosu jest 
ciekawiej i starczy 15 dolarów na dzienne wyżywienie ze spaniem. 
Gdzie się da, warto się wtopić w miejscowych: jeść na targu, na 
uliczce, spać pod strzechą. Inna sprawa, że choć złupią, nie da się 
nie być w takich miejscach jak Machu Picchu.

Odmienność zanika

– Różność to wartość. Przyroda pod tym względem się trzyma. 
Ale bardziej ciekawią mnie ludzie. Jeszcze zdarzają się inni. W ze-
szłym roku pojechaliśmy spotkać górali w Indiach. Mieli mnóstwo 
tatuaży i duże przedmioty w uszach, łącznie z buteleczkami. Póź-
niej był Wietnam. Skuterami robiliśmy wypady z kolejnych miast: 
do stu wodospadów, do reliktowej spółdzielni herbacianej. Ko-
muna, ale biedy nie ma, a już w Hanoi handel aż huczy i hotele ta-
kie, że głowa mała. Świat jest coraz bardziej zunifikowany, a przez 

Podróże42 

W Indiach nierzadki jest widok pogrążonego w spokoju.
Na Sulawesi (Indonezja) zmarłych umieszcza się w niezamkniętych skalnych 
grobowcach; odwiedzający zostawiają bliskim wodę, papierosy, kwiaty i słodycze.

Adam Staciwa z małymi uciekinierami z wiecznie 
targanego przemocą Konga w Kampali (Uganda).

Naskalny kramik przed wejściem na peruwiański szczyt; obok młoda lama lub alpaka. Uliczna gastronomia Hanoi. W Wietnamie zjada się 5 mln psów rocznie.
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to mniej ciekawy. Wszędzie ta sama sieć McDonald’s i   to samo 
KFC, co w Koszalinie; tę samą plastikową rybkę czy przysłowiową 
ciupagę kupię w Kołobrzegu, Sajgonie i Limie, tyle że bez wydłu-
banego słowa „Zakopane”. Ugandyjczyk śpi na klepisku w chacie 
bez prądu, ale komórkę ma; doładuje na słupie w centrum wsi. 
Chcąc świat chłonąć i zaspokajać ciekawość, trzeba szukać coraz 
dalej. Dlatego jadę nie tylko wietnamskim autobusem z  miej-
scami do spania, ale laotańskim – na beczkach ze śledziami czy 
workach z ryżem, a na dachu tarcica i 15 skuterów. A że trafiam 
na biedę... To uczy pokory i dystansu. Biednie nie znaczy głupio. 
Zarazem gdy wracam stamtąd, dociera do mnie, że nie wyłączą mi 
prądu parę razy dziennie i że mam sedes. 

Maski – przewaga białego

– Początkowo zwoziłem dużo i  co popadło, a pierwsze maski 
kupowałem w Belgii na pchlim targu. Teraz od masek odchodzę, 

bo nie ma gdzie wieszać, poza tym goście boją się w nocy. Inte-
resują mnie już wyłącznie autentyki używane przez tubylców; nie 
są dla turystów, ale tam sprzedadzą wszystko – przewaga białego. 
Przywożę jedną, dwie rzeczy, za to wysmakowane i różnorodne: 
fetysze, grzebienie, fajki, jałmużniczki. Weź pan to do ręki. Ładne 
i ciężkie? Heban! Wypicowane dla turystów. Do rytuału nie uży-
ją tak drogiego drewna. Z drugiej strony na dodatki zamiast rafii 
użyją plastikowych koralików i szkiełek – takie czasy, ale to też jest 
oryginalne. Te małe na ścianach to maski paszportowe, noszone 
przez wędrujących Afrykanów na ramieniu lub piersi dla identyfi-
kacji międzyplemiennej. Duże służą celom kultowym i rytualnym. 
Stare, wartościowsze maski są lekkie. Na niektórych zachowały się 
włosiaste dodatki z rafii. Włócznie – te stuletnie, które pan próbu-
je, mają dużą wartość. Ale są od kolekcjonerów europejskich, bo 
w Afryce już ich nie ma, tam mają strzelby.

Autor: Marek Zagalewski / Foto: archiwum A. Staciwy i M. Zagalewski

Kolekcjoner między wyjazdami.

Na pierwszym planie poduszka, czyli drewniany podgłówek 
do snu używany dawniej przez plemiona kongijskie. 

Kobieta z Konga w obozie przejściowym w Kampali.
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akie są obecnie najchętniej wybierane kierunki 
wyjazdów urlopowych koszalinian? 

- Z  kierunków egzotycznych nasi klienci naj-
chętniej wybierają Dominikanę – tu jest najlepsza 
jakość w stosunku do ceny, szczególnie dla rodzin 
z dziećmi. Malediwy to najczęściej wybierany kie-

runek przez nowożeńców albo osoby poszukujące spokoju. Re-
laksu szukamy w raju, za który nadal uważana jest Tajlandia. Z kie-
runków bliskich największą popularnością cieszy się Hiszpania, 
głównie wyspy. Do łask wraca tunezyjska wyspa Djerba i Turcja

- Co ludzie preferują: pobyt w określonym miejscu (klasyczne 
all inclusive), czy formy mobilne – na przykład tzw. objazdówki?

- Wyjeżdżając rodzinnie, wybierają raczej wygodne all inclusive. 
Ale są też i tacy, którzy wybierają Bali, Wietnam albo Tajlandię tyl-
ko z wykupionym śniadaniem i sami zwiedzają na miejscu. Warto 
dodać, że sprzedajemy też same hotele, czyli zakwaterowanie. To 
lubią ci zwłaszcza, którzy polują na promocyjny przelot do Azji, na 
Seszele czy do Meksyku. 

- Klienci planują urlopy z  dużym wyprzedzeniem, czy raczej 
zdają się na to, co w danym momencie dostępne? A może polują 
na oferty last minute?

- Oferty z ostatniej chwili nie zawsze się sprawdzają. Okres od 
Bożego Narodzenia do kwietnia to szczyt sezonu na gorące kie-
runki - wtedy nie ma co liczyć na przeceny, bo zwyczajnie brakuje 
miejsc. Osoby, które już od lat podróżują, wiedzą o tym i zamawia-
ją wakacje w tym okresie (również lipiec i sierpień) z wyprzedze-
niem. Maj oraz wrzesień-październik to najtańsze okresy w roku 
i tutaj często pojawiają się przeceny. Szczególnie, jeśli turyści po-
lują na oferty specjalne na dalsze kierunki.

- Co Pani zaproponowałaby jako szczególnie ciekawą propo-
zycję ze swej aktualnej oferty?

- Polecam rajskie Malediwy dla przepracowanych. Siedem dni, 
hotel Sun Island Resort & Spa 4*, 3 posiłki, wylot z Berlina 11 maja 
lub 20 czerwca – za 1215 euro od osoby. Zawsze sprawdza się 
Meksyk. To propozycja dla szukających dobrego standardu w ho-
telu i amatorów pięknych plaż, jak również dla głodnych zwiedza-

Przed zbliżającym się sezonem wakacyjnym rozmawiamy z panią Eweliną Minkiewicz prowadzącą w Koszalinie Biuro Podróże El Mundo. 

j

Dokąd Koszalin 
wyjeżdża na wakacje?

Jeśli ktoś poszukuje wakacji, a nie 
ma czasu na szukanie propozycji, 
może wypełnić formularz na stronie 
i zlecić to nam. Albo polubić naszą 
stronę na FB - często wrzucamy tam 
prawdziwe perełki cenowe.
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nia. Byłam tam cztery razy i zawsze chętnie wrócę, zawsze coś jest 
nowego do odkrycia.. Na 10-dniowy pobyt na miejscu w opcji all 
inclusive wystarczy już 1150 euro na osobę. Oczywiście poza wy-
sokim sezonem.

- Podkreśla Pani na stronie internetowej El Mundo, że korzy-
stając z niemieckiej platformy rezerwacyjnej, jest Pani w stanie 
zaproponować ceny takie same jak w Niemczech? Czy różnica 
cen między ofertami polskich biur podróży i niemieckich nadal 
jest duża? Z czego to wynika?

- Proponujemy takie same ceny jak na portalach niemieckich. 
Różnica cenowa rzeczywiście występuje, ale nie na wszystkie 
kierunki. Grecja dobrze wypada z  Polski (sprzedajemy również 
polską ofertę). Ale często korzystniej w niemieckich biurach wy-
padają Seszele, Malediwy, Karaiby, Wyspy Kanaryjskie, Baleary. 
Domyślać się możemy, że niemieckie biura mają więcej lotów, 
szerszy wachlarz hoteli do wyboru i być może po prostu wynego-
cjowane lepsze stawki . Na Majorkę samoloty z Berlina wylatują 
każdego dnia, a nawet po kilka dziennie. Ciekawostką jest też fakt, 
że wielu klientów kupuje u nas pobyty wakacyjne (dojazd własny) 
w Polsce w dobrych ośrodkach SPA, bo jest zwyczajnie taniej. Wła-
śnie zarezerwowałam poprzez niemieckiego organizatora pobyt 
dla rodziców w Mielnie!

-  Czy korzystanie z „niemieckich” imprez nie rodzi jakichś kło-
potów – na przykład komunikacyjnych?

-  Wszystko wygląda podobnie jak wylot z Polski: odprawa, ode-
branie bagaży po wylądowaniu i zgłoszenie się do przedstawicie-
la biura podróży, z  którym turysta leci. Trzeba podać nazwisko 
a rezydent wskaże bus i zawiezie do hotelu. Mile widziana jednak 
znajomość podstaw choćby języka angielskiego - na wypadek 
nieprzewidzianych sytuacji, jak opóźnienie samolotu czy zagubie-
nie bagażu. Choć klientów mamy również takich, którzy nie znają 
żadnych języków i sobie radzą.

-  Pani sama sporo podróżuje, o czym można przekonać się 
dzięki Facebookowi. Jakie ma Pani miejsca, które chciałaby Pani 
odwiedzić w pierwszej kolejności a jeszcze tam Pani nie była?

- Przyznam szczerze, że w myśl zasady „marzenia się nie spełnia-
ją, marzenia się spełnia" staram się zrealizować każde marzenie, 
oczywiście biorąc pod uwagę możliwości finansowe oraz idąc na 
kompromis z rodziną. Córka bardzo lubi USA i dlatego ostatnimi 
laty często tam bywamy. Marzyłam o rejsie wycieczkowym i wresz-
cie córka dała się namówić. Popłyniemy w wakacje nowym stat-
kiem po Karaibach. Marzyłam o dzikich Hawajach i ferie zimowe 
są już zaakceptowane. Na razie daleko w planach Afryka (Nami-
bia, RPA i safari w Kenii). Muszę uzbroić się w cierpliwość - czekam 
na aprobatę rodziny (bliscy uczuleni są na jad robactwa). W pla-
nach też na pewno Japonia i Australia.



Tajskie curry z cieciorki, 
szpinaku i pomidorówFo
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Przygotowanie:
»   w woku rozpuszczamy dwie łyżki mleka kokosowego,
»   dodajemy pastę curry, mieszamy, aż się rozpuści.
»   dodajemy obraną i pokrojoną dynię, dokładnie mieszamy,
»   zalewamy bulionem, dodajemy trawę cytrynową i liście kafiru, 

gotujemy do momentu aż dynia zmięknie.
»   dolewamy mleko kokosowe i ciecierzycę, gotujemy 10 minut.
»   przyprawiamy sosami sojowym oraz rybnym (do smaku),
»   następnie dodajemy pomidorki, szpinak oraz sok z limonki,
»   podajemy z ryżem

Curry to nie tylko przyprawa (jak sądzi wiele osób), to przede wszystkim 
azjatycka potrawa, która może się składać z różnych rodzajów mięs, bądź 
z wegetariańskich składników takich, jak np. tofu, zanurzonych w łagod-
nym bądź ostrym gęstym sosie. W skład sosu wchodzą m.in. (danie to 
występuje w przeróżnych odmianach): zielone, żółte lub czerwone, świe-
że i suszone papryczki chili, pasta krewetkowa, kolendra, kurkuma, imbir, 
pieprz czarny, trawa cytrynowa… Trudno nie lubić tej potrawy, jej smak 
i zapach obezwładnia każdego, do tego stopnia, że w XVIII wieku w an-
gielskich książkach kucharskich curry było nazywane lekarstwem dla po-
dróżników, tęskniących za Indiami.

Curry 
na lekarstwo

Składniki na 4-5 porcji:

» 1 szklanka ugotowanej 
   ciecierzycy
» dynia piżmowa, obrana 
   i pokrojona w kostką
   1cmx1cm
» 3 łyżki pasty curry
» 200 ml mleka kokosowego
» 800 ml bulionu warzywnego

» 150 g młodego szpinaku
» łyżeczka sosu sojowego 
   i łyżeczka sosu rybnego
» 100 g pomidorków koktajlowych
» sok z połowy limonki
» 3 liście kafiru (liście limonki)
» 1 łodyga trawy cytrynowej
» natka kolendry
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pasta 
curry
Składniki:

» 1 łyżeczka kuminu
» 1 łyżeczka ziaren kolendry
» 1/4 łyżeczki ostrej papryki w proszku
» 1/2 łyżeczki słodkiej papryki w proszku
» 1 łyżeczka kurkumy
» 2 łyżki oleju kokosowego
» 1 papryczka świeża chilli

Przygotowanie:

»   na patelni bez tłuszczu prażymy 
    kolendrę i kumin około 4 minut, cały 
    czas mieszając
»   następnie uprażony kumin i kolendrę 

ucieramy w moździerzu na proszek
»    na patelni rozpuszczamy olej na małym 

ogniu
»   podsmażamy posiekaną chilli, 
    następnie dodajemy paprykę słodką 
    i ostrą w proszku dokładnie mieszamy     
    tak, aby przyprawy się dobrze połączyły, 
    dodajemy kolendrę, kumin i kurkumę, 
    dokładnie mieszamy przez 3 minuty 
    uważając zęby się nie przypaliła

Studio Kulinarne Bataty
www.studiobataty.pl

www.facebook.com/studiokulinarnebataty
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Spódnica plisowana: Stradivarius, cena: 79,90 złotych Spódnica plisowana: H&M, cena: 139,90 złotych

Plisowana spódnica – propozycja 
na wiosenną stylizację

moda48 
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Wykonanie:
Marta Waluk – stylizacja

Izabela Bobrowicz – fotografia
Klaudia Kraszewska - modelka

Karolina Maciejewska - makijaż 

Spódnica plisowana: ZARA, 
cena: 199,00 złotych

Spódnica plisowana: Reserved, 
cena: 75,00 złotych

Spódnica plisowana: H&M, 
cena: 139,90 złotych

Wiosna zawitała do nas na dobre, zatem czas na odświeżenie garderoby oraz uzupełnienie jej o plisowaną spódnicę! Kropki, 
kwiaty, kolorowe printy - w zależności od upodobań wybierz idealną plisowankę! Nasza stylistka Marta Waluk przedstawia pięć różnych 
plisowanych spódnic z dostępnych powszechnie sieciówek. Wszystkie w przystępnych cenach. 



Odczarować 
Hashimoto

Wokół choroby Hashimoto narosło wiele mitów, pociągających za sobą błędne postępowanie, próby leczenia wyszukanymi „dietami” 
przy jednoczesnym braku dbałości o podstawowe zalecenia żywieniowe. 

H ashimoto, czyli przewlekłe autoimmunolo-
giczne zapalenie tarczycy, znane jest medy-
cynie już od ponad 100 lat, kiedy w  1912 r. 
japoński chirurg Hakaru Hashimoto opisał 
cztery przypadki tego schorzenia. Od 80 lat 

choroba Hashimoto stała się jedną z  częściej rozpoznawanych 
chorób autoimmunologicznych. Stanowi najczęstszą przyczynę 
niedoczynności tarczycy.  

Przyczyny choroby Hashimoto nie są w  pełni poznane. Me-
chanizm jej powstawania jest wieloczynnikowy - decydują o niej 
zarówno predyspozycje genetyczne, jak i czynniki środowiskowe 
(nie do końca wiemy jakie). W konsekwencji dochodzi do akty-
wacji układu immunologicznego przeciw tarczycy i stopniowego 
niszczenia jej komórek przez przeciwciała (tzw. anty-TPO, anty-TG) 
i zwykle postępującej niedoczynności. 

Ponieważ tarczyca niczym sternik w kajaku narzuca tempo pra-
cy wielu narządom, skutki choroby wymagają leczenia. Podstawo-
wym postępowaniem terapeutycznym jest leczenie syntetycznymi 
hormonami tarczycy (tyroksyną). Choroba zazwyczaj przebiega 
w kilku fazach, bardzo zmiennych pod względem stężeń hormo-
nów: TSH, fT3, fT4, wspomnianych autoprzeciwciał oraz obserwo-
wanych objawów klinicznych. 

Hashimoto to „damska” choroba. Częściej występuje u  osób 
z  zaburzeniami autoimmunologicznymi, wśród których opisano 
blisko 70 jednostek chorobowych, z cukrzycą typu 1 i celiakią na 
czele. Średnio co 20. osoba (ok. 2-7%) chora na Hashimoto lub 
Graves-Basedowa (inna postać choroby tarczycy) choruje jedno-
cześnie na celiakię. Takiej zależności nie stwierdza się w przypad-
ku alergii na gluten, a  współwystępowanie autoimmunologicz-
nego zapalenia tarczycy z  tzw. nieceliakalną nadwrażliwością na 
gluten jest prawdopodobne, choć niepotwierdzone naukowo. 

Zdiagnozowanie choroby Hashimoto często skutkuje wpro-
wadzeniem przez pacjenta od razu i  na własną rękę eliminacji 
dietetycznych, zwykle przejściem na „dietę” bezlaktozową czy 
bezglutenową. Czy ma to uzasadnienie? Postępowanie żywienio-
we w Hashimoto ma służyć wspomaganiu leczenia w chorobie, 
zmniejszeniu stanu zapalnego, uzupełnianiu niedoborów, ograni-
czaniu powikłań, uzyskaniu prawidłowej masy ciała i eliminowaniu 
wpływu żywności na wchłanianie leku. Nie ma jednej uniwersal-
nej „diety” rekomendowanej w Hashimoto. W każdym przypadku 

sposób żywienia powinien być oparty na zaleceniach zgodnych 
z zasadami zdrowego żywienia i korygowany indywidualnie. Nie 
ma wskazań do rutynowego wyłączania glutenu u wszystkich pa-
cjentów z Hashimoto, podobnie jak nie ma dowodów naukowych, 
że dieta bezlaktozowa w tym przypadku jest korzystna. Niedobo-
rowy sposób żywienia może uczynić więcej szkody niż pożytku. 

Na co jeszcze zwrócić uwagę w żywieniu? W jadłospisie osoby 
chorej na Hashimoto nie powinno zabraknąć pełnowartościowe-
go białka, kwasów tłuszczowych omega-3, pełnoziarnistych pro-
duktów zbożowych i warzyw. Warto bazować na produktach jak 
najmniej przetworzonych, z niskim indeksem glikemicznym i bo-
gato błonnikowych. Należy zadbać o suplementację witaminy D, 
bowiem aż 83% chorych na Hashimoto ma jej niedobory. Istotne 
jest także zadbanie, by dostarczać z pożywieniem odpowiednich 
ilości żelaza, selenu, cynku, jodu, miedzi, wapnia, witamin z grupy 
B, C, E i D. 

Selen jest pierwiastkiem enzymów antyoksydacyjnych, tzw. se-
lenoprotein, pełniących kluczową funkcję w  metabolizmie jodu 
i funkcjonowaniu tarczycy oraz układu immunologicznego. Za naj-
lepiej przyswajalną formę selenu uważa się selen organiczny (np. 
selenometioninę). Wysoką zawartością selenu charakteryzują się 
orzechy, szczególnie brazylijskie oraz grzyby (pieczarki i drożdże), 
a także owoce morza, jaja, sardynki i przetwory mleczne. Niestety 
selen ma swoje mroczne oblicze – jego nadmiar jest toksyczny, dla-
tego lepiej suplementować go pod kontrolą lekarską, uwzględnia-
jąc selen przyjmowany z pożywieniem i badać poziom w surowicy. 

Istnieją produkty, które w  powszechnej opinii są zakazane 
w  Hashimoto i  chorobach tarczycy (zawierające substancje wo-
lotwórcze). Występują one głównie w  roślinach należących do 
rodziny krzyżowych (kapusta, kalafior, brukselka, brokuły, jarmuż, 
rzepa, kalarepa). Nie ma jednak konieczności, by całkowicie je eli-
minować, jeśli nie występuje niedobór jodu (wole). Produkty te 
warto spożywać po obróbce termicznej. Podobna niepochlebna 
opinia dotyczy roślin z rodziny psiankowatych (papryka, ziemniaki, 
pomidory, bakłażany, goja) – jest to niepotwierdzony mit. Nato-
miast na pewno spożywanie produktów sojowych może obniżać 
przyswajanie tyroksyny zawartej w leku i skutkować koniecznością 
zwiększenia dawki. Podobnie zresztą jak poranna kawa, wypijana 
krótko przed lub po porannym łyknięciu tabletki.

Autor: Agnieszka Kobalczyk-Rohde, specjalista - dietetyk
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Ziółka dobre na nerwy
Intensywne tempo życia, ciągły pośpiech, stres i niedosypianie powodują, że odsetek osób z problemami ze snem, przedłużającymi 
się stanami napięcia nerwowego i depresją stale wzrasta. Jednocześnie stosowanie syntetycznych leków uspakajających 
i przeciwdepresyjnych może wiązać się z występowaniem działań niepożądanych. Alternatywą może być odpowiednia terapia 
lekami pochodzenia roślinnego. 

o dpowiednio dobrane leczenie wyciągami z ro-
ślin o znanym działaniu uspakajającym wpływa 
nie tylko na strefę psychiczną, ale może też ła-
godzić objawy neurowegetatywne, w tym skur-
cze w przewodzie pokarmowym, przyspieszoną 

akcję serca czy uderzenia gorąca. 

Co prawda leki pochodzenia roślinnego mają łagodniejsze 
działanie niż syntetyczne preparaty a podobne wyniki osiąga się 
po dłuższym czasie stosowania, to jednak rzadziej powodują wy-
stępowania poważnych działań ubocznych. 

Przeciwlękowy kozłek lekarski, nasenna lawenda

Kozłek lekarski jest wieloletnią rośliną, występującą w Europie, 
Ameryce Północnej, Azji Zachodniej, Japonii oraz Mandżurii, ro-
snącą na wilgotnych łąkach, torfowiskach i  w  zaroślach. Surow-
cem leczniczym są kłącza i korzeń kozłka, zbierane późną jesienią 
w drugim roku wegetacji. Roślina jest źródłem olejku eterycznego 
o działaniu uspakajającym, nasennym i przeciwlękowym.

Udowodniono, że stosowanie preparatów z kozłkiem lekarskim 
poprawia jakość snu, zmniejsza w modelu zwierzęcym lęk w po-
dobnym stopniu do syntetycznego diazepamu oraz może poma-
gać dzieciom z ADHD w poprawie zachowania. Efekty działania 
kozłka pojawiały się po minimum 2 tygodniach stosowania.  

Taki sam mechanizm działania co kozłek lekarski wykazuje la-
wenda wąskolistna, uprawiana w wielu krajach Europy i Amery-
ki Północnej. Była ulubionym dodatkiem do kąpieli starożytnych 
Rzymian, a od słowa lavo (łac. myć się) wzięła swoją nazwę. 

Olejek eteryczny z kwiatów lawendy, zbieranych tuż przed roz-
winięciem, wydłuża czas snu, zmniejsza temperaturę ciała i ruchli-
wość, bez zakłócania koordynacji ruchowej. Wykazano, że inha-
lacje lawendowe przed wizytą u stomatologa mogą w znacznym 

stopniu zmniejszyć stres związany z zabiegami. Stosowana wraz 
z lekami przeciwdepresyjnymi wzmaga ich działanie.

Chmiel i melisa na kobiece problemy

Uprawiany w  strefie umiarkowanego klimatu chmiel jest źró-
dłem stosowanych w ziołolecznictwie szyszek chmielowych (kwia-
tostany żeńskie) i  lupuliny (włosków gruczołowych). Surowiec 
zawiera olejek eteryczny, żywice, flawonoidy, kwasy fenolowe 
i garbniki. Działa hamująco na czynności kory mózgowej, zmniej-
szając wrażliwość niektórych ośrodków w rdzeniu przedłużonym 
i kręgowym oraz utrudniając przenoszenie bodźców do mózgu. 
Chmiel, oprócz właściwości uspakajających, wykazuje też działa-
nie estrogenne. Udowodniono, że preparaty z chmielem łagodzą 
nieprzyjemne objawy związane z  menopauzą, w  tym uderzenia 
gorąca, stany niepokoju i depresyjne. 

Z kolei uprawiana w Europie, Azji i Ameryce Północnej melisa 
może pomóc, gdy zmagamy się z  objawami zespołu napięcia 
przedmiesiączkowego (PMS). Zawierające olejek eteryczny liście 
melisy mogą pomóc również osobom z zaawansowaną demen-
cją, zmniejszając agresję i skłaniając do szukania kontaktów z in-
nymi ludźmi. Preparaty z melisą działają też przeciw lękom, choć 
w większych dawkach powodują senność. Udowodniono, że eks-
trakty z melisy mogą pomóc w łagodnym kołataniu serca, zmniej-
szając odczucie niepokoju, bezsenności i wyrównując rytm serca. 
Dzieci z ADHD, którym podawano melisę, odczuwały znaczną po-
prawę skupienia uwagi. 

Ziołowe leki uspakajające mogą być alternatywą dla syntetycz-
nych preparatów o  działaniu uspakajającym, przeciwlękowym 
i  ułatwiającym zasypianie. Dobrze tolerowane, nie uzależniają 
i w przeciwieństwie do syntetycznych leków – powodują stosun-
kowo niewiele efektów ubocznych. 

Autor: Anna Różańska



oda od celebrytów

Chociaż w różnych dziedzinach medy-
cyny osocze bogatopłytkowe wykorzystuje 
się od ponad 30 lat, to jego zastosowanie w 

estetyce upowszechniło się dopiero na początku XXI wieku. Dla-
czego warto zainteresować się tą formą odmładzania? Chociażby 
z tego powodu, że jej skuteczność potwierdzają z własnego do-
świadczenia największe amerykańskie gwiazdy. Również coraz 
więcej polskich celebrytów otwarcie przyznaje się do stosowania 
tego rodzaju terapii odmładzającej. 

Naturalny wypełniacz

Wampirzy lifting to proces biostymulacji komórek skóry, który 
opiera się na uzyskaniu osocza bogatopłytkowego z własnej krwi 
pacjenta. – Zawarte tam komórki macierzyste i czynniki wzrostu 
pobudzają skórę do regeneracji – wyjaśnia dr Andrzej Krajewski, 
specjalista w zakresie chirurgii plastycznej i estetycznej z Kliniki 
Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej w Kołobrzegu. – Co 
ważne, zabieg jest całkowicie bezpieczny także dla alergików, któ-
rych organizm źle reaguje na ostrzykiwanie innymi substancjami, 
jak kwas hialuronowy czy botoks – dodaje lekarz. 

Jak to działa?

Pierwszym etapem zabiegu jest pobranie od pacjenta nie-
wielkiej ilości krwi, którą następnie odwirowuje się, dzieląc ją na 
poszczególne warstwy. Z tej, w której znajdują się płytki krwi za-
wieszone w osoczu, odciąga się następnie zbędne substancje, za-
miast nich dodając czynnik aktywujący. Tak przygotowane osocze 
jest gotowe do wstrzykiwania na zasadzie klasycznej mezoterapii, 
bądź liniowo, wzdłuż zmarszczki. – Płytki krwi zawarte w osoczu 
bogatopłytkowym produkują specyficzne czynniki wzrostu, któ-
re pobudzają procesy regeneracji tkanek, wspomagają procesy 
tworzenia nowych naczyń krwionośnych, aktywują mezenchy-
malne komórki macierzyste, pobudzają fibroblasty do tworzenia 
kolagenu. Skóra staje się gładsza, bardziej elastyczna i młodsza 
– mówi dr Krajewski. – Osocze bogatopłytkowe przynosi bardzo 
dobre rezultaty, jeśli odpowiednio dobrana ilościowo seria zabie-
gów wykonana jest przez kompetentnego specjalistę. Przebudo-
wa i regeneracja tkanek zaczyna się po 48 godzinach, a pierwsze 
efekty widoczne są już po 2 tygodniach od zabiegu.

Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej dr Andrzej Krajewski
ul. Fredry 15 A, 78-100 Kołobrzeg, tel. +48 94 35 38 165

www.chirurgiaplastycznakrajewski.pl

Wampirzy lifting 
– naturalny sposób 
na młodość

Wampirzy lifting – pod tą intrygującą nazwą kryje się uwielbiany przez gwiazdy sposób na odmłodzenie wyglądu, który zyskuje 
coraz większą popularność. Dlaczego? O działaniu zabiegu z użyciem osocza bogatopłytkowego opowiada dr Andrzej Krajewski, 
specjalista  z Kliniki Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej w Kołobrzegu. 

m
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Zapisane na języku
Wygląd języka może być dla lekarza źródłem wielu informacji o stanie zdrowia pacjenta. Zmiany na jego powierzchni wskazują nie 
tylko na schorzenia dotyczące jamy ustnej, lecz również mogą być wskazówką, że pacjent może cierpieć na choroby innych narządów. 

A natomicznie język jest wałem mięśniowym, 
zbudowanym z  mięśni poprzecznie prążkowa-
nych, podzielonych na dwie części przez bruzdę 
z tkanki łącznej. W naszej jamie ustnej język pełni 
wiele funkcji związanych z  jedzeniem: pozwala 

na podsuwanie i mieszanie pokarmu w czasie żucia, przesuwanie 
jedzenia do gardła czy rozpoznawanie smaku potraw. Dzięki języ-
kowi możliwe jest utworzenie podciśnienia potrzebnego do ssa-
nia oraz artykułowanie słów. Zdrowy język powinien być różowy, 
sprężysty oraz wilgotny. 

Choroby języka

To, jak wygląda język, może powiedzieć lekarzowi, jakiego ro-
dzaju schorzenia występują w jamie ustnej. U niemowląt i dzieci 
krwawienie z  języka, pro-
blemy z mówieniem, ostro 
odgraniczona czerwona 
lub sinawa plama albo 
występowanie drobnych 
guzków świadczyć mogą 
o  wystąpieniu łagodnego 
nowotworu – naczyniaka. 
Język dziecka jest wtedy 
wypukły, miękki i  przypo-
mina truskawkę. Rozwojo-
wi naczyniaków sprzyjają 
wcześniactwo oraz niska 
masa urodzeniowa. 

Stanem przedrakowym 
języka, przez niektórych 
lekarzy łączonym z  zaka-
żeniem wirusem Epste-
ina-Barr, jest rogowacenie 
białe, nazywane również 
leukoplakią włochatą. Przy-
czyną mogą być również niedobory odporności lub czynniki 
drażniące. W schorzeniu tym na powierzchni śluzówki jamy ustnej 
pojawiają się białe plamy lub smugi, często położone asymetrycz-
nie na bocznej powierzchni języka. Plamy te nie dają się zetrzeć, 
co odróżnia rogowacenie białe od częstszych grzybic. Zmiany nie 
powodują dolegliwości bólowych ani nie pieką.

Najczęstszym nowotworem jamy ustnej jest rak języka, najczę-
ściej przybierający formę wrzodziejącą (postać endofityczna), rza-
dziej guzkowatą (postać egzofityczna). Jego objawami są krwa-
wiące zmiany, długo niegojące się owrzodzenia, nadżerki oraz 
szybko powiększające się guzki. Zaawansowana choroba może 
powodować unieruchomienie języka i  ślinotok. Rozwojowi raka 
języka sprzyja zaawansowany wiek, występowanie zachorowań 
w rodzinie oraz nadużywanie alkoholu i tytoniu.

Obniżona odporność sprzyja występowaniu stanów zapalnych 
jamy ustnej, w tym również języka. Zakażenia mogą być grzybo-
we, wirusowe lub bakteryjne. W przypadku zakażeń drożdżaka-
mi język zazwyczaj pokryty jest białym, grudkowatym nalotem, 
który może rozprzestrzeniać się do gardła i przełyku, oraz może 

być pokryty licznymi bruzdami (tzw. język geograficzny). Czasem 
kandydozom towarzyszą zaburzenia smaku. Zakażenia wirusowe 
powodowane są najczęściej przez wirusy Herpes, te same, które 
odpowiedzialne są za opryszczkę. Zazwyczaj objawami są drobne 
pęcherzyki, które mogą pękać i tworzyć niewielkie owrzodzenia. 
Bakteriami, które atakują język, są najczęściej paciorkowce. 

Stany uogólnione

Język może być również źródłem informacji o  schorzeniach 
uogólnionych, w tym awitaminozach, anemii czy cukrzycy. Niedo-
bory witamin zazwyczaj powodują pieczenie i ból w jamie ustnej, 
powiększenie i zaczerwienienie brodawek języka, a z czasem ich 
wygładzenie i  zanik. Drgania pojedynczych włókienek nerwo-
wych języka (fascykulacje) zazwyczaj świadczą o  występowaniu 

niedoborów witaminy B2. 
Przy niedoborach żelaza, 
czyli anemii, język zmienia 
zazwyczaj kolor na bla-
dy, bladoszary, a  czasami 
nawet biały. Brodawki na 
jego powierzchni zaczyna-
ją zanikać, mogą tworzyć 
się w kącikach ust zajady. 

Z  kolei utrzymująca się 
hiperglikemia w  prze-
biegu cukrzycy objawia 
się suchym, popękanym 
i obolałym językiem. W cu-
krzycy typu 2 dochodzi do 
sztywnienia naczyń krwio-
nośnych, co w  przypadku 
języka może prowadzić do 
jego sinienia, pojawienia 
się wybroczyn i  powięk-
szenia jego żył. Co cieka-

we, wygląd spodniej części języka został powiązany również z reu-
matoidalnym zapaleniem stawów. U  86 procent chorych z  RZS 
naczynia podjęzykowe są poszerzone i wydłużone.

Schorzenia układu pokarmowego

Pojawienie się żółtego nalotu na języku może świadczyć o wy-
stąpieniu erozji błony śluzowej żołądka. Przyjmuje się, że im 
bardziej żółty odcień ma nalot, tym zmiany w żołądku są poważ-
niejsze. Na języku widać również zmiany podczas rozwoju raka 
żołądka. Język może wtedy być ciemnoczerwony z niewielkim na-
lotem, zupełnie gładki lub szczelinowaty, czasem przybiera kolor 
niebieskawy lub fioletowy, niekiedy jest bardzo suchy.

Choć w medycynie zachodniej analiza wyglądu języka nie jest 
powszechnym badaniem, jest ona ważna w chińskiej medycynie 
ludowej. A przecież badanie języka jest nieinwazyjne, nie wiąże 
się z dyskomfortem dla pacjenta, może być wielokrotnie powta-
rzane i czasem może być cenną wskazówką do dalszych badań.  

Autor: Anna Różańska
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ierżant Korpusu Ochrony Pogranicza Józef Drób-
ka, syn Antoniego, czule pożegnał w  Chojnicach 
żonę z dziećmi i 25 sierpnia ’39 poszedł na możli-
wą wojnę. Sądził, że nawet jeśli wybuchnie, dopiszą 
alianci i za miesiąc będzie po wszystkim, a wtedy 

znów wyściska bliskich. Ale nie wyściskał. Wnuk Zdzisław Dróbka 
zrobił w Rosji, Słupsku i Koszalinie wszystko, by pamięć o Józefie 
i tysiącach polskich ofiar Związku Radzieckiego trwała. Teraz wziął 
na kolana swojego wnuka Michała i opowiedział.

Ostatnia stacja

Po raz ostatni znajomi widzieli sierżanta Dróbkę na stacji w Byd-
goszczy. Poprosił, by przekazali rodzinie, że ma się dobrze. Kiedy 
17 września napadła Armia Czerwona, toczyła się z Niemcami bi-
twa nad Bzurą, broniły się Hel i Oksywie, Modlin i Warszawa. Może-
my tylko zgadywać, czy po wędrówce na daremną pomoc stolicy 
i przejściu na rubieże wschodnie Józef Dróbka bił się z Rosjanami, 
czy wedle rozkazu wodza naczelnego „z  sowietami nie walczył”. 
Wiadomo zaś, że 28 IX 1939 wraz z 2202 policjantami śląskimi trafił 
do radzieckiej niewoli w okolicy Lwowa.

Obóz NKWD nr 45 pod Ostaszkowem miał podobozy i zaostrzo-
ny reżim. Osadzono tu funkcjonariuszy polskiej Policji Państwowej, 
Korpusu Ochrony Pogranicza, Żandarmerii Wojskowej, Służby 
Więziennej, wywiadu i kontrwywiadu, oficerów i żołnierzy Wojska 
Polskiego, księży, pracowników sądownictwa, straży pożarnej i le-
śników. Na jeziorze Seliger jest wyspa Iłowa-Kliczeń – tu umiesz-

czono Pomorzaka z grupą jeńców. Innych zamknięto w pozosta-
łych podobozach, m.in. na wyspie Stołybnyj, w zdewastowanym, 
opustoszałym klasztorze zwanym Pustelnią Niłowo-Stołobieńską. 
Niedożywieni, w nieopalanych murach szybko opadali z sił, wielu 
umarło, chowano ich bezimiennie na leśnych cmentarzyskach. Jó-
zef Dróbka przeżył zimę z 6.500 towarzyszami niedoli.

Z wiosną po przesłuchaniach i weryfikacji NKWD 6.295 Polaków 
zaocznie skazano na śmierć i partiami zaczęto wywozić do odległe-
go o 180 km Kalinina (dziś Twer). W kwietniu 1940 także sierżanta 
wywołano do transportu. Przeszukano ich, zabrano kosztowności 
i zegarki. Dlatego wierzyli, że wracają do domu. Przy zasłoniętych 
oknach Ostaszkowa przeprowadzono ich na rampę towarową. – 
Przeszedłem tę drogę z wyspy do torów przeliczając kroki na me-
try, wyszło 6 km – opowiada Zdzisław Dróbka. Po siedmiu dniach 
pociąg z  tzw. wagonzakami (wagony do przewożenia więźniów, 
z okienkami pod sufitem) wtoczył się na stację Kalinin.

Harmonogram zabijania

Grupy skazanych przewożono do NKWD i bocznymi schodami 
wpędzano do piwnicy (dziś gmach mieści zakład patologii aka-
demii medycznej). Nocą mordowano wszystkich i czekano na no-
wych. Będąc tu w 1993 w roli dziennikarza z delegacją polskich 
policjantów, szedłem za skazańcami żelaznymi schodami, słysząc 
ostatnie ich kroki we wstrząsającym anturażu łukowych sklepień 
i mrocznych czeluści. Pod ścianą dusznej i wilgotnej, pamiętającej 
mord piwnicy postawiliśmy świeczki na czas modlitwy. Wnuk Józe-

„Józef Antonowicz Dróbka!” – wywołali go Rosjanie. Dwóch przytrzymało, trzeci palnął w tył głowy. Za chwilę postawili nad dołem 
kolejną ofiarę. Strzał. I tak nawet 250 – 300 razy dziennie.  

S

Jedna z tysięcy 
- droga krzyżowa rodziny Dróbków 

Społeczeństwo 56 

70-letni dziś Zdzisław Dróbka, podinsp. policji w stanie spoczynku, historyk, nauczyciel, członek Rodziny Katyńskiej.



fa, Zdzisław Dróbka, z którego inicjatywy odbyła się ta wizyta, zna 
dalszy bieg tragedii z protokołu przesłuchania byłego szefa kali-
nińskiego NKWD Dmitrija Tokariewa przez rosyjskiego prokurato-
ra Jabłokowa badającego na początku lat 90. zbrodnię katyńską. 

Jeńców od wieczora pojedynczo wyprowadzano z cel do świe-
tlicy zwanej czerwonym kącikiem lub pokojem leninowskim, gdzie 
sprawdzano personalia. Stąd innymi drzwiami i ślepym korytarzem 
docierali do ostatnich drzwi. Skutą kajdankami ofiarę wpychano do 
pomieszczenia, w  którym czekała trzyosobowa zmiana. Wyróżniał 
się przysłany z Moskwy Wasilij Błochin, dowodzący całością człowiek 
Stalina do zabijania (wcześniej w ramach czystek wykonał wyroki na 
Kamieniewie, Zinowjewie, Tuchaczewskim i Jeżowie, przypisuje mu 
się też zabicie pisarza Izaaka Babla). Zakładał skórzany rzeźnicki far-
tuch do kostek, pilotkę i rękawice z mankietami wyżej łokci. 

Strzelano w potylicę z waltherów, bardziej niezawodnych niż te-
tetki i naganty z wyposażenia bezpieki – Błochin przywiózł walizę pi-
stoletów; szybko się zużywały, jak przyznał enkawudzista Tokariew. 
Obłożone wojłokiem drzwi tłumiły huk. Głowy owijano płaszczami, 
aby ograniczyć upływ krwi. Ciała przeciągano tylnymi schodami na 
ciężarówki, a gdy już było dość, przykrywano „całość” brezentem. 
Raz po raz zmywano ściany wężem, na koniec zmiany porcja spiry-
tusu. I tak przez miesiąc do świtu co noc, wyjąwszy 1 maja.

Nocna „praca” (określenie Tokariewa) to „najwyżej” 250 egzeku-
cji, gdyż przy 300 jeńcach kończono mordowanie dopiero za dnia. 
Razem blisko 6.300 ludzi, czyli najwięcej pośród miejsc kaźni Po-
laków (np. w Katyniu 4.404). Kaci pracowali dobrze, niektórzy do-
stali dodatkowe pobory. Jak doda po latach komendant Tokariew, 
dwóch z 30 enkawudzistów zastrzeliło się po wszystkim, a  jeden 
postradał zmysły.

Auta odwoziły stosy zwłok 30 km dalej, do lasu opodal wsi 
Miednoje, gdzie koparka Komsomolec kopała, zależnie od egze-
kucyjnego zapału tych z Kalinina, jeden lub dwa doły, zasypując 
wrzucone ciała ziemią z nowego wykopu. W jednej z 23 głębokich 
na 4 m jam zasypano Józefa Dróbkę syna Antoniego. Machina 
zbrodni zatrzymała jego życie 27 IV 1940 r.

Wnuk zaczął od guzika

Gdy Zdzisław Dróbka ukończył 16 lat, czyli w 1963, babcia Ma-
rianna, wdowa po Józefie dała wnukowi zapasowy guzik z orzeł-
kiem do płaszcza dziadka i rzekła: masz i szukaj/ Guzik ci przypo-
mni, żebyś nie ustał, póki się nie dowiesz, co się stało z dziadkiem. 
Zdzisław zaczął od PCK i Czerwonego Krzyża w Genewie, pisał do 
Archiwum Akt Nowych, centralnego archiwum WOP-u i do wuja 
w Anglii, co rok na święta zdając sprawę babci, gdy wszyscy jak to 
Kaszubi zjeżdżali do seniorki rodu, do Chojnic. Nie doczekała pew-
ności zgasłszy, sześć lat przed odpowiedzią Warszawskiej Rodziny 
Katyńskiej w 1990, że Józef prawdopodobnie był jeńcem Ostasz-
kowa i zabito go w Kalininie, a pogrzebano w Miednym. 

W 92. potwierdzono to, a w 93. Zdzisław Dróbka był już w Rosji 
ze wspomnianą delegacją naszej policji, aby odwiedzić miejsce 
mordu w Twerze (w okresie 1931-91 miasto nazywało się Kalinin), 
a  w  lesie koło Miednego wkopać czterometrowy krzyż i  pobrać 
ziemię do urn. Zanim dojechaliśmy, na granicy Rosjanie na długo 
zabrali nam paszporty, wreszcie wszedł jeden w „lotniskowcu” na 
bakier i dopalając peta rozdawał dokumenty z garści według na-
zwisk. Przy Dróbce przestał, zaczął się wpatrywać i zakomendero-
wał: nu snimaj binokli! Poczułem w tym coś pasującego do tych 
ludzi bez względu na czasy.

„Nasze” miejsce w Miednym wyglądało żałośnie: był to po prostu 
ogrodzony siatką kawałek lasu; kilka wbitych małych krzyży i chorą-
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Przedmioty z dołów w Miednym i guzik, który Zdzisław Dróbka 
dostał od babci, żeby nie ustawał w ustalaniu faktów.

Z tyłu Józef Dróbka. Rosjanie zamordują go w wieku 45 lat.

1993. Miednowską ziemię pobierają do urn wnuk Józefa, Zdzisław Dróbka (w mundurze) 
i Bogdan Karczewski z Rodziny Katyńskiej w Warszawie. Całkiem z tyłu autor artykułu.



giewek, na sosnach zdjęcia z zamglonymi twarzami. Porośnięte zapa-
dliska zdradzały, gdzie były doły. 2000 km od ojczyzny nasi policjanci 
umocowali krzyż tak, by wchodzący na przyszłą nekropolię mijali go 
blisko. Kapelan środowiska AK i naszej wyprawy ks. Władysław Dań-
da powiedział podczas mszy św. w lesie: „Podobnie jak Chrystus nie 
miał własnego grobu i pochowano go w pożyczonym. Również nasi 
bracia leżą w cudzej ziemi.” Pamiętam też koniec wypowiedzi Toma-
sza Jabłońskiego z Komendy Głównej Policji: karą, na jaką zasługują 
oprawcy, jest aby żyli jak najdłużej i oby pamięć im dopisywała.

Rozmowa z katem

Od 2000 roku w Miednym jest polski cmentarz wojenny z muro-
waną architekturą. Zwłoki wcześniej ekshumowano. Przedmioty za-
brano do Muzeum Katyńskiego w stolicy, a kości schowano w krót-
kich, zbiorczych trumienkach i pochowano mniej więcej tam, gdzie 
leżały. Wyjątkiem był dół, w  którym enkawudziści urządzili sobie 
latrynę – szczątki stąd pochowano dalej. Kości pogranicznika Dróbki 
spoczęły w wykopie 28A. Skąd wiedziano, czyje szczątki gdzie były, 
skoro nie można ich było zidentyfikować? Znaleziono pojedyncze 
przedmioty: grzebień z  inicjałem, policyjną blachę z  numerem, 
strzępy dokumentów. To identyfikowało nielicznych, lecz ich nazwi-
ska odnajdywano następnie w dokumentacji NKWD w określonych 
grupach i dzięki temu kojarzono, gdzie zatem zasypano całą grupę.

– Rozmawiałem z  dawnym komendantem NKWD w  Kalininie 
Tokariewem – zwierza się Zdzisław Dróbka. – Umożliwił mi to pro-
kurator Stefan Śnieżko, który w latach 90. brał udział w śledztwie ka-
tyńskim z ramienia polskiej prokuratury. Tokariew był na emerytu-
rze, jako generał. Mówił niewyraźnie, starczo. Ale bez jakiejkolwiek 
skruchy na twarzy, zakłopotania czy choćby refleksji. I całkiem bez 
emocji. Wiedział, że rozmawia z wnukiem zamordowanego. Proku-
rator spytał tego człowieka, czy po tym wszystkim może mi spojrzeć 
w oczy. Sprawiał wrażenie, że nie mógł pojąć, o co chodzi, w końcu 
odparł: jak mam spojrzeć, skoro niedowidzę?!   

Kto będzie podlewał?

W  2009 r. w  Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej 
w Koszalinie Zdzisław Dróbka dostąpił zaszczytu i dziadkowi Józe-
fowi zasadził w asyście swego pięcioletniego wnuka Michała Dąb 
Pamięci – jeden z  21.473 posadzonych w  Europie i Ameryce na 
pamiątkę zbrodni katyńskiej (liczba drzew odpowiada całości ofiar, 
choć szacuje się ją także na 21.857). Przy dębie położono kamień 
z tablicą zawierającą informacje o pograniczniku. Po kilku latach od 
tej uroczystości spytałem praprawnuka Michała Bezulskiego, czy 
pamięta dąb. – No pewnie, bo to właściwie ja go wkopałem! Dzia-
dek Zdzisław: – Był sensacją. Popłakał się, kiedy po symbolicznym 
sypnięciu chcieli mu zabrać ten szpadel. Michał: – Bo dziadek obie-
cał, że ja. Dziadek: – Na koniec spytał generalicję i biskupa, kto bę-
dzie podlewał. Na to nadleśniczy, że on. Wtedy Michał: – Ty możesz.

Zdzisław Dróbka zgłębił archiwa, odwiedził miejsca i o nieludzkiej 
wzgardzie opowiada w szkołach, przyjeżdża do koszalińskich pogra-
niczników z wystawami i wykładami, zapala znicz i kładzie kwiaty sier-
żantowi KOP-u; wkopał krzyż w Miednym, odsłonił tablice w ostasz-
kowskim obozie Niłowaja Pustyń i  w  słupskim kościele św. Jacka. 
Józef Dróbka zaś otrzymał od prezydenta Kaczyńskiego pośmiertny 
patent aspiranta Straży Granicznej. – Przeszedłem jego całą drogę. 
To najtrudniejsza do odtworzenia i niemożliwa do przeżycia droga 
krzyżowa, przepraszam za porównanie – zakończył z wnukiem na ko-
lanach Zdzisław Dróbka. Cząstkę tamtej ziemi rozsypał przy grobie 
babci Marianny, by wiedziała, że nie ustał, póki nie ustalił, co się stało 
z jej mężem, i że guzik z orzełkiem do płaszcza się przydał. 

Autor: Marek Zagalewski
/ Foto: arch. Z. Dróbki, M. Zagalewski oraz Tomasz Włoch/COSSG Koszalin
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2009, Koszalin. Zdzisław Dróbka z pięcioletnim wnukiem Michałem 
Bezulskim sadzą Dąb Pamięci na cześć Józefa Dróbki w Centralnym 
Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej. Obok kamień z tablicą.

XI 2017. Koszaliński Dąb Pamięci, jeden z 21.473 w Europie i Ameryce.

Las opodal Miednego na początku lat 90.
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grubsza spektakl podejmuje temat nacjonali-
zmu. Pierwsza część to bardzo swobodna inter-
pretacja dramatu „Pożar Reichstagu” Tadeusza 
Gieruta i  Romana Ściślaka, czyli osobliwego 
tekstu z  lat 30. ubiegłego wieku, odwołującego 

się do wydarzenia uznawanego za zapłon eksplozji niemieckie-
go totalitaryzmu. Część druga, anonsowana przez samą autorkę 
jako „teatr reportażowy”, jest rekonstrukcją autentycznej debaty 
zorganizowanej przez Objazdowy Uniwersytet Powszechny im. 
Ireny Krzywickiej na Uniwersytecie Rzeszowskim, w  której wzięli 
udział m.in. przedstawiciele zarządu Młodzieży Wszechpolskiej, 
prof. Krystyna Duniec i sama reżyserka.

Gmatwając dalej: w  akcie pierwszym aktorzy grają aktorów 
przedwojennej premiery, która się nie odbyła (i słusznie, bo tekst 
jest naprawdę marny). W  akcie drugim zaś aktorzy wcielają się 
w prawdziwych dyskutantów, sączących wywody na temat posta-
wionego w tytule debaty „Czym jest nacjonalizm?". 

Już przybliżenie konstrukcji spektaklu na papierze wprawia 
w konsternację, a co dopiero zetknięcie z dziełem żywym. 

To, że spektakl będzie wariacją na temat własnej artystycz-
nej przewrotności, a motyw główny okaże się poboczny, zwia-
stował już narcystyczny początek spektaklu. Reżyserka stanęła 
bowiem na scenie we fraku, uśmiechała się do publiczności, 
a jej ogromne usta wyświetlone na stojącej nieopodal wielkiej 
kuli (!) przemawiały do widowni, zapowiadając, co też zaraz 
ona zobaczy i jakże to wszystko oryginalnie zostanie podane. 
Ale można było jeszcze mieć jakieś złudzenia. Z każdą chwilą 
okazywało się jednak, że bezpodstawne. Pomysł goni pomysł, 
wszystko siebie nawzajem komentuje, z  kolejnych szufladek 
wypadają kolejne szufladki. W  rezultacie zamiast próby do-
tknięcia poważnego skądinąd i aktualnego zagadnienia mamy 
do czynienia z  pseudointelektualnym bełkotem bez ciągu 
przyczynowo-skutkowego. Mówiąc dosadniej i  bez ogródek: 
bez sensu. 

Po „Pożarze Reischtagu” Katarzyny Szyngiery obiecywałam sobie wiele. Jej przedstawienie „Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja” 
zrealizowane przez Teatr Współczesny w Szczecinie zasłużenie wygrało VI Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-teatr” w 2015 roku. 
Zapadło mi w pamięć nie tyle treścią, co formą. Niezwykle zdyscyplinowany choreograficznie i scenograficznie, efektowny, świetnie 
zagrany spektakl zdradzał, że autorka ma w sobie potencjał do tworzenia oryginalnego języka scenicznego, nie przekraczając 
granic pretensjonalności. Czar prysł. Trudno uwierzyć, że oba spektakle wyreżyserowała ta sama osoba, bo „Pożar Reichstagu" 
jest zaprzeczeniem wszystkich powyższych walorów.  

Z

premiera w Btd. 
„Pożar Reichstagu”, czyli płonąca fantazja
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Reżyserka pomysłów ma bez 
liku, w tym wiele świetnych – far-
sowa stylistyka pierwszej części, 
motyw teatru w  teatrze, parodia 
debaty „naukowej", akompania-
ment fortepianowy na żywo. Nie 
można jej odmówić poczucia 
humoru i  wyczucia estetyczne-
go (świetna scenografia Agaty 
Baumgart) ani kreatywności in-
scenizacyjnej, ale problem pole-
ga na tym, że nie potrafi ona tego 
wszystkiego okiełznać, w  odpo-
wiednim momencie uciąć, wyciszyć. 

Każdy z motywów, choćby zabawny i błyskotliwy, wypala się po 
pięciu minutach, a  kontynuowany przez kolejnych kilkadziesiąt 
śmiertelnie nuży i irytuje. Jest jak kawał opowiadany pięć razy pod 
rząd. Początek części pierwszej to fajerwerk humoru, który sukce-
sywnie zmienia się w silenie na dowcip. Spektakl brnie w niedo-
rzeczności, a kiedy na koniec aktorzy długie minuty pląsają z szar-
fami do gimnastyki artystycznej (ma to pewnie oznaczać tytułowy 
pożar), opadają ręce. 

Część druga pasuje do pierwszej jak pięść do nosa. Ewentu-
alnie mogłaby funkcjonować jako osobny byt – tylko po co? Wi-
dzowie przez niemal godzinę słuchają siedzących za stołem kilku 
osób wygłaszających teksty jak z tandetnego telewizyjnego pro-
gramu publicystycznego. Rekonstrukcja debaty gadających głów 
świetnie sprawdziłaby się jako skecz kabaretowy, ale jako godzin-
ne „nie wiadomo co”, staje się po prostu nieznośna.

Postacie wygłaszają długaśne monologi o  nacjonalizmie, hi-
storii, patriotyzmie, na których nie sposób się skupić. Jak już się 

podejmie ten wysiłek, można się 
solidnie zdziwić. Nie wiem, czy 
treść poszczególnych wypowie-
dzi to rekonstrukcja tych praw-
dziwych, czy dramaturg przed-
stawienia (Tomasz Węgorzewski) 
włożył bohaterom w usta własne 
przemyślenia. Jedno jest pewne: 
nie da się tego ani słuchać, ani 
oglądać. Nie chce się też o  tym 
myśleć. A  to jest największą po-
rażką wobec ambitnych założeń 
sztuki Katarzyny Szyngiery.

Tak się nieszczęśliwie dla reżyserki, a  szczęśliwie dla widzów 
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, złożyło, że ponad pół roku 
temu na tych samych deskach aktorzy stworzyli znakomity spek-
takl „Czekamy na sygnał” z  mocnym rysem publicystycznym 
i  echami bliskich obu spektaklom wątków. Tyle że koszalińska 
wersja publicystykę uprawia w odmienny od Katarzyny Szyngiery 
sposób: mądrze, nienachalnie, z rozmysłem.  

Zabieranie się za tak mocny temat jak nacjonalizm wymaga raz 
– erudycji, dwa – wyczucia, trzy – głębokiej refleksji. Średnio do 
niego pasuje ironia i  tragikomizm. No, chyba że jest się Kurtem 
Vonnegutem. Znakomicie za to pasuje wyważanie proporcji. Ob-
racanie wszystkiego w żart każe traktować „Pożar Reichstagu" jak 
żart właśnie, a wobec odczytanego na Międzynarodowy Dzień Te-
atru orędzia Mai Kleczewskiej wołającego o teatr odpowiedzialny, 
zaangażowany, sprzeciwiający się „intelektualnemu lenistwu", wy-
daje się kompletnym nieporozumieniem.

 
Autor: Anna Makochonik



Paul Auster: „4321"
Niedługo po premierze powieść 

„4321" została okrzyknięta arcy-
dziełem, epopeją XX wieku, „po-
wieścią totalną". Pełna pasji, pory-
wająca powieść o losach Archiego 
Fergusona trafiła na wszystkie listy 
najważniejszych książek 2017 
roku, znalazła się w finale Nagrody 
Bookera i osiągnęła status bestsel-
lera. 14 marca  dzieło życia Paula 
Austera ukazało się w  polskim 
wydaniu, w tłumaczeniu Marii Ma-
kuch. Bohater powieści przycho-

dzi na świat 3 marca 1947 roku. Może przeżyć swoje życie cztery 
razy. Za każdym razem los prowadzi go zupełnie inaczej. Tylko jed-
no się nie zmienia: uczucie do niesamowitej Amy Schneiderman. 
Paul Auster to jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy, 
wielokrotnie nagradzany autor bestsellerowych książek, m.in. 
„Sunset Park”, „Trylogii nowojorskiej”, „Człowieka w  ciemności”, 
oraz twórca scenariuszy takich filmów, jak „Dym”, „Brooklyn Bo-
ogie” i „Lulu na moście”. Jego książki zostały przetłumaczone na 
35 języków. 

Michał Wójcik: „Baronówna. 
Ma tropie Wandy Kronenberg – 
najgroźniejszej polskiej agentki” 

Kiedy wybucha wojna, córka 
barona Kronenberga ma 17 lat. 
Jej rodzinny pałac zostaje spa-
lony, a  żydowskie pochodzenie 
jest jak wyrok śmierci. Ale Wan-
da nie myśli o  ucieczce i  wie-
rzy, że przechytrzy wszystkich. 
Przepiękna baronówna donosi 
NKWD, pisze meldunki dla AK, 
jest prawą ręką asa Gestapo. Pro-
wadzi własną wojnę. Fascynuje, 

rozkochuje i  sprawia, że ludzie znikają. O  jej względy wal-
czą najwyżej postawieni mężczyźni, ale to ona rozdaje karty. 
I  nie boi się niczego i  nikogo. Po wojnie Wanda nie przesta-
je uwodzić. Teczka z  jej nazwiskiem trafia na biurko oficera UB. 
Kilkadziesiąt lat później śladem tajemniczej agentki rusza dzienni-
karz i historyk. Odkryje fakty, których nikt wcześniej nie połączył. 
Jaką rolę miała do odegrania najgroźniejsza polska agentka? Kim 
byli jej kochankowie? Dlaczego jej imię wymazano z kart historii? 
Michał Wójcik – historyk, dziennikarz, laureat Nagrody Historycz-
nej „Polityki” za napisaną wspólnie z  Emilem Maratem książkę 
o  Stanisławie Likierniku „Made in Poland”. Współautor bestelle-
rowych „Ptaków drapieżnych”, historii likwidatora z  AK Lucjana 
„Sępa” Wiśniewskiego. Autor wydanego w  2017 roku wywiadu 
rzeki z Zofią Posmysz zatytułowanego „Królestwo za mgłą”. 

Andrzej Franaszek: „Herbert. 
Biografia”

W Roku Herberta, w którym mija 
20. rocznica śmierci jednego z naj-
wybitniejszych polskich twórców 
XX wieku, ukazuje się pierwsza peł-
na, dwutomowa biografia Zbignie-
wa Herberta. Książka, która stała 
się jedną z  najbardziej oczekiwa-
nych premier 2018 roku, trafiła do 
księgarń 18 kwietnia br. Niestru-
dzony podróżnik, porywający ese-
ista, genialny poeta. Wieczny dow-
cipniś i kawalarz? Czy raczej pisarz 

dręczony depresjami, gniewem, przez dekady walczący z bólem 
ciała i  duszy? Nieprzenikniony? Zawsze osobny? Z  pewnością: 
człowiek budujący swe życie na przekór historii, modom, przeciw-
nościom losu, biedzie, własnym słabościom. Płynący pod prąd. 
Andrzej Franaszek z pieczołowitością portretuje Zbigniewa Her-
berta. Nie pomija tematów trudnych czy kontrowersyjnych, głę-
boko wczytuje się w korespondencję i prywatne, dotąd nieznane 
notatki, by na nowo oświetlić twórczość poety. Pogmatwane losy 
Herberta wpisuje w historyczną panoramę, co sprawia, że z nie-
mal dwóch tysięcy stron wyłania się nie tylko pasjonująca wielo-
wątkowa opowieść o  jednym z najwybitniejszych polskich twór-
ców dwudziestego wieku, ale i  o  epoce, która go kształtowała 
i inspirowała. 

Mario Ludwig: „Architekci natu-
ry, czyli genialne budowle w świe-
cie zwierząt”

Ta książka sprawi, że na zwykłe 
mrowisko spojrzysz jak na najwspa-
nialsze dzieło sztuki. Czy wiesz, że 
Wielki Mur Chiński to nie jest jedy-
na budowla widziana z  kosmosu? 
Drugą jest Wielka Rafa Koralowa, 
wzniesiona przez biliony małych 
koralowców. Okazuje się, że zwie-
rzęta też kopią, murują, sklejają, 
zszywają i  splatają. Tworzą niesa-
mowite budowle bez użycia jakich-

kolwiek narzędzi. Budują kawalerki, napowietrzne pałace, pod-
ziemne metropolie, potężne drapacze chmur, więzienia, kampery. 
To nie wszystko… Tworzą też meble. Orangutany budują w koro-
nach drzew niebywale wytrzymałe łóżka, które są w stanie utrzymać 
te prawie stukilogramowe ssaki. I robią to prawie codziennie. Zwie-
rzęta budowniczowie są inspiracją dla wielu pokoleń architektów. 
Nawet klimatyzacja nowoczesnych wieżowców wzorowane jest 
na pomyśle wykorzystywanym w wieżach afrykańskiego termita.  
Książki Dr Mario Ludwiga, niemieckiego przyrodnika celebryty 
czyta się tak dobrze, jak słucha głosu Krystyny Czubówny.

Nowości i hity wydawnictwa Znak
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ej biografia mogłaby posłużyć za scenariusz fra-
pującego filmu. Bohaterka miałaby kilka wcieleń: 
emancypantki, terrorystki z bojówek PPS, więźniar-
ki politycznej, kochanki, żołnierki, matki i choć mąż 
nigdy nie był prezydentem Polski – pierwszej damy 
II RP, a na finał uciekinierki ciężko pracującej na ob-

czyźnie na swoje i córek utrzymanie. Fascynująca postać.

Katarzyna Droga odtwarza jej losy, ale również stara się po-
kazać Aleksandrę od najdelikatniejszej strony – od strony uczuć. 
Zadanie karkołomne. Dobrze, że w tytule pojawia, się słowo „opo-
wieść”, bo nie jest to typowa biografia. O ile na temat rozmaitych 
zdarzeń w życiu Oli i Ziuka istnieje dużo twardych świadectw, to 
o  sferze uczuciowej w  sposób niepodlegający dyskusji można 
napisać niewiele. Można raczej wnio-
skować pośrednio, a więc snuć zale-
dwie domysły. 

Niemniej autorka wybrała taką 
ścieżkę jako jedną z  głównych osi 
opowiadania. I  powiedzmy to od 
razu, rekonstrukcja myśli i  uczuć to 
najmniej przekonujący wymiar książ-
ki. Starając się odtworzyć sposób 
myślenia i odczuwania swej bohater-
ki, często wpada w  pułapkę patosu 
i ckliwości. Egzaltacja jest tu zupełnie 
niepotrzebna, bo samo zestawienie 
faktów plus nieliczne wyznania za-
warte w zachowanych listach Szczer-
bińskiej i Piłsudskiego wystarczyłyby 
do namalowania przekonującego 
obrazu barwnego związku dwojga 
nietuzinkowych osób. 

Docenić trzeba jednak ogromną pracę dokumentacyjną wy-
konaną przez Katarzynę Drogę. W  efekcie dostajemy opowieść 
pełną szczegółów, które pozwalają lepiej wyobrazić sobie rze-
czywistość czasów wielkiego przełomu, w jakich rozkwitła miłość 
Aleksandry i Józefa. Młodsza o 15 lat od Piłsudskiego przez nie-
mal 20 lat pozostawała „tą drugą”, kochanką a  nie żoną. Kiedy 
po śmierci pierwszej żony Marszałka, Marii, w końcu wzięła z nim 
ślub, musiała wkrótce wycierpieć wiele upokorzeń wobec bardzo 
prawdopodobnych pogłosek o romansie męża z młodą lekarką. 

Końcówka  XIX i początek XX wieku to nie tylko wydarzenia po-
lityczne, które doprowadziły do odrodzenia niepodległej Polski. 
To również głębokie przemiany obyczajowe. 

Trudno przesądzić, jak duży wpływ na równouprawnienie ko-
biet w  II Rzeczpospolitej miały osobiste poglądy Aleksandry 
Szczerbińskiej, ale na pewno jakiś miały. Wielekroć rozmawiała 
o nich z Marszałkiem w czasie, kiedy jego wola w decydującym 

stopniu wpływała na kształt budowanego na nowo państwa. 

Olutka, jak ją nazywał w  listach mąż, od wczesnej młodości 
przekonana była do tego, że kobiety na równi z  mężczyznami 
zdolne są podejmować wszelkie role zawodowe i  społeczne. 
Sama była tego przykładem. Dążyła do zdobycia wykształcenia, 
od wczesnej młodości pracowała. Miała świadomość, że jej po-
stępowanie wchodziło w  konflikt z  tradycyjnym wychowaniem 
„panienki z dobrego domu”, jakie odebrała w rodzinnych Suwał-
kach. Ale jednocześnie rozumiała, że inaczej być nie mogło, bo co 
prawda konwenans narzucał młodym kobietom wzór żony i matki, 
ale praktyka życia pchała je już w  inną rzeczywistość. Odbierały 
przecież wychowanie od matek i babć, które mocno doświadczyły 
skutków powstania styczniowego. Wiele z nich wcześnie owdo-

wiało albo pozbawione zostało opie-
ki mężczyzn, którzy trafiali do więzień 
lub na zesłanie. Dotknięte zniszcze-
niami majątków, konfiskatami i  inny-
mi nieszczęściami zdane były na wy-
łącznie siebie. I w większości potrafiły 
udźwignąć trudny los. 

Wśród takich kobiet wyrastała rów-
nież Aleksandra. Silniej oddziaływały 
na nią nie formalne wzory dyktują-
ce co wypada albo nie wypada, ale 
rzeczywiste doświadczenia dwóch 
poprzedzających pokoleń. Jej zaś 
pokolenie najdobitniej pokazało, że 
kobiety potrafią się bić – i to dosłow-
nie – o wzniosłe ideały i swoje nowe 
miejsce w  porządku społecznym. 
Wystarczy przywołać tu na dowód 
fakt udziału pań w niepodległościo-
wej konspiracji na równi z  mężczy-

znami i nawet walkę zbrojną w polskiej armii pod koniec I wojny 
światowej i wojny polsko-bolszewickiej. 

Na marginesie: sama Aleksandra za dokonania bojowe uhono-
rowana została Virtuti Militari i nie była przy tym jedyną kobietą 
wyróżnioną najwyższym polskim odznaczeniem bojowym. Za na-
zwisko tych orderów nie dawano. 

Wielokrotnie rozmawiała o  sytuacji kobiet z  Józefem Piłsud-
skim, przekonywała go do nowoczesnego potraktowania kwestii 
kobiecej. Nic więc dziwnego, że od początku II Rzeczpospolitej 
Polki miały pełnię praw politycznych. W  ówczesnej Europie nie 
było to oczywistością, a raczej wyjątkiem. Nic więc dziwnego, że 
szwedzka dziennikarka robiąc w  końcówce 1939 roku wywiad 
z Aleksandrą Piłsudską na temat sytuacji politycznej w Polsce nie 
dawała wiary, że w polskim parlamencie obok posłów mężczyzn 
zasiadały także posłanki.

Autor: Andrzej Mielcarek

Józef Piłsudski na zainteresowanie ze strony pań nigdy nie narzekał. Sam zaś lubił kobiety z charakterem, silne i pełne pasji. Poza 
ostatnią fascynacją, młodziutką doktor Eugenią Lewicką, wszystkie jego miłości zaangażowane były w działalność niepodległościową.
 Z nich zaś Aleksandra Szczerbińska, matka jego córek Wandy i Jadwigi, zajęła w życiu Marszałka szczególne miejsce. 

j

Aleksandra – Piłsudska, 
ale długo ta druga
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iosenka aktorska w formule 
spektaklu muzycznego ma 
w BTD swoje osobne miej-
sce. Wystarczy wspomnieć 
„Cafe Sax", „Jesteśmy na 

wczasach" czy „Noc poety", od wielu lat 
pozostające na liście ulubionych produkcji 
teatru. Po Agnieszce Osieckiej, Wojciechu 
Młynarskim i Jonaszu Kofcie przyszedł czas 
na kolejnego mistrza słowa, Jeremiego 
Przyborę. Po raz kolejny udało się zespołowi 
stworzyć rzecz urokliwą, kameralną, jedno-
cześnie zabawną i refleksyjną, z piosenkami, 
które wszyscy lubimy i znamy na pamięć.

Na scenie zobaczymy tym razem jedynie 
czwórkę aktorów: Żanettę Gruszczyńską-
Ogonowską, Wojciecha Rogowskiego, Artu-
ra Czerwińskiego i Piotra Krótkiego, który jest 
pomysłodawcą i – jak sam mówi – zawiadow-
cą projektu. Reżyseria to już praca zespołowa. – Z zamiarem „rusze-
nia" na naszej scenie muzycznej twórczości Jeremiego Przybory 
nosiłem się dwa-trzy lata – mówi Piotr Krótki. – Tak się złożyło, że 
mieliśmy wszyscy czas i przerwę w pracy. Koledzy najpierw dostali 
130 piosenek, z których każdy miał wybrać dziesięć ulubionych, 
a potem z czterdziestu wspólnie wybraliśmy dwadzieścia. Każdy 
miał swoje pomysły, propozycje, które razem weryfikowaliśmy. 
Kiedy mieliśmy już koncepcję, zaprosiliśmy do współpracy Macie-
ja Osadę-Sobczyńskiego, który przygotował aranżację utworów, 
trzeba przyznać w rekordowym tempie, a ja stworzyłem scenariusz. 

Wśród wybranych piosenek – z  repertuaru Kabaretu Star-
szych Panów – znalazły się takie szlagiery piosenki aktorskiej 

jak „Upiorny twist", „Przeklnij mnie", „Ad-
dio pomidory", „Ząb, zupa, dąb", „Schim-
my Szuja", „Nie zakocham się tej wiosny” 
czy „Odrobina mężczyzny na co dzień" 
w brawurowym wykonaniu Artura Czerwiń-
skiego, który nie tylko w  tym momencie 
kradnie spektakl. Wiele elementów z pew-
nością widzów zaskoczy, jak choćby em-
ploi sceniczne Wojciecha Rogowskiego, 
jednego ze starszych panów, czy wciele-
nia Żanetty Gruszczyńskiej-Ogonowskiej, 
której wykonania piosenek odbiegają 
od pierwowzorów znanych z  „Kabaretu”. 
Mnóstwo tu eleganckiego, niewymuszo-
nego dowcipu, bywają momenty reflek-
syjne i  wzruszające, jak piosenka finalna, 
ale przebija przede wszystkim szacunek 
wobec wybitnej twórczości Jeremiego 
Przybory i  Jerzego Wasowskiego, której 
nie trzeba specjalnie ulepszać, by wciąż 

cieszyła ucho. Zespół nadał utworom nowego tonu, ale wciąż 
jest on rozpoznawalny. 

– Są rzeczy śmieszne, ale i nostalgiczne, odzwierciedlające tem-
peramenty naszej czwórki – mówi Piotr Krótki. – Próbowaliśmy tak 
je dobierać, by się wzajemnie uzupełniały. Jeremiego Przyborę 
uważam go za najgenialniejszego polskiego twórcę, jeśli chodzi 
o język. Miał niesamowitą umiejętność tworzenia zbitek słownych, 
skojarzeń. Dzisiejsi autorzy tekstów już nie używają polszczyzny 
w  podobny sposób. Nie mamy ulubionych piosenek, kochamy 
wszystkie. 

Spektakl rekomendujemy i polecamy nie tylko na wiosnę!

Jeśli przyjdzie Państwu ochota na spędzenie lekkiego i przyjemnego wieczoru w towarzystwie muzyki i błyskotliwego słowa – „Piosenka 
jest dobra na wszystko" będzie znakomitym wyborem. To kolejny spektakl Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w ramach Sceny Inicjatyw 
Aktorskich. Premiera miała miejsce 7 kwietnia br.

p

Dla ucha, ducha 
i na dobry humor
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lmanach" ukazał się po raz trzynasty, a  trze-
ci w  odmienionej formule stworzonej przez 
kolegium redakcyjne pod przewodnictwem 
Piotra Pawłowskiego. Poza nim w skład wcho-
dzą: Anna Marcinek-Drozdalska, Joanna Cho-

jecka, Anna Popławska oraz Izabela Rogowska, odpowiedzialna 
również za dokumentację fotograficzną. Imponującą, bo łamy pu-
blikacji wypełnia blisko dwieście autorskich – znakomitych – zdjęć 
(uzupełniają je m.in. serwisy prasowe). Okładkę zaprojektowało 
Studio Dobry Sztos. 

– Jednym z założeń naszego zespołu redakcyjnego powoła-
nego w 2015 roku była nie tylko odmiana merytoryczna „Alma-
nachu”, ale i jego strony wizualnej – wyjaśnia Anna Makochonik, 

redaktor prowadząca AKK. – Dbamy o  dobrą edycję, layout 
i  zdjęcia. Postanowiliśmy też, że okładkę będą projektowali 
zdolni twórcy z Koszalina, co roku ktoś inny.  Najpierw był Cukin, 
w ubiegłym roku pracownia Druklin, a  teraz chyba najbardziej 
rozchwytywane, jeśli chodzi o  projektowanie graficzne, studio 
w Koszalinie. 

W części pierwszej „Almanachu" znajdziemy teksty poświęco-
ne najważniejszym wydarzeniom artystycznym, festiwalom, prze-
glądom, jubileuszom artystycznym, podsumowania działalności 
instytucji miejskich, sezonów artystycznych, cykli tematycznych, 
portrety koszalińskich twórców, artystów, ciekawych osobowo-
ści i rozmowy. Na część drugą „kultura i pogranicza" składają się 
teksty na temat ciekawych zjawisk w sferze kulturalnej i jej obrze-

„Nie wierzymy w nicniedzieizm” – to tytuł jednego z pięćdziesięciu tekstów, jakie zawiera „Almanach kultury koszalińskiej 2017”. Trudno 
o lepsze podsumowanie ubiegłego roku w kulturze, które znajdziemy na 200 stronach wydawnictwa. Autorami tekstów jest niemal 
trzydziestka wyłącznie koszalińskich autorów, głównie dziennikarzy. Promocja „Almanachu” miała miejsce w czasie X Gali Koszalińskiej 
Kultury (27 marca br.).

„A

Trzynasty „Almanach 
kultury koszalińskiej”
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żach. Oba rozdziały poprzedza analiza Programu Rozwoju Kultury 
2018-2028, rozmowa z  jego współautorem, Arturem Celińskim 
(Res Publica) oraz prezentacja Koszalińskiego Grafika Kultury, 
a kończą pożegnania artystów zmarłych w 2017 roku oraz lista na-
gród prezydenta w dziedzinie kultury.

– W tym roku leitmotivem „Almanachu" okazały coraz liczniej-
sze inicjatywy oddolne – mówi Anna Makochonik. – Najciekawsze 
wydarzenia ubiegłego roku to efekt działań prywatnych, poza-
instytucjonalnych lub powstałych przy ich niewielkim wsparciu. 
Wystarczy wspomnieć o Stowarzyszeniu „Aktorzy po godzinach", 
Good Vibe Festiwalu, Płytowej Giełdzie Muzycznej, Koszalińskim 
Ogrodzie Zaangażowania Społecznego czy wydarzeniach or-
ganizowanych w  ramach programu Start-Up Kultura jak choćby 
I.M.P.R.O. Piszemy nie tylko o samych projektach, ale też ich ani-
matorach, którzy zamiast narzekać, że w naszym mieście nic się 
nie dzieje, biorą sprawy w swoje ręce. 

Publikację bezpłatnie można otrzymać w Koszalińskiej Bibliote-
ce Publicznej albo pobrać w formie pdf ze strony Wirtualna czytel-
nia KBP (link: http://www.biblioteka.koszalin.pl/wirtualna-czytel-
nia/rok-2018/almanach-kultury-koszalinskiej-2017).

 
Szczególnie polecamy:

W  tekście „Zależy nam na miejscu, w  którym żyjemy" Piotr 
Pawłowski przybliża działalność pracowni Dobry Sztos, odpowie-
dzialnej za wizualizację takich wydarzeń jak choćby Koszaliński 
Kongres Kultury 2016. Jej przedstawiciele skupiają się jednak 
nie tylko na działalności zawodowej, ale angażują w  różne mia-
stotwórcze inicjatywy, jak choćby Ogród Społeczny zajmujący się 
upiększaniem koszalińskich podwórek, czy zawiązane w ubiegłym 
roku stowarzyszenie Na Przykład. O  swojej filozofii mówią: – Za 
każdym razem ważna jest dla nas idea, mniej liczą się fajerwerki. 

(...) Chcemy mieć realny wpływ na otoczenie i – na wielu płaszczy-
znach – budować świadomość społeczną.

Kamil Piotrowicz: nasze kolejne muzyczne dobro eksportowe. 
Młody i  jeszcze studiujący (Rythmic Music Conservatory w  Ko-
penhadze), ale już utytułowany jazzman pochodzący z Koszalina, 
absolwent wylęgarni talentów – Zespołu Szkół Muzycznych im. 
Grażyny Bacewicz. Eksperymentujący z formą i muzyczną filozofią. 
Na koncie ma m.in. dwie płyty („Birth” i „Popular Music”) oraz Fry-
deryka. Pisze o nim Beata Górecka-Młyńczak w tekście „Kamil Pio-
trowicz. Wolność, akceptacja, proces", a wspomina Dariusz Pawli-
kowski w relacji z Hanza Jazz Festiwalu 2017 („To idzie młodość"), 
podczas którego Kamil z zespołem zagrał fantastyczny koncert. 

„Czekamy na sygnał" – wydarzenie kulturalne ubiegłego roku. 
Multimedialny spektakl muzyczny, który podbił serca koszalińskiej 
publiczności (tekst: Tomasz Ogonowski, reż. Żanetta Gruszczyń-
ska-Ogonowska/Wojciech Rogowski). Rzecz stworzona i zrealizo-
wana przez aktorów Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, w ramach 
powołanego przez nich Stowarzyszenia „Aktorzy po godzinach". 
Najpierw było czytanie dramatów w Centrali Artystycznej – zaini-
cjowane przez Dominikę Mrozowską, potem pojawił apetyt na 
coś większego. Wyszło fantastycznie. O spektaklu, stowarzyszenia 
i o  tym, jak po godzinach robi się najlepszą sztukę z Marcinem 
Borchardtem rozmawia Anna Popławska („Sygnał do działania"). 

Anna Klinkosz z pewnością znana jest sporemu gronu pasjona-
tów fotografii. Niezwykle płodna twórczo, bierze udział w niezli-
czonych wystawach i zdobywa tam nagrody, a przede wszystkim 
podróżuje. Przywozi z nich przepiękne, zachwycające kompozycją 
i  elegancją zdjęcia natury, architektury, ciekawych miejsc i  zda-
rzeń, krajobrazów i pejzaży. Z aparatem zjeździła niemal wszystkie 
kontynenty, najdalsze zakątki świata. O fotografce pisze fotograf-
ka – Marta Adamczak w tekście „Głód życia, wrażeń i obrazów”. 

Łukasz Waberski/Dobry Sztos

Kamil Piotrowicz

Anna Klinkosz

„Czekamy na sygnał"



Inwestycja w samochody
Porsche 911 Carrera RS

Kolekcjonowanie samochodów nie musi oznaczać posiadania wyłącznie klasycznych, zabytkowych aut. Wiek pojazdu rzadko jest 
głównym elementem determinującym jego atrakcyjność jako lokaty kapitału. Budowę własnej kolekcji można rozpocząć od inwestycji 
w samochody nowe, lecz rzadkie. To właśnie rzadkość określa wartość samochodu jako alternatywnej inwestycji kolekcjonerskiej.

osiadanie kolekcji samochodów może być cie-
kawym hobby, przynoszącym osobistą satysfak-
cję, ale może być także traktowane jako inwe-
stycja kapitału. Aby zakup samochodu można 
było traktować jako inwestycję kapitału trzeba 

założyć, że zyska on, a przynajmniej nie straci na wartości w dłu-
gim terminie. Tymczasem, jak wiadomo, większość pojazdów traci 
swoją wartość w miarę użytkowania. 

Czynnikiem pozwalającym odwrócić tę zasadę jest rzadkość auta. 
Wiara w to, że rzadkie samochody będą w długim terminie zyski-
wać na wartości jest podstawą, którą kierują się kolekcjonerzy na 
rynkach europejskich i amerykańskich. Co ważne, dotyczy to nie 
tylko samochodów „z historią”, ale również takich, które mają nie 
więcej niż 10 lat.

Traktując rzadkość jako fundament, można wyodrębnić osiem ka-
tegorii pojazdów, które warto kolekcjonować pod kątem lokaty 
kapitału. Są to:

1. Samochody wyprodukowane w małej liczbie
Mowa tutaj o krótkich seriach samochodów drogowych, wypusz-
czonych w liczbie mniejszej niż 100 egzemplarzy. Do tej kategorii 
zaliczamy też prototypy zbudowane tylko w  jednym bądź kilku 
egzemplarzach, które trafiły do rąk prywatnych, sprzedane przez 
dane biuro designu lub producenta.

2. Auta krótkich serii budowane przez studia designu samocho-
dowego
Włoskie firmy takie jak, Bertone, Giugiaro, Zagato czy Pininfarina, 
oprócz tradycyjnych zleceń wielkoseryjnych dla producentów 
samochodowych – jak na przykład Pininfarina dla Ferrari czy dla 
Peugeota – do dzisiaj specjalizują się w krótkich seriach specjal-
nych aut. Są to, co prawda bardziej popularne, ale wciąż luksu-
sowe modele. Produkcja takich aut jest kontynuacją tradycji tak 
zwanego “coachbuildingu” z lat 30., polegającego na wysyłaniu 
gotowych podwozi z silnikami do firm specjalizujących się w pro-
dukcji karoserii. 

Obecnie, mimo wyzwania technicznego jakim jest nadwozie sa-
monośne, studia designu wciąż potrafią całkowicie przebudować 
wielkoseryjny model luksusowej marki zmieniając w nim parame-
try oraz karoserię. Tego typu limitowane serie są często zamawiane 

przez samych producentów. Tak jest w przypadku Astona Martina 
oraz studia designerskiego Zagato. Bardzo rzadko tego typu sa-
mochody przekraczają liczbę stu wyprodukowanych egzemplarzy.

3. Auta zabytkowe, klasyczne
Niezależnie od liczby wyprodukowanych egzemplarzy oraz tego, 
czy auto było popularne czy też sportowe lub luksusowe, samo-
chody mające powyżej 30 lat są rzadkością. To one stają się naj-
bardziej interesującą formą lokowania kapitału: popyt na samo-
chody klasyczne jest obecnie bardzo wysoki, a zainteresowanie 
prasy, jak i potencjalnych inwestorów, rośnie w miarę pojawiania 
się nowych rekordów cenowych w zawartych transakcjach. 

Nie wszystkie jednak auta klasyczne są od początku atrakcyjną 
lokatą kapitału. W  przypadku wielkoseryjnych samochodów, ta-
kich jak popularne za czasów PRL-u Syrenki czy „Maluchy”, a za 
zachodnią granicą Renault 5 czy Opel Rekord, działa taka zasada, 
że auta te muszą najpierw mocno stracić na wartości, zrównując 
się nawet z ceną złomu, aby kilka lub kilkanaście lat później znów 
zyskać. Wtedy bowiem zaczyna działać zasada rzadkości.

4. Motoryzacyjne gwiazdy
Są to auta sportowe, drogie, limitowane serie prestiżowych pro-
ducentów, gdzie każdy model jest wyprodukowany w liczbie rzad-
ko przekraczającej 5000. Do tej kategorii należą samochody typu 
supercars, czyli auta supersportowe, które bardzo często stają się 
celem kolekcjonerów już w momencie pierwszej prezentacji. Moż-
na do nich zaliczyć takie samochody jak, na przykład, Ferrari Enzo 
wyprodukowane w 499 egzemplarzach, czy Porsche Carrera GT.

Przykładem takiej perełki może być greckie Lamborghini Miura 
wystawione na aukcję Coys w 2012 roku. Jest to samochód-gwiaz-
da, pierwszy supercar od Lamborghini, wyprodukowany w liczbie 
764 egzemplarzy. Jednocześnie jest to już pojazd zabytkowy, bo 
z 1970 roku, z ciekawą historią – był prezentem znanego przedsię-
biorcy Aristotle Onassisa dla popularnego piosenkarza greckiego. 

5. Samochody marzeń
Od początku istnienia motoryzacji, pojazdy drogie, sportowe, 
przeznaczone dla elity były obiektem marzeń wielu pasjonatów, 
zarówno przed, jak i  po II wojnie. Od lat 80. ubiegłego wieku 
określa się je jako „samochody z  plakatu” – poster cars. Chodzi 
o tę kategorię marek i modeli które wśród pasjonatów wyzwalają 
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emocje, radykalnie inne niż pojazdy wielkoseryjnej produkcji, któ-
rych głównym celem jest transport osób. Marki takie, jak Aston 
Martin, Porsche, Ferrari, Bentley, Rolls-Royce z  wiekiem stają się 
gwarantem atrakcyjności inwestycyjnej dla kolekcjonerów.

6. Auta oryginalne, ocalałe
Do tej kategorii zaliczają się samochody odnalezione po wielu la-
tach, które zostały zakupione jako nowe, a następnie zostały wsta-
wione do garażu z minimalnym przebiegiem. Dziś są rzadkością, 
niezależnie od typu lub marki samochodu. Wielu kolekcjonerów, 
szczególnie w  Stanach Zjednoczonych, poszukuje tego typu sa-
mochodów od kiedy zaczęły one osiągać znaczne wartości na 
aukcjach motoryzacyjnych. Przykładem takiego samochodu jest 
wspomniane wyżej Lamborghini Miura – ten egzemplarz stał za-
parkowany i  stał nieruszany przez ponad 30 lat w  podziemnym 
parkingu hotelu Hilton w Atenach.

7. Samochody z ciekawą historią lub należące do znanych osób
Pojazdy zmotoryzowane są nieodłączną częścią historii XX wie-
ku. Samochody takie, jak Mercedesy Hitlera, VW Golf Benedykta 

XVI, czy inne samochody głów państw zawsze będą obiektami 
wartymi kolekcjonowania. To samo tyczy się samochodów wyści-
gowych mających znaczący wkład w historię motoryzacji. Bolidy 
Formuły 1, czy auta, które wygrywały długodystansowy wyścig Le 
Mans, są od dawna poszukiwane przez kolekcjonerów, mimo zni-
komych możliwości użytkowania.

8. Limitowane serie modelowe o rzadkich rozwiązaniach technicz-
nych
Producenci samochodowi bardzo często uciekają się do zabiegu 
limitowanych edycji. Są to zazwyczaj modyfikacje tylko i wyłącz-
nie kosmetyczne, koncentrujące się na zmianie tapicerki czy też 
palety kolorów. Tego typu auta bardzo rzadko są atrakcyjną loka-
tą kapitału. Inaczej jest w przypadku krótkich serii samochodów 
o  nowatorskich rozwiązaniach technicznych, innych od reszty 
gamy modelowej, które zmusiły producenta do zabiegów homo-
logacyjnych. Można przytoczyć tutaj przykład Ferrari 550 Barchet-
ta z 2001 roku, czy Porsche 911 Carrera RS z 1973 r.

ad / Foto: materiały prasowe

Zagato Aston Martin DB7

Ford GT40
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anusz Jankowiak był współtwórcą sukcesu wy-
twórni szyb samochodowych JAAN, która już 
pod nazwą NordGlass stała się znana na rynku 
polskim i  europejskim. Przejęta przez zagranicz-
nego inwestora dalej się rozwija. Sam Janusz 
Jankowiak pozostał wierny branży, ale już w  in-

nym wymiarze. Wraz z kilkoma współpracownikami w roku 2010 
stworzył firmę Q4GLASS (Quality for Glass), która w  szybkim 
czasie stała się mocnym graczem na rynku dostawców szkła ar-
chitektonicznego. Jej produkty lśnią w  postaci szklanych ścian 
i  fasad w dziesiątkach reprezentacyjnych budynków w całej Pol-
sce i  Skandynawii. Produkuje szyby zespolone, szkło hartowane 
(ESG), szkło wzmocnione termicznie (TVG), laminowane i  ema-
liowane, szyby grzewcze, z  pętlą alarmową i  ognioodporne.  
Dla „Prestiżu” proces powstawania przyszłych szklanych ścian 
w hali Q4GLASS fotografował Patryk Bierski. 

j

Szkło 
z Koszalina 
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V Spotkania 
Gastronomiczne Allfood

dam Merkis, współzałożyciel i  współwłaściciel 
Allfoodu, wyjaśnia: - Te nasze spotkania dają 
okazję do wymiany opinii i  do rozmowy o  no-
wych tendencjach w  gastronomii. Od naszych 
odbiorców, którymi w  większości są właścicie-

le sklepów oraz właściciele i menedżerowie hoteli, pensjonatów 
i restauracji, dowiadujemy się o ich oczekiwaniach. Termin nie jest 
przypadkowy, bo już zaczynają się rozkręcać przygotowania do se-
zonu letniego, ale jeszcze każdy znajdzie w kalendarzu odrobinę 
czasu. W tym roku mieliśmy okazję posłuchać Karola Okrasy, który 
zaprezentował pokaz gotowania, ale również dzielił się swoimi do-
świadczeniami z prowadzenia restauracji. Myślę, że przekazał dużo 
praktycznej wiedzy, przydatnej nie tylko szefom kuchni. 

Popis kulinarny Karola Okrasy w kołobrzeskim hotelu Aquarius 
to m.in. jego słynny „łosoś na sianie”. Tajemnica charakterystycz-
nego smaku ryby to nie tylko krótkie jej opieczenie za pomocą 
palącej się garści siana (widać to na naszych fotografiach). To rów-
nież wcześniejsze spreparowanie filetu mieszanką soli (10 łyżek), 
cukru (6 łyżek) i mielonej kolendry (1 łyżka). Opłukanego łososia 

należy osuszyć za pomocą papierowego ręcznika, a następnie na-
trzeć wspomnianą mieszanką. Całość dokładnie zawinąć w  folię 
spożywczą, odłożyć do głębokiego naczynia i  wstawi na 48 go-
dzin do lodówki (uwaga - z łososia wypłynie woda). Po tym czasie 
wyjmujemy łososia z lodówki, dokładnie opłukujemy z mieszanki 
przypraw i znów osuszamy ręcznikiem papierowym. Przekładamy 
do metalowej formy i przykrywamy sianem. Siano podpalamy (nie 
powinno się palić jasnym płomieniem, bo chodzi o uzyskanie du-
żej ilości dymu). Odstawiamy formę i czekamy aż siano się wypali 
i ostygnie. Potem kruszymy resztki spalonego siana i smarujemy 
nimi łososia, aż do uzyskania czarnej warstwy na górze płatu. Kro-
imy w poprzek na małe porcje i podajemy z dowolnymi dodatkami 
o wyrazistym smaku.

Jak zapewniają uczestnicy kołobrzeskiego pokazu, efekt był 
znakomity.

Allfood, mimo angielskojęzycznej nazwy, jest firmą rodzimą, ko-
szalińską. Działa obecnie w województwie zachodniopomorskim, 
pomorskim (bez Trójmiasta) i większej części kujawsko-pomorskie-

A

Ponad 60 samochodów-chłodni dostarczających towary wprost do klientów, łącznie około 200 pracowników, w tym wciąż tych samych 
37 przedstawicieli handlowych pracujących od momentu powstania firmy. Oto Allfood – dystrybutor produktów żywnościowych, w tym 
mrożonych,  od pięciu lat doskonale radzący sobie w konkurencji z takimi potęgami jak Makro Cash and Carry. Co roku wiosną firma 
organizuje spotkanie dla swych odbiorców i kontrahentów z udziałem znanej postaci polskiej gastronomii. W  tym roku na oczach 
ponad 150 gości gotował Karol Okrasa. 

Na pierwszym planie Adam Merkis. Od lewej: Marek Rogula (dyrektor ds. gastronomii Allfood), Andrzej Wiesławski (regionalny doradca 
Panesco), Grzegorz Krupa (zastępca szefa kuchni Platter by Karol Okrasa), Roman Helwing (firma Mc Cain), Robert Poliński (regionalny 
szef kuchni Unilever Food Solutions), Maciej Janowitz (MJ Trade-Service), Emil Dziubak (regionalny szef kuchni UFS), Karol Okrasa.
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Adam Merkis (współwłaściciel Allfood) i Agnieszka Stodolnik (prezes zarządu Allfood).

Od lewej – Karol Okrasa, Emil Dziubak, Robert Poliński, Andrzej Wiesławski.

Od lewej:  odbierający główną nagrodę w okolicznościowym 
konkursie Grzegorz  Chołuj (zastępca szefa kuchni Hotelik Świdwin), 
hostessy i Radosław Trusz (kierownik rejonu Allfood ds. gastronomii).

go. Jej główną bazą od początku pozostaje Koszalin, ale firma ma 
również oddziały w  Goleniowie i  Bydgoszczy. W  ubiegłym roku 
osiągnęła obroty w wysokości 70 mln zł. 

Adam Merkis dumny jest z faktu, że zespół się rozrasta, ale stabil-
nie: - Od początku pracuje z nami tych samych 37. przedstawicieli 

handlowych. A to świadczy o tym, że stworzyliśmy czytelny system 
obowiązków, oceny efektów pracy i wynagradzania. To oni kontak-
tują się z naszymi klientami, zbierają zamówienia, które realizujemy 
później poprzez dostawy bezpośrednio do sklepów czy lokali ga-
stronomicznych. Stale przybywa w naszej ofercie produktów, które 
dystrybuujemy, a jednocześnie rozrasta się lista odbiorców.



estem z pokolenia, które pamięta absolutną ciszę 
panującą w bibliotecznych czytelniach. Zasady były 
surowe. Wystarczyło na przykład, że komuś spadł 
długopis na biurko. Wielce tym faktem skrępowa-
ny podnosił głowę i  napotykał karcący wzrok bi-
bliotekarki. Istniała bowiem niepisana umowa, że 

obowiązek zachowania ciszy w czytelni nie podlega negocjacjom. 
Wspominam te czasy z rozrzewnieniem.  Jak wszystko, co odeszło 
bezpowrotnie. 

Sporo czasu spędzam w  czytelni Ko-
szalińskiej Biblioteki Publicznej, w  której 
nierzadko panuje atmosfera wesołego 
jarmarku połączonego z call center. - Nie, 
nie. Nie zahaczaj o mnie, bo nie ma mnie 
w domu. W bibliotece jestem – tłumaczy 
przez komórkę chłopak przy stoliku obok. 
Ponieważ jednak nie został usłyszany 
(albo może jego rozmówca nie uwierzył, 
że w ogóle można być w bibliotece), po-
wtarza krzycząc: – W bibliotece! I dodaje, 
po chwili: – No dobra, ale ty stawiasz.   

Ten nomen omen upojny dialog co 
chwila przerywany jest wystrzałami. To 
z  kolei około 40-letnia pani siedząca 
przy stoliku po drugiej stronie, która do 
perfekcji opanowała strzelanie z  gumy 
balonowej. Strzela jak z  korkowca. Pani 
prawdopodobnie sama siebie nie sły-
szy, bo zatkała uszy słuchawkami, z  któ-
rych przebija się do otoczenia nastawione na full ostre techno.  
Coś dzwoni, ktoś rozmawia, dzieci płaczą, matki na nie krzyczą…   

Ze smutkiem i zażenowaniem obserwuję pracujące tu wspania-
łe panie bibliotekarki, które co kilka minut próbują uspokoić i uci-
szyć to całe towarzystwo.  Syzyfowa to praca. Po chwili hałas wy-
bucha z powrotem. Czasami widzę też w ich zmęczonych oczach 
tę „moją” tęsknotę za minionymi czasami błogiej ciszy, w której 
pracowały jeszcze kilka lat temu. I one, i ja, i pewnie wielu z Pań-
stwa zadaje sobie czasami pytanie: Co poszło nie tak?

Jak to się stało, że żaden z czterech facetów rozwalonych na 
siedzeniach w autobusie, z nosami wbitymi w smartfony nie ustąpi 
miejsca stojącej obok kobiecie w ciąży? Jak doszło do tego, że 
w przedziale kolejowym nie ma chętnych do włożenia starszemu 
panu walizki na półkę? Co takiego zaszło, że bez skrępowania roz-
mawia się przez telefon w czytelni? 

Katalog oskarżeń jest w  tych wypadkach znany. Szkoła nie 

wychowuje, rodzice nie uczą, Kościół nie grzmi itp. To wszystko 
prawda, ale nie cała. Pytanie „Co poszło nie tak?” dotyczy bowiem 
również ludzi w starszym wieku.  Dotyczy w zasadzie wszystkich. 

Chciałbym podsunąć Państwu pewną myśl. Otóż, moim zda-
niem za bardzo zaufaliśmy kodeksom, przepisom i  instytucjom. 
Chociaż codziennie narzekamy na wymiar sprawiedliwości, to 
jednak w przypadku wątpliwości czy sporów dotyczących nasze-

go życia społecznego zwykliśmy składać 
pozew do sądu, zażalenie do instytucji czy 
reklamację w  sklepie. Uwierzyliśmy we 
wszechogarniającą władzę prawa. A sko-
ro prawo reguluje wszystko, uznaliśmy że 
dobry obyczaj za przeżytek. Tymczasem 
jest odwrotnie. Już na sześć wieków przed 
Chrystusem chiński filozof Laozi mawiał: 
„Prawo zaczyna się tam, gdzie umarł do-
bry obyczaj”.  I to jest klucz do zrozumie-
nia sprawy. 

Przykład? Nie znajdą Państwo w  tzw. 
ustawie antynikotynowej paragrafu zabra-
niającego palenia na własnym balkonie. 
Stąd niezliczone awantury pomiędzy są-
siadami. Dlaczego? Palący staje bezradny 
wobec braku odnośnego przepisu i  do 
głowy mu nawet nie przyjdzie, żeby wczuć 
się w  skórę sąsiada, któremu cały dym 
wpada do mieszkania przez otwarte okno. 

Nie ma przepisu, nie ma sprawy.  

Tymczasem sprawa jest i z każdym dniem wciąż się zaognia. Nic 
dziwnego, że Polska jest krajem o  jednym z największych w Eu-
ropie wskaźników braku zaufania społecznego, a  Polacy ludźmi 
o jednym z najwyższych wskaźników gotowości do konfliktu.   

Wróćmy do koszalińskiej biblioteki. W  maju prawdopodob-
nie poznamy jej nowego dyrektora. Już teraz apeluję do niego 
o pomoc tym zagubionym w gruncie rzeczy ludziom, którzy nie 
potrafią zachować się w czytelni. Skoro umarł dobry obyczaj, a oni 
wierzą już tylko w prawo, może należałoby wyposażyć czytelnię 
w tabliczki przypominające o tym, co powinno być oczywiste. Tyl-
ko proszę, niech to nie będą napisy z serii „karno–dyscyplinują-
cych”. Raczej utrzymane w tonie: „Kiedy zachowujesz się głośno, 
przeszkadzasz innym w pracy”, albo: „Inni nie chcą słuchać o czym 
rozmawiasz przez telefon” itp. 

Skoro już musimy odnieść się do prawa, niech to będzie prawo 
uczące najważniejszego – dobrych obyczajów.  

Telewizje śniadaniowe mają zaznaczać swoją obecność na ekranie, nie przeszkadzając nam w porannej krzątaninie. Ich przyrodzonymi 
cechami są więc krzykliwość prowadzących i częste wybuchy sztucznej euforii, przy jednoczesnej miałkości tematów i płytkości zadawa-
nych pytań (autentyczny przykład z kwietnia: prowadzona w tonie zachwytu przemieszanego z powagą rozmowa o najbardziej pożąda-
nej długości kabla do lokówki). W swoich felietonach spróbuję namówić Państwa do głębszych refleksji i stawiania trudniejszych pytań. 
Bezsprzecznie najlepszą porą dla tego typu przemyśleń jest wieczór. Stąd nazwa rubryki. Zapraszam do lektury. 

Co poszło nie tak? 

felieton74 
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PB Kuncer ustawia sobie poprzeczkę jeszcze wyżej
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rzygotowania do budowy, głównie sprawy zwią-
zane z nabyciem przez dewelopera gruntu, zajęły 
sporo czasu. Równolegle trwały prace nad szcze-
gółową koncepcją zabudowy. Informacje o tym, 
jaki ma mieć ona charakter, szybko rozeszły się 

po mieście pocztą pantoflową. I najwyraźniej trafiły w zapotrzebo-
wanie, bo zanim na budowie wbito po raz pierwszy łopatę w zie-
mię, powstała pokaźna  lista rezerwacji planowanych mieszkań.

Wioletta Stelmach, dyrektor generalna w PB Kuncer, nie kryje 
zadowolenia, ale jednocześnie nie poddaje się emocjom: - Na 
niektóre mieszkania mamy nawet trzech lub czterech chętnych. 
To fakt. Ale trzeba pamiętać, że są to wstępne, nic niekosztują-

ce deklaracje. Kiedy przyjdzie do zawierania umów, z pewnością 
część osób zrezygnuje. To zrozumiałe. 

Działka szczytem budynku wychodzi na ulicę Zwycięstwa, usta-
wiona jest równolegle do pobliskich ulic Zielonej i  Morelowej, 
pomiędzy którymi jest zlokalizowana. Budynki, które na niej po-
wstaną, tworzą wiele brył przesuniętych względem siebie, tak by 
nie zacieniały się wzajemnie.

Jeden z budynków, pod który kopane są właśnie fundamenty, 
będzie miał trzy, a drugi dwie klatki schodowe. Oba będą trzy-
kondygnacyjne (parter, pierwsze i drugie piętro). Ale tutaj od razu 
warto powiedzieć, że duże mieszkania na drugim piętrze zaplano-

To jest chyba największe marzenie każdego dewelopera: mieć nabywców na każdy metr powierzchni, zanim ruszy budowa. Blisko tego 
ideału znalazło się Przedsiębiorstwo Budowlane Kuncer, które rozpoczęło właśnie realizację pierwszego etapu inwestycji przy ulicy 
Zwycięstwa 232 w Koszalinie. To kolejny raz, kiedy firma wyznacza trendy i nowe standardy. Jakość propozycji w pełni uzasadnia użycie 
określenia „mieszkania apartamentowe”.

p

Osiedle Zwycięstwa 
- ruszył I etap budowy
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wano jako dwupoziomowe. Do decyzji nabywcy pozostanie usta-
lenie, na którym poziomie znajdzie się kuchnia, łazienka i pokój 
dzienny. Z wyższego poziomu mieszkańcy wyjdą na przestronne 
tarasy ulokowane na dachu budynku. Lokatorzy mieszkań poło-
żonych niżej również będą mieli gdzie zaczerpnąć świeżego po-
wietrza, bo ich lokale uzupełnią duże balkony a na parterze tarasy.

Osiedle Zwycięstwa zaoferuje łącznie 80 mieszkań. W trzyklat-
kowym budynku ABC, którego budowa już ruszyła, znajdzie się 45 
mieszkań  w stanie deweloperskim, o powierzchni od 31 do 104 
metrów kwadratowych. Będą również 4 lokale użytkowe. Zakoń-
czenie prac zaplanowane jest na sierpień przyszłego roku. 

Terminu można być pewnym, bo Przedsiębiorstwo Budowlane 
Kuncer przyzwyczaiło już klientów, że jeśli nie w ustalonym termi-
nie, to nieco przed nim oddaje nabywcom ich wyczekiwane lokale. 

Jeszcze w  trakcie budowy pierwszego etapu, rozpocznie się 
wznoszenie drugiego domu (dwuklatkowy budynek DE), a w nim 

nieco ponad 30 mieszkań z powierzchnią od 31 do 80 metrów 
kwadratowych, z balkonami oraz tarasami na parterze. 

Wioletta Stelmach uważa, że główną przyczyną tak żywego za-
interesowania inwestycją jest jej lokalizacja, dosłownie – prestiżo-
wy adres. Zwycięstwa 232 to już osiedle Rokosowo, a  jednak to 
ta spokojniejsza część pryncypalnej koszalińskiej ulicy. Przy tym 
forma budynków (zaledwie dwa piętra)  pozwala z góry założyć, 
że będzie się tam mieszkało komfortowo. Ich bryły są wydłużo-
ne, odsunięte od ulicy, a to oznacza, że będzie w nich cicho. Tym 
bardziej, że otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna – niska, 
z masą zieleni. 

Lokalizacja niewątpliwie była magnesem. Ale powiedzmy to 
wyraźnie: na pewno ogromną rolę odegrał  również fakt, że PB 
Kuncer to synonim jakości i  rzetelności. Firma demonstruje pe-
wien rodzaj ambicji, która przekłada się na korzyści dla nabyw-
ców, ale i  dla miasta. Wystarczy spojrzeć na niedawno oddany 
do użytku wielorodzinny dom przy ulicy Pileckiego (d. Gwardii 

Osiedle Zwycięstwa to 78 zaplanowanych mieszkań w dwóch domach o zaledwie trzech kondygnacjach każdy (parter, pierwsze 
i drugie piętro). Niska zabudowa nie jest typowa dla budownictwa wielorodzinnego. Jest dodatkowym czynnikiem komfortu. 



Ludowej), dzięki któremu wiecznie zabałaganiony teren został 
uporządkowany i powstał obiekt w bardzo dobrym stylu. Można 
powiedzieć, że to wzór godny naśladowania. 

Osiedle Zwycięstwa zaś to kontynuacja takiego sposobu myśle-
nia o przestrzeni miejskiej i jeszcze wyżej zawieszona poprzeczka, 
jeśli chodzi o klasę architektury. 

Zarówno przy ulicy Pileckiego, jak i na rozbudowywanym sys-
tematycznie Osiedlu Cypryjskim (część kompleksu znanego pod 
nazwą Osiedle Unii Europejskiej) widać jeszcze jedną charaktery-
styczną właściwość sposobu pracy PB Kuncer. Chodzi o to, że de-
weloper czuje się odpowiedzialny nie tylko za sam budynek, ale 
również za jego otoczenie. Uznaje, że dla komfortu życia ład, zie-
leń, porządne chodniki, miejsce zabaw dla dzieci, skwerek gdzie 
można na chwilę przysiąść są niezwykle ważne. Stąd dbałość o te 
elementy. 

Nie inaczej będzie w przypadku najnowszej realizacji przy ulicy 
Zwycięstwa. Mała architektura, nasadzenia roślin, plac zabaw dla 
dzieci mają powstawać wraz z budynkami. Od razu, a nie w bliżej 
nieokreślonej przyszłości, jak to często bywa. 

Wewnątrz domów, w  częściach wspólnych, zaplanowane jest 
użycie wysokogatunkowych materiałów wykończeniowych, w tym 
gresów z górnej półki. W każdej klatce schodowej znajdzie się ci-
chobieżna winda z przestrzenią większą niż standardowa. Winda 
zwiezie osoby bezpośrednio do hali garażowej obliczonej na 96 

miejsc postojowych (hala będzie wspólna dla obu budynków). 
Klatkę schodową osłaniać mają szklane tafle wmontowane w ba-
lustrady ze stali nierdzewnej.

Ciekawym, a dla lokatorów wygodnym rozwiązaniem (wyprak-
tykowanym wcześniej przez dewelopera na Osiedlu Cypryjskim) 
są komórki lokatorskie usytuowane na tym samym piętrze. Do-
skonale nadają się na one dodatkową garderobę, podręczny 
schowek, spiżarenkę, miejsce przechowywania rowerów, wózków 
dziecięcych albo sprzętu sportowego.

Wioletta Stelmach komentuje: - Swoimi wcześniejszymi realiza-
cjami udowodniliśmy, że u nas najwyższa jakość do nie deklaracja, 
ale rzeczywistość. Klienci wiedzą, czego się po nas spodziewać. 
Osiedle Zwycięstwa będzie jednak czymś, co  chcemy by stało 
się naszą nową wizytówką. Takiego kompleksu mieszkań  o takim 
standardzie, w Koszalinie nikt przed nami nie zaproponował. 

Na koniec ciekawostka. Na działce przy ulicy Zwycięstwa 232, 
od strony ulicy, stoi przedwojenny dom z ciemnoniebieską ele-
wacją. Objęty jest on ochroną konserwatorską. Jak informuje dy-
rektor Stelmach, zostanie on w ostatnim etapie realizacji Osiedla 
rozebrany i wybudowany na nowo zgodnie z wytycznymi planu 
w zakresie ochrony konserwatorskiej. Znajdą się w nim dwa luksu-
sowe mieszkania, a na parterze dwa lokale usługowe. 

Autor: Andrzej Mielcarek

Mieszkania na parterze gwarantują możliwość korzystania z rozległych tarasów – wyraźnie oddzielonych od reszty przestrzeni, co daje efekt prywatności. Jeszcze większe będą, 
ulokowane na dachu budynku, zaciszne tarasy przypisane do mieszkań dwupoziomowych na drugim piętrze. Lokatorzy z pierwszego piętra będą mieli do dyspozycji duże balkony. 

BIURO SPRZEDAŻY:
Koszalin, ul. Wąwozowa 15

tel. kom. 603 864-499, 601 639-055
tel. 94 343 45 67

www.osiedlezwyciestwa.pl
www.facebook.com/pbkuncer
www.pbkuncer.pl
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Komórki lokatorskie będą się znajdować na tym samym poziomie 
co mieszkania. Można je wykorzystywać w funkcji dodatkowej  
garderoby, miejsca na rowery, wózki dziecięce albo sprzęt sportowy.

Części wspólne. Przestrzeń i wykończenie z użyciem 
wysokogatunkowych materiałów oraz w stonowanej kolorystyce.

Schody ochronią eleganckie szklane tafle i balustrady ze stali nierdzewnej.
Większe niż zazwyczaj i ciche windy zawiozą lokatorów 
na parter albo wprost do hali garażowej.

Wioletta Stelmach, dyrektor generalna w Przedsiębiorstwie Budowlanym KUNCER



Firma Budowlana - Developer Anetta i Waldemar Wróbel 
oferuje sprzedaż domów na ul. Kaczej w Koszalinie.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą:
tel: 697 657 514 - Anetta Wróbel, anettawrobel@vp.pl

Dom w cenie mieszkania, z dwoma miejscami postojowymi 
i ogródkiem, w zacisznym miejscu Koszalina.

II etap inwestycji: wydanie czerwiec 2019 r.

Domy jednorodzinne, energooszczędne, dwulokalowe, 4-pokojowe 
(z możliwością wyodrębnienia piątego pokoju) 

o pow. 75,03 m2 - 320 000 zł brutto.



www.developerwrobel.pl

Osiedle Kacze na Rokosowie
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Apartamenty Nautilus 
– między morzem a jeziorem
Dobiega końca budowa apartamentowca, którego lokalizacja łączy w sobie zalety urokliwego zacisza i popularnego wakacyjnego 
kurortu. Apartamenty Nautilus usytuowane zostały w miejscu wymarzonym - na wąskiej, zielonej mierzei między brzegiem Bałtyku 
a Jeziorem Jamneńskim. Wystarczy zrobić 150 kroków, by znaleźć się na morskiej plaży. I tyle samo, by spacerować wzdłuż brzegu 
Jamna. W  obiekcie na nabywców czekają w  pełni wyposażone i  umeblowane apartamenty o  powierzchni od 24 do 33 metrów 
kwadratowych. Mogą one służyć jako second home na wyłącznie własny użytek. Równie dobrze mogą się one stać inwestycją 
przynoszącą satysfakcjonujące przychody.

A
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partamenty Nautilus powstają w Unieściu stano-
wiącym dzielnicę posiadającego od roku prawa 
miejskie Mielna. Ale w tej jego części, która jest 
zawsze spokojna, zielona, o krok od piaszczystej 
plaży. Jednak jeśli chcielibyśmy zanurzyć się w 

gwar popularnego kurortu, możemy do jego centrum dotrzeć 
na pieszo w ciągu kwadransa. Jeszcze bliżej mamy do urokliwej 

przystani rybackiej, gdzie zawsze można zjeść świeżą rybę z miej-
scowych malutkich wędzarni. 

Znakomita lokalizacja powoduje, że Apartamenty Nautilus 
są doskonałą bazą do odpoczynku letniego, jak i w innych po-
rach roku. Jest to miejsce gdzie można zregenerować płuca 
zdrowym, jodowanym powietrzem – bez smogu. To może być 
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argument dla tych, którzy rozważają: zakup apartamentu nad 
morzem czy w górach. W okolicy nie brakuje przestrzeni dla 
biegaczy i zwolenników marszów z kijkami. Zadowoleni będą 
zwolennicy turystyki rowerowej, bo mogą na przykład zwiedzać 
okolicę, korzystając z trasy rowerowej zbudowanej na wałach 
usypanych wokół jeziora Jamno, której łączna długość wynosi 
42 kilometry. 

Obiekt oferuje w pełni wyposażone apartamenty o powierzch-
ni od 24 do 33 m kw. Każdy składa się z części sypialnianej i wy-
poczynkowej, łazienki, aneksu kuchennego i przestronnego bal-
konu. Standard da się porównać do czterogwiazdkowych hoteli 
zagranicznych. 

Relaks zapewni mieszkańcom oraz gościom strefa SPA i wellnes 
z dwiema saunami, basenem i pokojami do masażu. Z myślą o 
najmłodszych powstała strefa zabaw dla dzieci.

Każdy właściciel apartamentu posiada procentowy udział we 
wszystkich częściach wspólnych budynku, którymi są: dwupozio-
mowa restauracja, kawiarnia na dachu, lobby bar, restauracja let-
nia na tarasie, sala konferencyjna, basen z częścią SPA, pomiesz-
czenia techniczne, socjalne i sanitarne. Dzięki tak szerokiej ofercie 
części wspólnych obiekt będzie funkcjonował nie tylko w okresie 
wakacyjnym, ale również przez pozostałe miesiące roku - na przy-
kład jako miejsce konferencji i szkoleń. 

Z roku na rok rośnie liczba turystów wypoczywających nad pol-
skim morzem. Rosną także wymagania, jakie stawiają oni bazie 
wypoczynkowej. Obiekty takie jak Apartamenty Nautilus trafiają w 
to nowe zapotrzebowanie, bowiem coraz więcej osób woli pod-
czas urlopu wynająć apartament niż klasyczny pokój hotelowy. W 
przypadku rodzin z dziećmi jest to już niemal zasada. Trudno się 
dziwić, bo apartament oznacza większą ilość miejsca i możliwość 
samodzielnego przygotowywania nieskomplikowanych posiłków, 
przekąsek i napoi dla rodziny. Całodzienne wyżywienie zapewni 
restauracja  serwująca dania kuchni polskiej i europejskiej, w któ-
rej właściciele apartamentów będą mieli specjalne zniżki na ser-
wowane posiłki.

Kiedy weźmiemy to wszystko pod uwagę, zyskujemy pewność, 
że zakup apartamentu w ciekawej turystycznie lokalizacji to strzał 
w dziesiątkę. Zyskujemy miejsce rodzinnego wypoczynku, a w 
okresach kiedy sami z niego nie korzystamy, pozwalamy aparta-
mentowi zarabiać na naszą rzecz. A są to przychody niebagatelne, 
z pewnością wyższe niż najatrakcyjniejsze co do oprocentowania 
lokaty bankowe.  

 Lokalizacja obiektu: Mielno, ul. gen. Maczka 34
Kontakt:  Apartamenty Nautilus Sp. z o.o. 

biuro sprzedaży tel. 733 135 911 lub 609 037 408
 biuro@apartamentynautilus.com.pl 

www.apartamentynautilus.com.pl







P.B. Budomal:
apartamenty 
w sercu 
miasta 

Komfortowe mieszkanie w centrum miasta może stać się docelowym adresem dla ludzi poszukujących jednocześnie komfortu, 
świetnej lokalizacji, niebanalnej architektury i najwyższej jakości wykonania. Taką propozycję dla wymagających ma Przedsiębiorstwo 
Budowlane Budomal, które kontynuuje swoją inwestycję przy ulicy Zwycięstwa w Koszalinie. 

p ierwszy z budynków zespołu, który docelowo ma 
składać się z  trzech elementów, znany jest jako 
Zwycięstwa 109. To bardzo charakterystyczny 
obiekt z elewacją wykonaną z czarnego klinkieru. 
Zewnętrznie podobny do niego będzie powstają-

cy właśnie drugi etap inwestycji. Gotowy jest już jego stan surowy. 
O ile w budynku przy Zwycięstwa 109 ulokowane są mieszkania 
małe i  o  średniej wielkości, apartamenty w  budowanej właśnie 
części zaczynają się od powierzchni 55 m kw., a największe (dwu-
poziomowe na najwyższej kondygnacji) to niemal 140 m kw. 

- Jest to budynek świetnie ulokowany. W centrum a jednocze-
śnie odsunięty od ruchliwej ulicy Zwycięstwa. Oferuje doskonale 
doświetlone duże mieszkania, w których okna będą wychodzić 
na zieleń parku – podkreśla Marek Subalski, współwłaściciel Bu-
domalu.  Adam Słowik, drugi ze współwłaścicieli firmy, dodaje: 
- Elementem wygody jest również to, że suchą stopą mieszkań-
cy dotrą do auta i  tak samo suchą stopą wrócą do mieszkania. 
W domu zamontowana będzie bowiem cicha winda zjeżdżająca 
do poziomu garażu. Inny element komfortu to  komórki lokator-
skie oraz miejsca na wózki i rowery urządzone na parterze. Nie 
trzeba będzie z wózkiem albo rowerem zjeżdżać do piwnicy ani 
na półpiętro. 

Nabywcy otrzymają lokale – nawet te największe, gdzie na jed-
nym poziomie znajduje się 96 m kw. - jako otwartą przestrzeń, bez 
żadnej ściany konstrukcyjnej pośrodku. Jeżeli ktoś zechce mieć 

apartament w formie jednej sali, może go w takiej postaci pozo-
stawić. Jeśli zaś chciałby podzielić powierzchnię według swojego 
pomysłu, również może to w prosty sposób wykonać. 

W omawianym budynku loggie i tarasy będą miały powierzch-
nię 30-40 m kw. Zaprojektowane zostały tak, by to co się znajduje 
na ich powierzchni nie było widoczne dla nikogo z zewnątrz, ale 
jednocześnie by zapewniały nieograniczony dostęp światła sło-
necznego. Można się będzie na nich czuć zupełnie swobodnie, 
niemal intymnie, bo również sąsiedzi nie będą mieli szans zajrzeć 
sobie na tarasy nawzajem. Pełne poszanowanie prywatności! 

Deweloper i projektanci domu doskonale zdają sobie sprawę 
z tego, że komfort akustyczny ma ogromne znaczenie dla dobre-
go samopoczucia. Zaproponowali w  tym zakresie rozwiązania, 
które są rzadkością. Warstwa posadzkowa ma grubość 22 cm - 
dwa razy więcej niż w typowych rozwiązaniach. Oprócz warstwy 
izolacji styropianowej, w której poprowadzone są elementy insta-
lacyjne, na całości rozłożona będzie warstwa styropianu wygłusza-
jącego, która  nie jest w żadnym miejscu poprzerywana, a więc nie 
ma niebezpieczeństwa powstawania tzw. mostków akustycznych. 
Daje to spadek poziomu hałasu o 30 decybeli! 

Podobnie z klatką schodową. Schody są umieszczone na tran-
solach akustycznych, co oznacza, że tłumione są dźwięki związane 
z ich używaniem – po prostu żadne odgłosy nie przenoszą się na 
stropy i  ściany, a więc nie przenikają do wnętrza mieszkań. Warto 
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Funkcjonujący już budynek Zwycięstwa 109. Pozostałe dwa obiekty w powstającym kompleksie będą wyglądem zewnętrznym go przypominały. 

P.B. Budomal:
apartamenty 
w sercu 
miasta 
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podkreślić: są to rozwiązania stosowane najczęściej tylko w wyso-
kiej klasy obiektach hotelowych. 

Z  kolei nowoczesna i  cicha winda jest tak ulokowana, że nie 
styka się z żadną ścianą mieszkań. Nie ma więc obawy, by jakieś 
dźwięki związane z  jej pracą były odczuwalne w  którymkolwiek 
z mieszkań.  

Mocną stroną budynku będzie również jego energooszczęd-
ność. Do ocieplenia zostanie użyta 20-centymetrowa warstwa sty-
ropianu pokrytego płytą elewacyjną. Zamontowane zostaną okna 
trzyszybowe.

Na komfort wpływa również niewielka liczba mieszkań w całym 
budynku. Właściciele Budomalu mówią: - Świadomie proponuje-
my tylko duże mieszkania, bo takie realizują ludzką potrzebę sta-
bilizacji. Przykładamy dużą wagę do tego, by przyszli mieszkańcy 
czuli się dobrze nie tylko w tych czterech ścianach, które kupili, ale 
także w przestrzeni wspólnej. Dlatego klatki schodowe są prze-
stronne i pomyślane nie tylko jako funkcjonalny element komuni-
kacji. Zależy nam na tym, by to co wewnątrz mieszkań było spójne 
pod każdym względem z tym, co poza nimi, a więc przestrzenią 
wspólną i otoczeniem budynku.

Po zakończeniu realizacji całego projektu jego trzy budynki 
wypełnią przestrzeń między odnowioną niedawno siedzibą Pro-
kuratury Rejonowej a przyszłą siedzibą Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska, która stanie wkrótce w miejscu dawnej ko-
mendy policji na rogu  - to od strony ulicy Zwycięstwa. Od ulicy 
Jedności zaś teren ten będzie sąsiadował z dużą willą zajmowaną 
przez Izbę Obrachunkową, zapleczem szkół średnich i na najdłuż-
szej linii – z parkiem miejskim. 

Auta będą wjeżdżać do podziemnych garaży w  poszczegól-
nych budynkach i nie będą widoczne dla ludzi. Na zewnątrz piesi 
nie będą narażeni na kontakt z samochodami. Między pierwszym 
istniejącym budynkiem a drugim i w ostatecznym efekcie trzecim 
powstanie coś w  rodzaju małego pasażu handlowego. Utworzą 
go cztery już działające lokale na parterze budynku Zwycięstwa 
109, dwa w budowanym obecnie i  te, które zostaną ulokowane 
w trzecim. 

Zdarza się niezwykle rzadko by jeden inwestor miał wpływ na 
urządzenie w centrum miasta pewnej całostki urbanistycznej. Tu-
taj deweloper buduje na trudnej działce, gdzie budynki może po-
stawić tylko w centralnej części terenu, a jednocześnie ma wpływ 
na ukształtowanie całego kwartału i poprzez przyjęte rozwiązania 
zaprasza do niego ludzi – nie tylko mieszkańców budowanych 
przez siebie domów. 

Bliższe informacje na temat inwestycji oraz warunków handlo-
wych znajdą Państwo w biurze dewelopera: 

Autor: Andrzej Mielcarek

Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMAL 
Słowik, Subalski, Zięba s.j. 

ulica Franciszkańska 18, Koszalin 

t-el.: 94 342 39 75 

biuro@budomal.pl 

www.budomal.pl

Dzięki podziemnej hali garażowej samochody 
nie będą zajmowały miejsca wokół budynków.  Widok budowanego obecnie II etapu od strony ulicy Jedności.

Dzięki dużym przeszkleniom niemal zanika granica między wnętrzem a tarasem. 
Dwupoziomowe apartamenty na ostatniej kondygnacji oprócz 
powierzchni blisko 140 m kw. oferują przestronne tarasy.



Dom w cenie 
mieszkania 

Klucz do rynkowego sukcesu: stworzyć produkt, który trafi w potrzeby dużej grupy klientów. W mocno konkurencyjnej branży 
deweloperskiej tą metodą działa młoda koszalińska firma Dom Deweloper. Ma ona już za sobą kilka udanych realizacji, jedną 
właśnie kończy, a następną rozpoczyna. Proponuje coś, co Maciej Ilecki, prezes zarządu, nazywa „przewróconym blokiem” - mieszkania 
w szeregowych domach jednorodzinnych. 

m aciej Ilecki wyjaśnia: - Oferujemy je w cenie 
dużego mieszkania w  budownictwie wielo-
rodzinnym, dając jednocześnie komfort życia 
w domku, czyli większą prywatność, ciszę, zie-
leń. Okazały się strzałem w dziesiątkę.

Zrozumieć świat klienta

Jak pokazują statystki, 80 proc. nowych domów w Polsce ku-
pują ludzie, którzy nie ukończyli 40. roku życia, zazwyczaj młode 
rodziny z  dziećmi, ale coraz częściej również single albo pary 
w związkach nieformalnych.  

Proces dochodzenia do pierwszego własnego domu zawsze 
wygląda podobnie. Najpierw jest życie u rodziców albo wynaję-
ta kawalerka. Później mieszkanie dwupokojowe, a jak pojawi się 
zdolność kredytowa (wynikająca ze stabilnego zatrudnienia i za-
robków na poziomie wyższym niż najniższa krajowa) przychodzi 
zakup pierwszego własnego locum. Rodzą się dzieci i potrzeba 
większej ilości miejsca, a wraz z nią pytanie: większe mieszkanie 
czy może jednak dom?  

Barierą dla nabywców bywa cena. Firmy budujące domy na 
sprzedaż zdają sobie z  tego sprawę. Nie wszystkie chcą albo 
umieją podjąć wyzwanie i zaproponować coś, co stanie się alter-
natywą wobec dużego tradycyjnego mieszkania a  jednocześnie 
pozwoli klientowi korzystać z komfortu życia w domu.

Dom Deweloper znalazł pozytywną odpowiedź. Maciej Ilecki 
wspomina: - Spróbowaliśmy wyobrazić sobie życie naszego po-
tencjalnego klienta należącego do grupy osób chcących kupić 
swój pierwszy dom a posiadających przeciętny status materialny. 
Obmyśliliśmy rozwiązanie. Zrobiliśmy to tak precyzyjnie, że dało 
się to przenieść wprost na konkretne projekty segmentów w za-
budowie szeregowej. Wielu architektów mówiło nam, że nasz 
pomysł jest nie do zrealizowania, a  my kolejnymi inwestycjami 
udowodniliśmy realność naszej wizji. 

Dwa mieszkania w segmencie

Jeśli obejrzymy Osiedle Rubinowe, którego budowa właśnie 
dobiega końca, zrozumiemy na czym ta wizja polega. Otóż w każ-
dym segmencie „szeregowca” („przewróconego bloku”, żeby od-
wołać się do słów Macieja Ileckiego) są dwa mieszkania. Mieszka-
nie na parterze ma 46 m kw. powierzchni i podzielone jest na 3 
pokoje (największy z aneksem kuchennym). Nabywcy otrzymują 
do dyspozycji taras z ogródkiem i 2 miejsca postojowe (po 2 miej-
sca przypisane są zresztą do każdego lokalu).  Cena sprzedaży – 
od 219 000 zł (z VAT).

Mieszkanie na piętrze, posiadające odrębne wejście, to 56 
m kw. powierzchni i  również 3 pokoje, duży balkon i poddasze 
gratis. Jeśli ktoś zdecyduje się strych zagospodarować, uzyskuje 
około 81 m kw. powierzchni mieszkalnej. Cena – 269 000 zł (z VAT)  
- zostało już ostatnie. 
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Maciej Ilecki



Obecnie na Osiedlu Rubinowym dostępnych jest jeszcze 7 lokali. 

Wysoka jakość, spokój i bezpieczeństwo

Artur Śliwowski z biura sprzedaży Dom Deweloper informuje: 
- Osiedle zostanie ogrodzone i  wyposażone w  oświetlenie ze-
wnętrzne. Brama wjazdowa będzie otwierana zdalnie, za pomo-
cą pilota. Urządzimy również zakątek rekreacyjny, gdzie będzie 
można przysiąść na chwilę, porozmawiać z  kimś, popatrzeć na 
bawiące się dzieci. Oczywiście całość inwestycji otoczy zieleń. Lo-
kale oddajemy w stanie deweloperskim, z wszystkimi instalacjami: 
elektryczną, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i piecem 
marki Viessmann, domofonową i oczywiście wodno-kanalizacyj-
ną. Na piętrze są one wyprowadzone w kierunku strychu, co na 
pewno ułatwi jego adaptację. 

Maciej Ilecki uzupełnia: - Trzyszybowe okna i doskonałe ocie-
plenie budynków powodują, że koszt ogrzewania mieszkań 
jest niewysoki. Jak pokazują doświadczenia lokatorów podob-
nych domów, które wcześniej oddaliśmy do użytku, miesięcznie 
w okresie grzewczym rachunki za gaz nie przekraczają 250 zł, co 
w porównaniu z kosztami ciepła w typowych blokach jest kwotą 
naprawdę niską. 

Dom Deweloper porozumiał się z koszalińską kablówką, która 
doprowadzi na osiedle swój światłowód, zapewniając sygnał tele-
wizyjny i szybki Internet. 

Ważny etap w życiu

Maciej Ilecki mówi: - Możemy mieć satysfakcję, że właściwie 
zrozumieliśmy świat naszych klientów. Zdajemy sobie sprawę, że 

dla wielu kupiona u nas nieruchomość nie będzie rozwiązaniem 
docelowym, takim do końca życia. To naturalne. Ale bez wątpienia 
zakup oznacza dla nich wejście w nowy, ważny etap życia. My zaś, 
realizując kolejne inwestycje, gromadzimy cenną wiedzę, która 
pozwala proponować rozwiązania coraz lepiej dopasowane do 
potrzeb nabywców. 

Dom Deweloper na rynku deweloperskim działa od 2015 roku. 
Zaczął od dwóch domów (4 mieszkania) na ulicy Dzierżęcińskiej. 
Po nich oddał do użytku 28 mieszkań w 14 domach na Osiedlu 
Unii Europejskiej. Dobiegająca budowa przy ulicy Rubinowej jest 
więc trzecim samodzielnym przedsięwzięciem firmy. 
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Koszalin, ul. Austriacka osiedle Unii Europejskiej 
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Osiedle Rubinowe, ul. Rubinowa

Czwartym zaś, jednocześnie największym z dotychczasowych, 
będzie Osiedle Bursztynowe zlokalizowane niemal na granicy Ko-
szalina i Niekłonic (gmina Świeszyno). Formalnie adresem będą 
Niekłonice, ale to miejsce, z którego pod koszaliński ratusz do-
jedziemy szybciej niż z krańców Rokosowa. Chodzi o teren mię-
dzy stadniną koni a kompleksem ogródków działkowych.  Prace 
budowlane już trwają. Docelowo Dom Deweloper zaoferuje na 
Osiedlu Bursztynowym 24 budynki z 48 mieszkaniami. 

Zdaniem Macieja Ileckiego obie aktualne lokalizacje są „roz-
wojowe”. Osiedle Rubinowe, leży w pobliżu ulicy Gnieźnieńskiej, 
gdzie w miejskich planach zagospodarowania przewidziany jest 
dynamiczny rozwój budownictwa jednorodzinnego, a  więc nie 
uciążliwego. „Rzut beretem” stamtąd do Centrum Handlowego 

Atrium, do pętli autobusowej i Wodnej Doliny. Podobnie Osiedle 
Bursztynowe leży na terenie, gdzie w najbliższym czasie powsta-
nie duży kompleks mieszkaniowy. – Zasób działek na Osiedlu Unii 
Europejskiej praktycznie się wyczerpał. Miasto będzie się rozra-
stało na kolejnych obrzeżach – podkreśla Maciej Ilecki. 

Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Agnieszka Orsa

DOM DEWELOPER Sp. z o.o.
75-800 Koszalin ul. 1 Maja 20/5

+48 94 30 70 170
info@dom-deweloper.eu
www.dom-deweloper.eu

Od lewej: Maciej Ilecki, Karolina Ilecka, Joanna Urban, Artur Śliwowski

Fronty meblowe 3DL
» Profesjonalna wytwórnia frontów meblowych
» Najwyższej klasy lakiernia sterowana numerycznie
» Możliwy każdy kolor lakieru (palety barw: RAL, NCS, KEMILACK, ICA)
» Sprawdzeni fachowcy 
» Prosta procedura składania zamówień przez Internet

Produkujemy lakierowane fronty do mebli nowych i odnawianych.
Zapraszamy stolarzy i klientów indywidualnych.

3DL s.c., ul. Przemysłowa 3A, 75-216 Koszalin, tel. 696 063 031, 601 721 720
biuro@frontymeblowekoszalin.pl
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Firma Kosmaz istnieje dwadzieścia pięć lat. Profesjonalistom i amatorom projektującym, urządzającym i budującym wnętrza jest 
doskonale znana z przebogatej oferty znakomitej jakości produktów, ale także z tego, że chętnie sięga po innowacyjne technologie 
i usługi. Taką usługą jest na pewno Jazda Próbna Kuchni. W Polsce można z niej skorzystać tylko w dziewięciu miejscach. Jednym 
z nich jest właśnie koszaliński Kosmaz.

Kosmaz 
zaprasza  
na próbę 
kuchni 
idealnej
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azda Próbna Kuchni w  największym skrócie po-
zwala sprawdzić w skali 1:1 różne ustawienia me-
bli i sprzętu AGD, tak by maksymalnie usprawnić 
przebieg ruchu i  optymalnie wykorzystać prze-
strzeń, dostosowując ją do indywidualnych po-
trzeb i konkretnej przestrzeni. 

Nieprzypadkowo budzi  skojarzenia z motoryzacją. W przypad-
ku kupna samochodu będącego inwestycją na lata jazda próbna 
jest standardem. Podobnie powinno być z kuchnią. To w końcu 
centrum domu, miejsce, gdzie spędzamy mnóstwo czasu, jemy, 
gotujemy, przesiadujemy, więc powinno być starannie i mądrze 
zaprojektowane. 

Co ważne – z myślą o dekadach użytkowania. Nie jest to wca-
le proste, bo zadbać trzeba o mnóstwo elementów, zarówno ze-
wnętrznych, jak i wewnętrznych, a niektóre nie przychodzą nam 
nawet do głowy. – Jazda próbna kuchni to usługa nowatorska, 
a takie zawsze były bliskie naszej firmie – mówi Tatiana Kosmacz, 
doradca jazdy próbnej kuchni Blum w  Kosmaz. – Pozwala urze-
czywistnić klientom, jak będzie wyglądać ich przyszła kuchnia 
i sprawdzić ją zanim wydadzą na nią pieniądze.

Funkcjonalnie, wygodnie, swobodnie

Estetyka jest ważna, szczególnie w przypadku kuchni otwartych 
na salon, ale niemniej istotna jest funkcjonalność, zwana ergo-
nomią. Niestety, w wielu polskich kuchniach to pojęcie nieznane 
i niestosowane, co skutkuje przypadkowym rozmieszczeniem ku-
chennej zabudowy. Dla kogoś, kto bywa w kuchni gościem, nie 
będzie to być może wielkim problemem, ale dla osób gotujących 
po pewnym czasie stanie się koszmarem. 

Ustawienie mebli w logicznym ciągu pozwala na sprawniejsze 
przygotowanie posiłków, utrzymanie czystości, prawidłowe prze-

chowywanie żywności i  sprzętów kuchennych. I odwrotnie – złe 
rozlokowanie skutkuje niewygodą użytkowania, bałaganem, po-
konywaniem zbędnych kilometrów pomiędzy meblami i  innymi 
uciążliwościami.

Firma Blum (producent zawiasów i  okuć do mebli), której 
przedstawicielem jest Kosmaz, przeprowadziła szeroko zakrojone 
badania, by sprawdzić, w jaki sposób korzystamy z kuchni. Wnio-
ski są miarodajne, bo testowane były prawdziwe pomieszczenia 
w mieszkaniach i domach całego świata (w sumie 9 tysięcy!). 

Na ich podstawie powstała koncepcja Dynamic Space wydzie-
lająca poszczególne strefy w kuchni: zapasów, przechowywania, 
zmywania, przygotowywania oraz gotowania i pieczenia. Konfigu-
racje są różne, dadzą się stosować w różnych ustawieniach (litery 
U, L, C, I lub w dwóch rzędach), ale strefy powinny być wydzielone 
w powyższej kolejności.

Jak to działa?

Jazda Próbna Kuchni to usługa nieoceniona, nowoczesna i nie-
zwykle praktyczna. Odbywa się w wyodrębnionym pomieszczeniu 
w siedzibie Kosmaz. 

Używa się do niej mobilnych mebli w standardowych rozmia-
rach (45, 60 i 90 cm szerokości). Są to szafki wysokie (typu spi-
żarnia), niskie, ścienne, specjalne narożne plus meble imitujące 
sprzęt AGD: lodówki, zmywarki, kuchenki. 

Odwiedzający showroom klient wraz z konsultantem dowolnie 
je przestawia, szukając najwygodniejszej opcji. Nie chodzi jed-
nak wyłącznie o ustawienie mebli. Równie ważna jak to co na ze-
wnątrz, jest organizacja wewnętrzna. Składają się na nią szuflady, 
przegrody i przegródki, uchwyty na naczynia, wkłady na sztućce, 
oraz zawiasy i okucia. 

j

Jazda Próbna Kuchni jest bezpłatna. 
Wystarczy zadzwonić i się na nią umówić. 
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Meble do „jazdy próbnej” wyposażone są w prawdziwe pro-
dukty spożywcze i  wszelkie akcesoria kuchenne, zatem moż-
na symbolicznie odtworzyć proces przygotowania posiłku od 
momentu wyjęcia produktu z  lodówki, przez jego umycie, ob-
róbkę, w  końcu ugotowanie. Dopiero połączenie tych dwóch 
aspektów – ergonomicznego umeblowania i wyposażenia po-
szczególnych szafek pozwala na optymalne zagospodarowanie 
przestrzeni. 

Tatiana Kosmacz komentuje: – W czasie „jazdy próbnej” poka-
zujemy, że warto inwestować w  nowoczesne, wygodne rozwią-
zania. Na przykład zamiast tradycyjnych szafek z drzwiami warto 
zdecydować się na takie z wysuwanymi szufladami – nie będzie-
my musieli się do nich schylać, by coś wyciągnąć. W przypadku 
szafek górnych lepiej zastosować podnośniki, by się wygodniej 
i bezpieczniej się otwierały. Jeśli chodzi o samo przechowywanie, 
doradzamy szuflady o większej głębokości, całkowicie wysuwane, 
bo można w nich zmieścić znacznie więcej przedmiotów czy pro-
duktów spożywczych.

Wśród prezentowanych kuchennych rozwiązań znajdziemy 
mnóstwo oryginalnych pomysłów. Świetne są na przykład: szaf-
ki pod zlew zaprojektowane tak, by znalazło się w nich miejsce 
na kosze do segregowania odpadów, ale też mnóstwo sprytnych 
przegródek na środki czystości czy akcesoria do sprzątania, wą-
skie szafki ze specjalnymi przegrodami na przyprawy, butelki 
z oliwą, deski, patelnie itp., szafki-spiżarnie, w których zmieścimy 
całe domowe zapasy. Wszystko w jednym, maksymalnie wykorzy-
stanym, miejscu. W czasie Jazdy Próbnej Kuchni doradca zwraca 
uwagę między innymi na tego typu nieoczywiste elementy, cieka-
we rozwiązania i klienci sami mogą przekonać się, że detale na-
prawdę mają znaczenie.   

Dobry plan to podstawa

Na Jazdę Próbną Kuchni warto zarezerwować sobie od dwóch 
do trzech godzin. Konieczny będzie plan pomieszczenia, które 
chcemy urządzić. Nie musi być profesjonalny, wystarczy odręczny 
szkic, ale trzeba w nim uwzględnić: wymiary ścian, podłogi, poło-
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żenie okien i drzwi, przyłączy (wodnego, elektrycznego, gazowe-
go), oświetlenia, ewentualnie specjalne życzenia czy oczekiwania. 

Te są omawiane na samym początku, bowiem inna będzie 
kuchnia projektowana dla rodziny wielodzietnej, a inna dla oso-
by samotnej. Inna dla osoby gotującej, a inna dla odgrzewającej 
dania. Najlepiej, aby w „jeździe próbnej” uczestniczyła ta osoba 
z grona rodzinnego, która w kuchni spędza najwięcej czasu, na 
przykład gotuje. Chodzi przede wszystkim o dostosowanie wyso-
kości blatów do jej wzrostu. 

Z usługi można skorzystać na wiele sposobów. Można przyjść 
z gotowym już planem kuchni i tylko przetestować, jak się spraw-
dzi. Na przykład, czy dobrze zaplanowaliśmy odległości między 
meblami, czy otwarte szafki nie kolidują ze sobą, czy możemy się 
po kuchni swobodnie poruszać, czy wystarczy nam miejsca na 
przechowywanie. Można skonsultować niedopracowane jeszcze 
pomysły, ale najlepsze jest przeprowadzenie „jazdy próbnej” jako 
wstępu do planowania kuchni. Mogą z tej możliwości skorzystać 

zarówno stolarze, architekci, projektanci, jak i osoby urządzające 
wnętrze na własną rękę na etapie wstępnego projektowania. 

Ogromną zaletą jest to, że na miejscu można obejrzeć na eks-
pozycji proponowane rozwiązania i  wszelkie potrzebne do wy-
konania mebli elementy (fronty, blaty, płyty, okucia) i  liczyć na 
fachowe doradztwo pracowników firmy Kosmaz. We wszystkich 
wariantach Jazda próbna Kuchni będzie oznaczać oszczędność 
czasu i brak błędów, które raz popełnione trudno potem niwelo-
wać, zwłaszcza w przypadku mebli robionych pod wymiar.

Usługa „jazdy próbnej” w showroomie firmy Kosmaz jest bez-
płatna, ma charakter konsultacji (Kosmaz nie zaprojektuje dla nas 
wnętrza). Wystarczy umówić się wcześniej na dogodny termin.

Autor: Malwina Maj / Foto: Agnieszka Orsa

Kosmaz, ul. Lniana 8, telefon 94 345 07 70, koszalin@kosmaz.com.pl, www.kosmaz.pl



W świecie 
markowego 
oświetlenia
Setki wyszukanych wzorów lamp wyeksponowanych w  odnowionym salonie oświetleniowym firmy Janex to zaledwie część tego, 
co może ona obecnie zaoferować nabywcom. Niemal każdy inny wzór jest w stanie sprowadzić na życzenie klienta, o ile znajduje się 
on w katalogu któregoś z renomowanych producentów, z którymi Janex współpracuje. Dotyczy to również oświetlenia ogrodowego 
i tarasowego. 
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ndrzej Jestrabek, współwłaściciel Janeksu, 
komentuje: - Jest to możliwe dzięki porozu-
mieniom, jakie zawarliśmy z  czołowymi produ-
centami nowoczesnego oświetlenia. Możemy 
zaoferować naszym klientom marki i wzory orygi-

nalne, których nie znajdą w sklepach sieciowych.  

Tak więc to co można zobaczyć obecnie w salonie, choć są to 
setki wzorów lamp, to cząstka tego, co może zaoferować Janex: - 
Nasza nowa ekspozycja pozwala zorientować się w tendencjach  
i  trendach wzorniczych. Wystawione rzeczy są do kupienia od 
ręki, ale niewspółmiernie większy wachlarz możliwości proponu-
ją katalogi naszych partnerów handlowych. To głównie w  opar-
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Logi

Półka świetlna
Wybór lampy multifunkcjonalnej do sypialni powinien zależeć od rodzaju światła, jaki jest nam potrzebny. Jeśli lubimy czytać w łóżku 
przed snem, praktycznym rozwiązaniem będzie np. lampa Logi – możemy zamontować ją na ścianie na odpowiedniej dla nas wyso-
kości i zmieniać ustawienie punktowego światła podczas użytkowania. Lampa posiada złącze USB i małą półkę na telefon, a jej prosty, 
geometryczny kształt współgra z  funkcjonalnością i  dobrze oddaje istotę stylu skandynawskiego. Podobny design posiada kinkiet 
Kubik – w tym przypadku półka umieszona jest wyżej, a w jej dolnej części znajduje się źródło światła. To dobry pomysł dla tych, którzy 
potrzebują przy łóżku jedynie subtelnego podświetlenia. Co ważne, w obu przypadkach nie będziemy musieli martwić się o wolne 
gniazdko na ładowarkę.

Cena detal 365 PLN Cena detal 609 PLN 

Kubik

ciu o  nie pracujemy z  klientami docelowymi lub projektantami 
wnętrz. U nas znajdzie odpowiednie dla siebie oświetlenie ktoś 
budujący dom, pensjonat albo urządzający sklep. Mamy świado-
mość specjalnych wymagań związanych z różnymi lokalizacjami. 
Umiemy również udzielić  fachowych rad przy wyborze lub w kwe-
stiach technicznych. Działamy kompleksowo i dotrzymujemy kro-
ku najnowszym tendencjom. Możemy zaproponować naprawdę 
bogaty wybór lamp wyróżniających się znakomitym wzornictwem 
i  konkurencyjnymi cenami. Spełniliśmy nasze ważne założenie: 
wymagający klienci nie muszą już z Koszalina jeździć do większych 
miast w poszukiwaniu oświetlenia najlepszej jakości i zaprojekto-
wanego według reguł najnowszego designu. 

Janex zaprasza również po wysokiej klasy elementy oświetle-
niowe do wykorzystania w ogrodzie, na balkonie czy na tarasie. 

Również w tej dziedzinie zmienia się moda. Na topie są obecnie 
duże kule świecące mlecznym światłem, świecące donice i  inne 
elementy w dużych rozmiarach. Także one – w różnych wariantach 
– jest w stanie na Państwa życzenie sprowadzić Janex.  

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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Tray

Proste nie znaczy NUDNE! Lampa Tray to propozycja dla odważnych. Na 
pozór ciężka i prosta konstrukcja, która mogłaby wydawać się nijaka, w po-
łączeniu z  naszą fantazją tworzy niesamowity efekt. Wystarczy spojrzeć na 
aranżację. Przy wykorzystaniu kilku prostych dodatków, takich jak donice 
z kwiatami, świece czy inne dekoracje, lampa Tray zmienia nasze otoczenie 
diametralnie, nadając mu niepowtarzalny charakter i nie tracąc przy tym pod-
stawowej funkcji, jaką jest oświetlenie stołu. Źródła światła LED 3 x 3 W, 230 
V.Wymiary 80 x 23 x 50 cm. Dostępna w dwóch kolorach: czarnym i białym. 

Legend  

Lampa podłogowa o  niebanalnym 
kształcie. Połączenie drewna z tkani-
nowym abażurem idealnie wpisuje 
się w trend eco i będzie świetnie wy-
glądać zarówno we wnętrzach nowo-
czesnych, industrialnych jak i w stylu 
skandynawskim. Całość dopełniają 
dyskretne metalowe elementy.

Cena detal 1746 PLN 

Cena detal 899 PLN 

Cena detal 899 PLN 
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Multi oraz load

Bańka, żarnik i coś jeszcze
Decydując się na lampy multifunkcjonalne, nie musimy rezygnować z  rozwiązań stylistycznych, które zdobyły już nasze uznanie. 
W praktyczną półkę i port USB coraz częściej wyposażone są popularne lampy i kinkiety o minimalistycznej konstrukcji, które zyskują 
ciekawy wygląd dzięki dużym, dekoracyjnym żarówkom. Zaletą takich modeli, jak np. kinkiet Multi, jest również ich uniwersalność – to 
lampa, która tak samo dobrze sprawdzi się w sypialni, jak i w kuchni. Natomiast lampkę Load możemy postawić zarówno na biurku, 
jak i szafce nocnej, ale też zamontować na ścianie. Pamiętajmy, że od żarówek, które dobierzemy, będzie zależeć nie tylko natężenie 
i barwa światła, lecz także stylistyka całej lampy. Warto więc zwrócić uwagę na rozmiar bańki, odcień zastosowanego szkła i kształt 
samego żarnika.

Carson 

Więcej niż lampa
Lampa ścienna Carson to oryginalny design i trzy równoważne funkcje w jednym produkcie. Powstała z myślą o mniejszych przedpoko-
jach, ale może być również dobrym sposobem na dodatkową oszczędność przestrzeni w kawalerce. Lampa posiada port USB i półkę, 
na której zmieszczą się telefon, klucze i inne podręczne drobiazgi. Dodatkowo wyposażona została w trzy wieszaki – jeden trójkątny na 
kurtkę czy płaszcz oraz dwa mniejsze haczykowe. Jeśli jednak potrzebujemy więcej miejsca do przechowywania, w przedpokoju przyda 
się lampa Combo, która, oprócz półeczki i złącza USB, posiada zamykaną szafkę z haczykami. Zmieszczą się w niej m.in. klucze do domu, 
piwnicy, skrzynki na listy czy samochodu.

Cena detal 275 PLN za load

Cena detal 475 PLN 

Cena detal 395 PLN za multi 

Cena detal 599 PLN za combo 
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Pablo 

Pablo to dekoracyjny nowoczesny kinkiet LED połączony z pół-
ką, gdzie można podświetlić swój ulubiony wazon lub perfumy… 
dlaczego nie Chanel no.5. Kinkiety PABLO z najnowszej wiosen-
nej kolekcji, dostępne już w sklepach.

Couture 

Skandynawski, a  zarazem industrialny styl z  jesiennego katalo-
gu Markslojd 2017 dostępny do sprzedaży ;) Lampa couture 
w  pięknej aranżacji – surowe wykonanie lampy w  połączeniu 
z ciepłem uzyskanym dzięki ozdobnym źródłom światła. Dostęp-
ny w dwóch wersjach kolorystycznych – czarny mat i antyczny.

Capital 

Elegancja i prostota w jednym. Pięknie zaprezentuje się zarówno 
na tle jasnej jak i ciemnej ściany, nadając wnętrzu niepowtarzalny 
charakter. Polecany do oświetlenia ogólnego jak i do powieszenia 
nad stołem.  Do wyboru zimny chrom lub ponadczasowe złoto.

Cena detal 325 PLN  

Cena detal 500 PLN 

Cena detal 699 PLN 



ominek zajmuje zazwyczaj najbardziej wyeks-
ponowane miejsce we wnętrzu, więc powi-
nien cechować się ponadczasowym designem 
i niepodważalną jakością. Ważna jest przy tym 
prostota użytkowania, a także ekologia. Norwe-

gia posiada najsurowsze na świecie wymagania pod względem 
emisji, dlatego wybierając skandynawskie kominki, można mieć 
pewność, że będzie to bezpieczna inwestycja na długie lata. - 
Fakt, że norweska marka Jotul, której produkty dostępne są w na-
szym salonie, oferuje aż 25-letnią gwarancję, najdłuższą na rynku, 
świadczy o tym, że są pewni niebywałej jakości swoich produktów 
- zauważa Piotr Mielańczuk, właściciel Manufaktury kominków. 

Bogata ilość dostępnych modeli pozwala idealnie dopasować 
kominek zarówno do tradycyjnego, jak i nowoczesnego wnętrza. 
Czy są jednak jakieś zauważalne trendy wśród mieszkańców Ko-
szalina? - Niesłabnącą popularnością cieszą się wkłady kominkowe 
z szerokimi przeszkleniami z kilku stron, które zapewniają niesamo-
wity widok na palący się ogień, a także nowoczesne piece wolno-
stojące marki Scan, dostępne w  wielu, także nieszablonowych, 
kolorach - wylicza Piotr Mielańczuk. Wybór pieca wolnostojące-

go wiąże się z wieloma plusami - oszczędzamy np. na obudowie, 
której nie wykonujemy i nie musimy tym samym czekać na, często 
odległy, wolny termin u montażystów. Piece (czy też bardziej po-
tocznie - „kozy”) często wyróżniają się też odważniejszym wzornic-
twem, co sprawdza się przy bardziej nowatorskich wnętrzach. 

Swoich zwolenników mają też eleganckie kominki z obudową 
ze steatytu. To naturalny materiał, który oprócz walorów estetycz-
nych, posiada również wyjątkowe właściwości akumulacyjne. Ste-
atyt magazynuje ciepło, gdy w palenisku pali się ogień, a po jego 
wygaśnięciu jeszcze przez długi czas oddaje je do pomieszczenia. 
Połączenie żeliwnego kominka ze steatytem to więc gwarancja 
obniżenia samych kosztów ogrzewania. - W Norwegii blisko 90% 
montowanych obecnie kominków posiada elementy steatytowe, 
a trzeba przyznać, że Skandynawowie doskonale wiedzą, jak wal-
czyć z zimnem. Warto ich pod tym względem podglądać i naśla-
dować – zauważa na koniec właściciel salonu.  

Koszalin, ul. Szczecińska 37 (obok stacji paliw)
www.manufaktura-kominkow.pl

tel. 731 199 674

Norweskie kominki 
podbijają Koszalin
Tak jak Szwajcarzy słyną z produkcji wyjątkowych zegarków, a Niemcy ze znakomitych samochodów, tak Norwegowie to z kolei 
niedoścignieni specjaliści w branży kominkowej. W salonie Manufaktura kominków, przy ul. Szczecińskiej 37 w Koszalinie, można 
zaopatrzyć się w najlepsze wkłady kominkowe i piece wolnostojące prosto ze Skandynawii. W skład oferty koszalińskiego salonu 
wchodzą m.in. produkty tak uznanych na rynku marek jak Jotul czy Scan.

K
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Jøtul FS 166 jest idealnym rozwiązaniem dla ogrzewania dużych 
pomieszczeń. Steatyt dodatkowo magazynuje ciepło i powoli 
oddaje je do wnętrza – nawet do 12 godzin po wygaśnięciu ognia!

Wybór wkładu kominkowego IGNIF z szybą vis-a-vis 
gwarantuje niesamowity widok na palący się ogień.

Seria Scan 5000 to linia wkładów premium dostępna już od 3480 zł. 
Do wyboru pojedyncze przeszklenie, narożne, a także z trzech stron.

Piec wolnostojący Scan 83 zachwyca nowoczesnym 
designem i perfekcyjną jakością wykonania.  
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Polskie łazienki 
z salonu BOKARO
Dawno skończyły się czasy, że „polskie” oznaczało „gorsze”. Jest wręcz odwrotnie – zapewnia Norbert Koselski, dyrektor koszalińskiego 
oddziału firmy BOKARO. – Polskie wzornictwo nie ustępuje nawet włoskiemu, podobnie jest z jakością produktów. Światowi producenci 
ceramiki i armatury przekonali się, że Polacy mają dobry gust, a szukają produktów ładnych i nowoczesnych. 
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alony BOKARO wspierają klientów fachowym do-
radztwem. Również salon koszaliński oferuje dar-
mową pomoc w  aranżacji łazienki (udzielają jej 
projektantki Asia i Monika). Klienci coraz częściej 
wybierają przy tym rodzime marki, jak Opoczno czy 

Tubądzin. Gotowe aranżacje łazienek stworzone w boksach no-
wego salonu BOKARO pozwalają przekonać się, że polskie wzory 
w niczym nie ustępują zachodnim. 

Norbert Koselski komentuje: - Przez globalizację świat stał się 
bardzo mały. Wszystko co powstaje w  dowolnym zakątku glo-
bu i  co znajduje uznanie w  oczach odbiorcy, szybko pojawia 

się wszędzie. Skoro polscy projektanci i  designerzy uczestniczą 
w projektowaniu samochodów największych koncernów, dlacze-
go nie mieliby mieć udziału w kreowaniu trendów dotyczących 
wyposażenia wnętrz. Projektują rzeczy, które się podobają. Z ich 
prac czerpią polskie fabryki, ale coraz częściej wzory te są przed-
miotem obrotu w  szerszej skali. Polska w  ogóle określana jest 
przez producentów europejskich - na przykład niemieckich - jako 
„Włochy Północy” albo „Włochy Wschodu”. Cenione jest polskie 
wzornictwo, ale również doceniane jest wyczucie estetyki pol-
skiego odbiorcy – klienta. Doceniamy prostotę, ale z elementem 
elegancji. Czasami tej elegancji dodaje wykorzystanie drobnego 
elementu. Mamy więc prostą łazienkę, ale pojawia się w niej coś, 

S
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co nadaje jej indywidualny charakter. Coś w postaci listwy alumi-
niowej, szklanej, mozaiki, albo elementu drewnopodobnego. 

Polacy bardzo lubią ładne wyposażenie, armaturę. Niejedno-
krotnie jest tak, że oprócz pięknych płytek głównym bohaterem 
w łazience staje się właśnie armatura  - jakaś wolnostojąca wanna, 
umywalka, kabina. I co charakterystyczne dla polskiego klienta - 
nie szczędzi on pieniędzy na tego typu rozwiązania.

Wyrobiliśmy sobie renomę jako klienci, konsumenci – świadczy 
o tym ilość producentów zachodnich, którzy pukają do rynku pol-
skiego. My naprawdę nie odstajemy od świata. Mamy w Polsce 
również znakomitych projektantów. Furorę nie tylko w naszym kra-

ju, ale również za granicą, zrobił na przykład Maciej Zień. Z jego 
usług korzysta firma Tubądzin, która wyodrębniła w swej ofercie 
specjalnie markę „Zień”. Również inni polscy producenci dotrzy-
mują kroku najnowszym tendencjom. Z kolei wszystko co nowe 
u polskich producentów, praktycznie natychmiast dostępne jest 
w BOKARO. Wystarczy nas odwiedzić, by się o tym przekonać. 

Koszalin, ul. Gnieźnieńska 11 

tel./fax: 94 346 09 02, koszalin@bokaro.pl 

KOŁOBRZEG, ul. Sienkiewicza 17F 

tel./fax: 94 351 12 08, tel. kom. 607 111 772 

SŁUPSK, ul. Główna 2b, tel./fax: 59 841 53 66



Adamaszek 
czaruje kolorami
Kluczem do budowania atmosfery dobrego wnętrza są kolory. Dlatego tak istotny jest ich dobór oraz właściwe zestawienie. 
Najlepszy efekt daje postawienie na dwa, góra trzy dominujące i  uzupełniające się kolory. W  nich dobieramy dodatki takie jakie 
narzuty, poduszki, pościele, ceramika – słyszymy w koszalińskim Adamaszku. - Nasza wiosenna propozycja to pastelowe odcienie różu, 
połączone z szarością i bielą, które dodadzą wnętrzu lekkości. Takim zestawieniem stworzymy przyjemny nastrój, w którym łatwo się 
zrelaksujemy i odprężymy. Zmiana wnętrza nie zawsze wymaga remontu, czasem wystarczą nowe, pasujące do siebie dodatki 

A
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damaszek to firma obecna na koszalińskim rynku 
od ponad 25 lat. W  2010 roku zmieniła właści-
cieli, przeniosła się do Koszalina oraz weszła na 
ścieżkę zmian i  dynamicznego rozwoju. W  tym 
czasie powstała w niej profesjonalna pracownia 

krawiecka, wzrosło zatrudnienie oraz rozszerzył się zakres usług. 
W 2016 roku Adamaszek przeniósł się do obecnej siedziby przy 
ulicy Morskiej 15 w Koszalinie. Znacząco zwiększyła się powierzch-
nia ekspozycyjna oraz poszerzył się asortyment oferowanych pro-
duktów. 

Aktualnie firma kieruje swoją ofertę do wymagających klientów 
indywidualnych oraz właścicieli obiektów hotelowych i restauracji. 
Można jej zlecić kompleksową aranżację okien z szyciem i monta-
żem zamówionych dekoracji. W zakresie osłon okiennych Adama-

szek oferuje nie tylko firany i zasłony, ale także żaluzje, plisy oraz 
rolety. Można zamówić tu galanterię stołową (obrusy, serwetki), 
uszyć narzuty czy poduszki ozdobne. W stałej sprzedaży Adama-
szek oferuje kilka tysięcy wzorów tkanin. Kupimy tu także tekstylia 
użytkowe wszelkiego rodzaju, takie jak pościel, kołdry, poduszki, 
ręczniki, ściereczki, narzuty, koce, obrusy, serwety.

Firma może poszczycić się setkami pięknych realizacji indywi-
dualnych i hotelowych a jej działalność opiera się na budowaniu 
długofalowych relacji i rzetelnej realizacji przyjętych zleceń.

Właściciele podkreślają jednak, że sukces jakim jest zbudowa-
nie bardzo silnej pozycji na rynku Adamaszek zawdzięcza wyjąt-
kowemu zespołowi pań pracujących w  salonie sprzedaży oraz 
w  pracowni krawieckiej i  szwalni. Ich umiejętność wsłuchiwania 
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się w potrzeby klientów oraz wyjątkowa dbałość o szczegóły po-
zwala z pasją tworzyć piękne wnętrza pełne dobrych emocji.

Sami właściciele mówią, że od początku zależało im na budo-
waniu marki, którą klienci i pracownicy mogliby pokochać. Marki, 
która dba zarówno o pracowników jak i Klientów. Marki, która nie-
ustannie się rozwija.

- Wierzymy, że piękne wnętrza są równie ważne jak zdrowa 
dieta i czyste powietrze. Dlatego staramy się, aby każda nasza re-
alizacja była źródłem pozytywnych emocji dla naszych Klientów. 
Kształty, kolory, faktura tkanin, wszystko to tworzy wrażenia, które 
składają się na niepowtarzalny klimat wnętrz. Wierzymy, że dzięki 
naszej pracy świat staje się piękniejszy a przez to także lepszy… – 
mówi pani Anna Waliłko, właścicielka firmy Adamaszek.

Adamaszek to jednak nie tylko salon sprzedaży detalicznej, ale 
też hurtownia HoReCa. Firma z powodzeniem zdobywa rynek ho-
telowy i restauracyjny od Świnoujścia po Krynicę Morską. Bogata 
oferta wysokiej jakości pościeli hotelowej oraz zasłony i firany ho-
telowe szyte na miarę to tylko mały wycinek, szerokiej propozycji 
kierowanej do odbiorców profesjonalnych. Wkrótce firma planuje 
także wprowadzenie nowej marki skierowanej do branży HoReCa.

Foto: Agnieszka Orsa 

Adamaszek s.c.
ul. Morska 15, 75-212 Koszalin, tel. 94 3477487

obsługa klientów biznesowych tel.kom. 730 101 113
adamaszek@adamaszek.pl, www.adamaszek.pl

Godziny otwarcia: pon– pt: 10-18, sob: 10-15

Zespół Adamaszek od lewej: Agata, Ania, Ania, Marzena, Monika



PUH Żurowski: 
polecamy okna 
marki DRUTEX
Jeżeli odświeżamy wnętrza w domu i chcemy im nadać piękną oprawę, warto pomyśleć o nowych oknach. Odpowiednio dobrane 
podkreślą styl i charakter każdego pomieszczenia. 

o
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kna o solidnej, trwałej konstrukcji, będą świetnie 
pasować do każdego domu i mieszkania. Jednak 
aby wybrać te idealne, warto ich styl i wygląd do-
pasować do reszty aranżacji wnętrz. 

Dobrej jakości okna nie tylko poprawią wygląd mieszkania, 
ale sprawią również, że pomieszczenia będą lepiej wentylowane, 
a powietrze zdrowsze. 

Przy decyzji o wymianie okien, warto  zapoznać się z ich para-
metrami i skorzystać z porady doświadczonej firmy. Taką jest PUH 
„Żurowski”, działająca na rynku koszalińskim od 2001 roku. Spe-
cjalizuje się ona głównie w montażach stolarki okiennej i drzwio-
wej z PCV, aluminium i drewna. Jest przedstawicielem handlowym 
firmy DRUTEX S.A.

Właściciel firmy podkreśla: - Nasze doświadczenie to niezwy-
kle cenny kapitał, który decyduje o niepowtarzalnym charakterze 
firmy PUH „Żurowski”. Potrafimy zrozumieć oczekiwania klientów 
i odpowiedzieć na nie w sposób zapewniający im całkowitą satys-
fakcję. Dzięki takiemu właśnie podejściu nasza firma jest nie tylko 
jednym z liderów w branży usługowej, ale przede wszystkim do-
brym partnerem dla wielu zadowolonych klientów. Niejednokrot-
nie pierwotne wizje klientów zostają po konsultacjach z naszymi 
pracownikami całkowicie zmienione, zgodnie z  możliwościami 
stosowanych systemów, a  także oczekiwaniami co do estetyki, 
trwałości i  funkcjonalności proponowanych rozwiązań konstruk-
cyjnych. Do montowanej stolarki, oferujemy całą gamę parape-

tów oraz rolet zewnętrznych jak i serwis gwarancyjny i pogwaran-
cyjny proponowanych przez nas produktów. Warto podkreślić, że 
usługi doradztwa i projektowania stolarki okiennej i drzwiowej są 
u nas zawsze bezpłatne.

Foto: Agnieszka Orsa

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ”Żurowski” 

Włodzimierz Żurowski
oknakoszalin@gmail.com

ul. Powstańców Wlkp. 2 

75-100 Koszalin 

tel. / fax. 94 347 08 18; 94 340 48 35 

tel. kom. 535 389 265
Czynne: pon– pt 9:00 – 17:00, sob 9:00 – 13:00

Zakres działalności firmy:
Montaż w nowo budowanych obiektach stolarki okiennej 
i drzwiowej;
- Wymiana istniejącej stolarki otworowej na nową 
   uwzględniająca demontaż i prace murarskie;
- Montaż warstwowy (ciepły) okien i drzwi
- Fasady szklane
- Drzwi wewnętrzne
- Drzwi zewnętrzne
- Rolety

Od lewej: Włodzimierz Żurowski, Paweł Żurowski, Alicja Katlewska, Damian Krasieńko
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d początku swej historii Indahouse stawia na no-
woczesne narzędzia pracy. Home Staging, pro-
fesjonalną fotografię, wideo, wirtualny spacer, 
ujęcia z drona – wszystko to ma służyć udosko-
nalaniu  prezentacji nieruchomości w Internecie.

Krzysztof Rożnowski, który wraz z  żoną jest właścicielem biu-
ra, mówi: - Zmienia się rynek, zmieniają się oczekiwania klien-
tów, zmieniają się zwyczaje zakupowe, kupujący operują przede 
wszystkim w  Internecie. My jako pośrednicy w  obrocie nieru-
chomościami bierzemy to pod uwagę i  dostosowujemy się do 
nowych warunków. Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości do 
konstruowania nowoczesnej w  formie oferty wzmacnia jej sku-
teczność, ale przede wszystkim oszczędza czas, nasz i klienta.  

Mateusz Mierzejewski, doradca z  Indahouse Nieruchomości 
Lepiej, dodaje: - Jest to szczególnie pomocne w przypadku kon-
taktowania się z klientem spoza naszego terenu albo wręcz z za-
granicy. Jeśli możemy mu wszystko dokładnie pokazać, wykonać 
dodatkowe fotografie zgodnie z jego życzeniem, dostarczamy mu 
dużo więcej informacji, niż w standardowym opisie. Wszystko to 
pomaga mu podjąć decyzję. Nie bez znaczenia w przypadku kie-
rowania ofert na rynek zagraniczny jest współpraca z zagraniczny-
mi biurami nieruchomości, w których również umieszczamy nie-
które oferty. Mamy również mocno rozbudowaną sieć współpracy 
z  biurami nieruchomości w  całej Polsce. Agenci z  tych biur nie 

znają osobiście naszych ofert nieruchomości, ale nasza prezenta-
cja ułatwia im wnikliwe zapoznanie się z ofertą, selekcję oraz pre-
zentację klientowi chcącemu zainwestować pieniądze w  naszej 
okolicy: kupić fabrykę, magazyn, pensjonat czy mieszkanie blisko 
morza. Jeżeli podstawowe parametry oferty (cena, lokalizacja, 
powierzchnia) spełniają kryteria kupującego, nasza prezentacja 
będzie wyjątkowo pomocna w podjęciu decyzji czy warto jechać 
200 – 500 – czy 1000 kilometrów.

- Marketing wizualny 3D pozwala kupującym rzeczywiście poru-
szać się po nieruchomości tak, jakby naprawdę tam był i oglądać 
ją pod dowolnym kątem. Odpowiadamy tym samym na wiele py-
tań jeszcze przed realną prezentacją nieruchomości – mówi Anna 
Rożnowska. –  Wirtualne wycieczki, filmy nakręcone we wnętrzach 
czy ujęcia z drona ożywiają ofertę, pozwalają zanurzyć się w pre-
zentację, stworzyć emocjonalne połączenie.    

Najnowszy nabytek Indahouse przynosi z sobą kolejne możli-
wości. Jest to Matterport – specjalistyczny skaner nieruchomości. 
Wirtualny spacer po nieruchomości daje „całkowite poczucie 
domu” staje się wciągającym doświadczeniem dzięki widokowi 
nieruchomości z  nieznanej do tej pory perspektywy dollhouse 
view – domku lalek.

- Dajemy kupującemu możliwość obejrzenia nieruchomości 
bez wychodzenia z domu, w fotelu lub na wyświetlaczu telefonu 

Matterport – najnowsza zdobycz technologiczna – kamera, a w zasadzie skaner umożliwiający pokazywanie wnętrz w sposób do tej pory 
nie znany znalazł się właśnie na wyposażeniu koszalińskiego biura Indahouse Nieruchomości Lepiej.

o
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Dostarczamy nowoczesne 
narzędzia i wiedzę



w wolnej chwili. Szanując czas sprzedających i kupujących wolny 
od „pustych przebiegów” minimalizujemy ilość prezentacji nie-
ruchomości, przyspieszamy sprzedaż.  System jest bardzo nowo-
czesny, można go rozbudowywać o kolejne udogodnienia, ale to 
w niedalekiej przyszłości – opisuje pan Krzysztof. – Można na przy-
kład nałożyć okulary 3D i wejść w wirtualną rzeczywistość. Dzięki 
temu po pierwsze czujemy się, jak byśmy byli naprawdę w jakimś 
wnętrzu, a po drugie - możemy również w tym wnętrzu coś prze-
stawiać, coś dodawać, czyli niejako na próbę je umeblować. To 
robi niesamowite wrażenie.  

Paulina Ciszewska, doradca  z  Indahouse Nieruchomości Le-
piej, wspomina: - Zdarzyła mi się sytuacja, że klienci, którzy wcze-
śniej,  jeszcze przed  właściwą prezentacją, obejrzeli wirtualny spa-
cer przeanalizowali informacje na temat pewnego mieszkania i na 
swój użytek ustalili nawet szerokość ściany, dzięki czemu mogli 
stwierdzić, czy w określonym miejscu zmieści się ich szafa.

Mateusz Mierzejewski dodaje: - Klient wie z góry wszystko, co 
powinien wiedzieć przed prezentacją. Wie na przykład, jak wy-
gląda otoczenie domu. Zna precyzyjnie  usytuowanie względem 
stron świata. Może sprawdzić, czy w  pobliżu jest coś, co może 
w jakikolwiek sposób być kiedyś dokuczliwe. Umawia się z nami 
na prezentację na miejscu tylko po to,  by już w szczegółach zwe-
ryfikować swoje obserwacje.

- Nowe technologie w naszej pracy, trzeba to jasno powiedzieć, 
to nie tylko same urządzenia – podkreśla Krzysztof Rożnowski. - To 
wszystko łączy się w  całość w  Internecie. Potrzebna jest wiedza 
na temat marketingu w mediach społecznościowych, umiejętność  
analizowania i wyciągania wniosków z dostarczanych przez nie in-
formacji zwrotnych. To, że istnieją wyspecjalizowane portale czy 
serwisy poświęcone nieruchomościom, nie załatwia automatycz-
nie sprawy. Trzeba się nauczyć w tym wszystkim poruszać. Trzeba 
wiedzieć, jak zbudować pożądany efektywny zasięg, jak określać 
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grupy docelowe i jak w związku z ich określeniem należy budować 
przekaz. To jest wiedza, do której dochodzi się stopniowo i która 
nam w tej chwili bardzo pomaga w codziennym działaniu. Jedno-
cześnie powoduje ona, że jesteśmy dobrze odbierani przez na-
szych klientów, bo także dla nich to wszystko jest wygodne, staje 
się przejrzyste. W ten sposób oszczędzają czas i mają poczucie, że 
to, co od nas otrzymują, przygotowano pod konkretne ich potrze-
by. Stworzenie kompleksowej oferty to pokazanie jej z  różnych 
perspektyw, „zaadresowanie jej do konkretnej grupy odbiorców”. 
Wyjątkowość oferty powoduje, że osoby, które ją widziały przeka-
zują ją dalej swoim znajomym czy po prostu udostępniają ją dalej, 
jako ciekawostkę, nowość, dzięki czemu uzyskujemy ogromne 
zasięgi lokalnie, w kraju ale i za granicą, zależnie od grupy doce-
lowej, do której kierujemy ofertę.

Anna Rożnowska dodaje: - My sami się wciąż uczymy, korzysta-
my z rozmaitych szkoleń i kursów. Staramy się działać na pozio-
mie w pełni profesjonalnym. Polski rynek nieruchomości cały czas 
się definiuje. Budowane są lokalne i  ponadregionalne systemy 
wymiany ofert między biurami nieruchomości, rynek się „globa-
lizuje”. Krokiem w tym kierunku jest inicjatywa własnego serwisu 
internetowego pod nazwą Dobryadres.pl, na którym w tym mo-

mencie znajduje się najwięcej ofert nieruchomości z  Koszalina 
i okolic.

Serwis Dobryadres.pl powołali do życia członkowie Zachod-
niopomorskiego Stowarzyszenia Pośredników Obrotu Nierucho-
mościami, do którego oprócz szczecińskich i stargardzkich nale-
ży również kilkanaście koszalińskich biur i agencji pośrednictwa. 
Serwis poświęcony jest rynkowi nieruchomości i zawiera aktualne 
oferty kupna i sprzedaży. Jak podkreślają jego założyciele, otwarty 
jest na wszystkich graczy obecnych na rynku. Jest więc zasilany 
ofertami nie tylko biur stowarzyszonych, ale również innych dzia-
łających w branży firm.

Mateusz Mierzejewski mówi: - Nie bez znaczenia dla naszego 
rynkowego sukcesu jest praca na wyłączność, jaką praktykujemy, 
a która nie jest jeszcze u nas powszechnie stosowaną metodą dzia-
łania. Odbieramy sympatyczne sygnały, że to klientom odpowia-
da. Widzą, że pracując na wyłączność angażujemy się w promocję 
ich nieruchomości w maksymalny sposób. Doceniają to, że jeste-
śmy w stanie szybko znaleźć nabywcę i że uzyskujemy dobre ceny.

Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Agnieszka Orsa



DOMSTYL
największy salon 
sprzedaży w regionie 

OKNA - Oknoplast
BRAMY - WIŚNIOWSKI®, Hörmann
DRZWI - PORTA, Verte, Gerda, CAL, Interdoor, POL-SKONE, 
Gipsy Kings, DRE, Intenso-doors, Asilo
PODŁOGI - Quick Step, Quick Step Livyn, BOEN, Balterio, Plastivan 
Duofuse, Krono, JP PROMIS,  Arbiton, Jawor-Parkiet, Wild Wood

ul. Morska 4b, 75-218 Koszalin
tel. 94 300 00 14, domstyl.koszalin@op.pl
www.domstyl.koszalin.pl

 Salon czynny:
pon-pt: 9-18

sob: 9-14
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Alternatywa 
dla tradycyjnego 
tarasu

iszemy Moduły Tarasowe, wielką literą, bo to 
nazwa własna produktu firmy z Białej. Palet Ser-
wis od ponad 20 lat zajmuje się produkcją palet 
i opakowań z drewna wykorzystywanych w trans-
porcie towarów. Wzór przemysłowy na Moduły 

Tarasowe® został zastrzeżony w  Urzędzie Unii  Europejskiej ds. 
Własności Intelektualnej (EUIPO).

Są to gotowe elementy do szybkiego układania podestów, plat-
form lub tarasów. Ich ogromną zaletą jest prostota montażu: wy-
starczy równa powierzchnia i gotowe. Nie trzeba nawet pomocy 
fachowców, by szybko i bez wysiłku zbudować dużą, spójną drew-
nianą powierzchnię. 

Jest to rozwiązanie, które nie wymaga nawet wylewki betono-
wej ani legarów, dzięki czemu oszczędza się czas oraz unika dodat-
kowych kosztów. Moduły można położyć bezpośrednio na trawie, 
ziemi, piasku, kamieniach, betonie itp. Jeśli powierzchnia nie jest 
zupełnie równa, można posłużyć się listwami poziomującymi, rów-
nież łatwymi w użyciu. 

Tak więc w  prosty sposób można uzyskać taras o  dowolnym 
kształcie i  równie szybko można go zdemontować i  przenieść 
w  inne miejsce. Jest to więc świetne rozwiązanie w  przypadku 
ogródków letnich czy wydzielonych stref plażowych. Można z tych 
modułów stworzyć nawet tymczasowy „parkiet taneczny” – np. 
podczas plenerowych imprez albo organizowanego wesela pod 
namiotem. Zastosowań jest wiele – w tym standardowy, wielose-
zonowy taras.

Producent oferuje trzy trzy linie kolorystyczne (natural, fresh 
i shake) oraz trzy rozmiary (magnum, minor, maius). Dzięki takiej 
rozpiętości oferty, klient ma do dyspozycji 16 kolorów tarasu.

Drewno jest zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi, 
więc może pozostać przez kilka sezonów na dworze. Przed bar-

wieniem farbami jest ono zanurzane w oleju naturalnym, który za-
pewnia ochronę przed czynnikami atmosferycznymi. Dodatkowo 
wybrane serie pokrywa się impregnatami. Elementy łączy się za 
pomocą gwoździ (podstawa) oraz wkrętów (podłoga). 

Z  Modułów Tarasowych korzysta coraz większa liczba klien-
tów w  całej Polsce. Zostały one również docenione przez orga-
nizatorów Targów Poznańskich Gardenia 2017, otrzymując tytuł 
KREATOR Garden Trendów. Jest to tradycyjne wyróżnienie dla 
produktów, które kształtują ogrodnicze tendencje, cechują się naj-
wyższą jakością wykonania, oryginalnym designem.

Decydując się na położenie nowego tarasu albo remont starego, 
można wybrać płytki ceramiczne, bruk, panele kompozytowe lub 
drewniane. Ale można również wykorzystać Moduły Tarasowe, 
oryginalny produkt firmy Palet Serwis Marek Macionga z Białej 
pod Miastkiem, które są ciekawą i tanią alternatywą dla innych 
rozwiązań. 

p
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Przykłady aranżacji ogrodu, z wykorzystywaniem szerokiej gamy kolorów.
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Taras złożony z Modułów Tarasowych to oszczędność pie-
niędzy i czasu. Unikamy wylewki betonowej, mocowania le-
garów i robocizny fachowców. Odpadają także dodatkowe 
koszty desek, wkrętów, farb i  impregnatów. Ułożenie goto-
wego tarasu od zera zajmuje około 30 minut.

Taras z modułów jest całkowicie innowacyjnym rozwiąza-
niem architektury ogrodowej. Wpisuje się w aktualne trendy 
rozwiązań modułowych najlepiej zauważalnych w  branży 
motoryzacyjnej, elektronicznej czy meblarskiej. Ogród rów-
nież może być nowoczesny, a zarazem piękny. Konstrukcja 
modułowa, umożliwia dowolną zmianę aranżacji tarasu, 
przenoszenie w  inne miejsca, jak i szybką wymianę koloru. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu, tak jak od dawna na płot nie ku-
puje się już sztachet i  żerdzi tylko płot w częściach, tak już 
dziś, na budowę tarasu nie potrzeba kupować osobno de-
sek ani legarów. Wszystko to w jednym module. 

Konstrukcja modułowa zapewnia dostęp powietrza i uod-
parnia drewno na wilgoć, również z  podłoża. Dodatkowo 
poddanie drewna obróbce termicznej, barwienie, olejowa-
nie lub/i impregnowanie  pozwalają utrzymać żywotność ta-
rasu przez minimum 10 lat. 

Zgodnie z  obowiązującym prawem budowlanym, wszel-
kie trwałe konstrukcje wymagają pozwoleń na zabudowę. 
Natomiast instalacja z Modułów Tarasowych jest traktowana 
jako czasowa (nie jest kotwiczona do gruntu). Dzięki temu 
ułożenie tarasu modułowego, nawet wielosezonowego, nie 
wiąże się z żadną drogą prawną. 

Moduły Tarasowe barwione naturalnymi farbami, przed domową sauną. 

Szybki taras/podest na plaży. 

Marek Macionga przyjmuje nagrodę KREATORY 
Garden Trendów z rąk Karoliny Kałdońskiej. 
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Wymiary modułów: 
Wersja magnum: 1060 x 1060 x 135 mm
Wersja maius: 800 × 1200 × 135 mm 
Wersja minor: 800 × 600 × 135 mm

Układanie modułów w pięciu krokach
1. Na grunt połóż siatkę przeciw kretom.
2. Na siatkę połóż folię ogrodową (zapobiega 
     przerastaniu trawy).
3. Połóż listwy poziomujące i połącz je ze sobą gwoźdźmi 
     albo wkrętami. Upewnij się, czy listwy tworzą równą 
     płaszczyznę. Jeżeli powstały uskoki, wyrównaj je.
4. Na listwy połóż Moduły Tarasowe. Podczas układania 
     możesz połączyć moduły metalowymi klipsami.
5. Zamocuj listwy wykończeniowe.

Palet Serwis Marek Macionga
tel. 602 138 946

biuro@paletserwis.pl
www.modulytarasowe.pl  

Przykład aranżacji greckiego ogrodu.



Silna marka, 
czyli jaka?

roces inwestycyjny warto rozpocząć od brandin-
gu. Im wcześniej, tym oszczędniej. W tym branżo-
wym pojęciu ukryty jest proces współtworzenia 
produktu i marki w oparciu o znajomość rynku, 
tendencji gospodarczych, ekonomicznych, tren-

dów kulturowych, strategicznych, zarządzania designem, komuni-
kacją i na samym końcu wizerunkiem. 

Efektem prac warsztatowych z  inwestorem jest strategia wy-
tyczająca dalszą drogę rynkową i  wizerunkową marce. Dopiero 
w tym miejscu do gry wchodzą kompetencje projektowania gra-
ficznego. I pomyśleć, że inwestorzy właśnie od tego końcowego 
aspektu zaczynają. Najczęstszy błąd nowych inwestycji rozbija się 
niczym Titanic o niewidzialną górę silnej marki konkurencji. Nad 
wodą wystaje logo, ale pod wodą jest olbrzymi fundament, czyli 
strategia. 

Świadome zarządzanie w  oparciu o  strategię równoległymi 
procesami składającymi się na branding pozwoli zbudować mar-
kę skuteczną. Czyli taką, której wartości, składana obietnica oraz 
wizerunek będą dopasowane do preferencji i stylu komunikacji 
grupy docelowej o wysokich oczekiwaniach jakościowych i este-
tycznych zarazem. 

Marka nie istnieje bez produktu. Choć dziś punkt ciężkości 
w  sukcesie rynkowym przejmują marki nie produkty. O  ile na 
polu produktowym trudno o  innowacyjność, o  tyle kreatywne 
podejście do brandingu i komunikacji otwiera szereg możliwości 
stworzenia świeżej koncepcji funkcjonowania marki. Takiej, która 
wybija się z medialnego szumu i odstaje od konkurencji. Obco-
wanie z taką marką niesie za sobą ładunek emocjonalny. Unika-
towy „fingerprint” marki, którego nie można podrobić, bo składa 
się na niego zbyt wiele czynników. Aby wypracować znaki rozpo-
znawcze dla marki, potrzebna jest strategia. 

Silna marka, czyli jaka?  Przede wszystkim spójna w aspektach 
wizualnych i  komunikacyjnych. Konsekwentna w  swoich działa-
niach – rozwoju produktu, nawiązywania i  utrzymywania relacji 
z klientami. Zaangażowana w zmienianie świata klientów na lep-
szy. Unikatowa - trudno ją zastąpić. Autentyczna - szczera i godna 
zaufania, bezpośrednia - jeśli ma być marką ekonomiczną i wyra-
finowana, gdy wspina się na rynki premium. 

Co w nagrodę? Lojalny konsument jest w stanie wybaczyć mar-
kom nawet duże błędy.  

Autor: Agnieszka Okrzeja 

Agnieszka Okrzeja zajmuje się brandingiem i komunikacją marek, prowadzi 
firmy Siła Głosu, silaglosu.pl, Marketing Wnętrz, marketingwnetrz.pl 

Jeśli uważasz, że na początku inwestycji w branży aranżacji i wykończenia wnętrz wystarczy tylko logo, strona informacyjna i wizytówka, 
pomijasz przy tym budowanie silnej marki, popełniasz błąd i osłabiasz swój biznes. Bo silna marka, to taka, po którą klienci sięgają 
częściej, za którą są gotowi płacić więcej niż konkurencji. Na którą reagują emocjonalnie. Oprócz produktu kupują nowe wyobrażenie 
siebie samego. Kiedy nie czują, nie kupują. 

p
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Agnieszka Okrzeja zajmuje się strategiami dla 
firm, brandingiem i komunikacją. Prowadzi... 
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Mieszkania, 
domy, 

apartamenty 
– oferty 

z pierwszej ręki
daniem pośredników w  obrocie nieruchomo-
ściami po latach spowolnienia na lokalny rynek 
powrócił silny trend popytowy. W dorosłe życie 
wchodzi kolejne pokolenie, wyjątkowo dobra 
jest sytuacja na rynku pracy, a  to przekłada się 

na zdolność kredytową większej liczby osób. Napływają do kraju 
pieniądze zarobione przez emigrantów, którzy kupują nierucho-
mości, bo planują powrót na emeryturę do Polski albo po prostu 
lokują w ten sposób oszczędności. Nawet duża liczba pracowni-
ków z Ukrainy nie pozostaje bez wpływu na sytuację na rynku, bo 
przecież muszą oni gdzieś mieszkać (rośnie popyt na mieszkania 
do wynajęcia). 

Wszystko to powoduje, że deweloperzy dostosowując się do 
sytuacji, podejmują nowe inwestycje. Następuje przy tym swo-
ista specjalizacja: jedni oferują mieszkania w  większości małe, 
inni o zróżnicowanej powierzchni; podobnie z domami. 

Stosunkowo nowym zjawiskiem jest rosnąca liczba propozy-
cji apartamentów nad morzem. Kupują je nie tylko mieszkańcy 
wielkich miast z  centrum kraju. Jak się okazuje, nabywcami są 
również osoby z naszego terenu. W zakupie apartamentu waka-
cyjnego widzą szansę na lokowanie kapitału atrakcyjniejsze niż 
na przykład nisko obecnie oprocentowane lokaty bankowe. 

Prezentujemy Państwu przegląd ofert mieszkań, domów 
i apartamentów dostępnych w tej chwili na koszalińskim rynku. 
Dane pochodzą od deweloperów. W  kilku przypadkach firmy 
powstrzymały się od podania informacji, bo nie są jeszcze go-
towe z  planowanymi nowymi przedsięwzięciami na tyle, by je 
zaprezentować jako oferty. To jednak wskazuje, że jest popyt, ale 
również rośnie podaż. 

W kolejnych edycjach naszego bloku „Prestiżowy Adres” bę-
dziemy wracać do przeglądu sytuacji na rynku. A  tymczasem 
zapraszamy do przejrzenia zebranych w naszym zestawieniu de-
weloperskich propozycji. 

MIESZKANIA 
Nazwa dewelopera: Agrobud Sp.z o.o.
Lokalizacja: Niekłonice
Liczba mieszkań: 96
Liczba mieszkań w sprzedaży: 91
Powierzchnia: 32,43 - 62,92 m kw. 
Data oddania do użytku: 2 pierwsze budynki I kwartał 2019, po-
zostałe  I kwartał 2020
Dodatkowe informacje: budynek trzykondygnacyjny, niepod-
piwniczony, ogrzewanie z własnego kotła gazowego. Na osiedlu 
dla wygody mieszkańców powstanie pawilon handlowo-usługo-
wy. Teren zagospodarowany miejscami ;postojowymi, placem 
zabaw i terenami zielonymi.
Cena: od 152 500 zł do 264 500 zł brutto
Kontakt: 602-264-351

Nazwa dewelopera: Agrobud Sp.z.o.o.
Lokalizacja obiektu: Sianów
Liczba mieszkań ogółem: 36
Liczba mieszkań w sprzedaży: 24
Powierzchnia: 21,37  - 52,30 m kw. 
Data oddania do użytku: I kwartał 2019
Dodatkowe informacje: Osiedle Bajkowe Sianów. Budynek czte-
rokondygnacyjny, zbudowany z pustaków, ogrzewany własnym 
kotłem gazowym. Na osiedlu wyznaczone zostaną  miejsca po-
stojowe, powstanie również plac zabaw dla najmłodszych. 
Cena: od 80 500 zł do 187 000 zł brutto
Kontakt: 602-264-351

Nazwa Dewelopera: BUDOMAL sp.j.
Lokalizacja: Zwycięstwa 109
Liczba mieszkań ogółem: 12
Liczba mieszkań w sprzedaży: 6
Powierzchnia: 55-140 m kw.
Data oddania do użytku: Data oddania do użytku: wrzesień 2018 

Z
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Dodatkowe informacje: druga część kompleksu apartamen-
towego przy ulicach Zwycięstwa/Jedności. Lokale na ostatniej 
kondygnacji dwupoziomowe, z  obszernymi tarasami (nieco 
mniejsze tarasy przynależą do wszystkich apartamentów). Budy-
nek w wysokim standardzie akustycznym i energetycznym. Miej-
sca postojowe w podziemnej hali garażowej. 
Cena: od 298 569 do 685 526 zł brutto
Kontakt: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMAL Słowik, Subal-
ski, Zięba s.j.; Koszalin, ul. Franciszkańska 18. tel: 94 342 39 75; 
w-mail: biuro@budomal.pl; www.budomal.pl

Nazwa dewelopera: Czernicki Nieruchomości
Lokalizacja obiektu: Koszalin ul. Lutyków, Piotra Skargi, Obotry-
tów
Liczba mieszkań ogółem: około 150
Liczba mieszkań w sprzedaży: 19
Powierzchnia: 39 – 80 m kw.
Data oddania do użytku: I kwartał 2019
Dodatkowe informacje: inwestycja APARTAMENTY OAZA - 
I  ETAP, winda, balkony, tarasy, wentylacja hybrydowa, wysoki 
standard wykończenia klatek schodowych, możliwość nabycia 
miejsca postojowego w garażu podziemnym, komórki lokator-
skie, dziedziniec - w kolejnych etapach przeznaczony pod tereny 
zielono - rekreacyjne tj. fontanna, ławki itp. 
Cena: od 5 000 zł do 5 400 zł/m kw. brutto
Kontakt: Tomasz Czernicki, ul. Bohaterów Warszawy 32, 75-211 
Koszalin
tel: (94) 342 74 94, 503 141 933
www.apartamentyoaza.com.pl

Nazwa dewelopera: Dom Deweloper S.C.
Lokalizacja obiektu: Osiedle Rubinowe, ul. Rubinowa - Koszalin
Liczba mieszkań ogółem: 18 
Liczba mieszkań w sprzedaży: 7 
Powierzchnia: 46,44 – 55,06 m kw. 
Data oddania do użytku: 30 września 2018 r.
Dodatkowe informacje: apartamenty dolne mają ogródki, apar-
tamenty górne - poddasza do zaadaptowania, co umożliwia 
osiągnięcie powierzchni 80.1 metra, wszystkie lokale z dwoma 
miejscami postojowymi w  cenie, niezależne wejścia do miesz-
kań, całość na osiedlu zamkniętym. 
Cena: od 219 000 brutto z VAT
Kontakt: 604 509 109, 94 30 70 170, info@dom-deweloper.eu

Nazwa dewelopera: Dom Deweloper S.C
Lokalizacja obiektu: Osiedle Bursztynowe, ul. Bursztynowa – Nie-
kłonice pod Koszalinem (I etap)
Liczba mieszkań ogółem: 16 (8 domów po 2 lokale każdy)
Liczba mieszkań w sprzedaży: 14 
Powierzchnia: 74,52 m kw. 
Data oddania do użytku: 15 marca 2019 r.
Dodatkowe informacje:  dwupoziomowe apartamenty z trzema 
sypialniami i dużym salonem, ogródek do wyłącznego korzysta-
nia oraz miejsce postojowe, niezależne wejścia z chodnika, ca-
łość na osiedlu zamkniętym. 
Cena: od 269 000 zł brutto z VAT
Kontakt: 604 509 109, 94 30 70 170, info@dom-deweloper.eu

Nazwa Dewelopera: Konsorcjum Developerskie
„SZLACHTA” Sp. z o.o. 
Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Batalionów Chłopskich 94 – 94
Liczba mieszkań ogółem: 36
Liczba mieszkań w sprzedaży: pozostało jedno mieszkanie
Powierzchnia mieszkań: 38,50 - 77,27 m kw. 
Data oddania do użytku: 28 września 2015 r.
Dodatkowe informacje: Budynek dwukondygnacyjny z  komór-

kami lokatorskimi, z windą. Budowany z cegły Silka i pustaków 
Porotherm. Ogrzewanie miejskie. Możliwość zakupu miejsca 
postojowego w hali garażowej  w kwocie 17.000 zł +  23% Vat. 
Teren posesji ogrodzony. Inwestycja ukończona. 
Cena : od 3 850 zł do 3 890 zł/m kw. brutto 
Kontakt: Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości w biurze 
Invest Nieruchomości mieszczącym się  przy na ul. Wyszyńskie-
go 3/ 3 w Koszalinie. 

Nazwa Dewelopera: LECHBUD KOSZALIN
Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Holenderska 
– Osiedle Unii Europejskiej
Liczba mieszkań ogółem: 172
Liczba mieszkań w sprzedaży: brak danych
Powierzchnia mieszkań: 29,3 - 79,5 m kw. 
Data oddania do użytku: brak danych
Dodatkowe informacje: Inwestycja obejmuje 6 budynków wie-
lorodzinnych, 1,2,3,4 pokojowe mieszkania, w  tym mieszkania 
2-poziomowe z  tarasami, 168 stanowisk postojowych w  pod-
ziemnych halach garażowych. Wszystkie mieszkania posiadają 
balkon. Budynki wyposażone są w windy.
Cena: brak danych
Kontakt: LECHBUD KOSZALIN ul. Podgórna 8, 75-322 Koszalin, 
tel. +48 94 342-62 77, www.lechbud.pl, lechbud-koszalin@wp.pl

Nazwa dewelopera: Przedsiębiorstwo Budowlane 
KUNCER Sp. z o.o.
Lokalizacja obiektu: Osiedle Cypryjskie - budynek nr 3
Koszalin ul. Włoska 10, Cypryjska 11 
Liczba mieszkań ogółem: 56 
Liczba mieszkań w sprzedaży: 2 
Powierzchnia: 43,60 – 45,86 m kw. 
Data oddania do użytku: 6 sierpnia 2015 r.
Dodatkowe informacje: Budynek energooszczędny, czterokon-
dygnacyjny, komórki lokatorskie na kondygnacjach mieszkal-
nych, cicha winda. Miejsca postojowe w  garażu podziemnym 
i zewnętrzne. Ogrzewanie miejskie, rekuperacja, stolarka okien-
na trzyszybowa. Mieszkania posiadają tarasy. Ciekawe zagospo-
darowanie terenu, zielone skwery, ławki, trawniki, plac zabaw dla 
dzieci.
Cena: 4 800 zł/m kw. brutto
Kontakt: Biuro Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER Sp. z o.o., 
75-339 Koszalin, ul. Wąwozowa 15
tel. 94 343 45 67, 603 864 499, 601 639 055

Nazwa dewelopera: Przedsiębiorstwo Budowlane 
KUNCER Sp. z o.o.
Lokalizacja obiektu: Osiedle Cypryjskie – budynek nr 4
Koszalin ul. Cypryjska 7, Cypryjska 9
Liczba mieszkań ogółem: 62 
Liczba mieszkań w sprzedaży: 5 
Powierzchnia: 45,97 – 61,36 m kw.
Data oddania do użytku: 10 lipca 2017 r.
Dodatkowe informacje: Budynek energooszczędny, czterokon-
dygnacyjny, komórki lokatorskie na kondygnacjach mieszkal-
nych, cicha winda. Miejsca postojowe w  garażu podziemnym 
i zewnętrzne. Ogrzewanie miejskie, rekuperacja, stolarka okien-
na trzyszybowa. Mieszkania posiadają tarasy. Ciekawe zagospo-
darowanie terenu, zielone skwery, ławki, trawniki, plac zabaw dla 
dzieci.
Cena: 4 900 – 5 000 zł/m kw. brutto
Kontakt: Biuro Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER Sp. z o.o., 
75-339 Koszalin, ul. Wąwozowa 15
tel. 94 343 45 67, 603 864 499, 601 639 055

Nazwa dewelopera: Przedsiębiorstwo Budowlane 
KUNCER Sp. z o.o.



W ofercie m.in. regały, półki, szafy, garderoby, skrzynie na zabawki, taborety, stoliki, biurka, huśtawki 

Planujesz zakup mebli 
dla swojego dziecka?

Tylko Nuvolla 
Kids Design

Nuvolla Kids Design to firma myśląca o Tobie i Twoim Dziecku.

Stworzona przez rodziców z pasją, którzy jak nikt inny znają potrzeby małych dzieci.

Kreuje przestrzeń dla najmłodszych, zachowując funkcjonalność i estetykę.

Nuvolla Kids Design  •  mob: 732 526 140  •  www.nuvolla.pl

www. NUVOLLA .pl
KIDS            DESIGN
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Lokalizacja obiektu: Osiedle Cypryjskie – budynek nr 2 BC
75-430 Koszalin ul. Cypryjska 4, Cypryjska 2
Liczba mieszkań ogółem: 47 
Liczba mieszkań w sprzedaży: 34 
Powierzchnia: 31,20 – 110,77 m kw. 
Data oddania do użytku: 15 grudnia 2018 r.
Dodatkowe informacje: Budynek czterokondygnacyjny, komórki 
lokatorskie na kondygnacjach mieszkalnych, cicha winda. Miej-
sca postojowe w garażu podziemnym i zewnętrzne. Ogrzewanie 
miejskie, stolarka okienna trzyszybowa. Wszystkie mieszkania 
posiadają balkony lub tarasy. Ciekawe zagospodarowanie tere-
nu, zielone skwery, ławki, trawniki, plac zabaw dla dzieci.
Cena: 5 000 – 5 200 zł/m kw. brutto
Kontakt: Biuro Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER Sp. z o.o., 
75-339 Koszalin, ul. Wąwozowa 15
tel. 94 343 45 67, 603 864 499, 601 639 055

Nazwa dewelopera: Przedsiębiorstwo Budowlane 
KUNCER Sp. z o.o.
Lokalizacja obiektu: Osiedle Cypryjskie – budynek nr 2 A
75-430 Koszalin ul. Cypryjska 6
Liczba mieszkań ogółem: 32 
Liczba mieszkań w sprzedaży: 29 
Powierzchnia: 31,18 – 110,17 m kw. 
Data oddania do użytku: 30 maja 2019 r.
Dodatkowe informacje: Budynek czterokondygnacyjny, ko-
mórki lokatorskie na kondygnacjach mieszkalnych, cicha win-
da. Miejsca postojowe w  garażu podziemnym i  zewnętrzne. 
Ogrzewanie miejskie, stolarka okienna trzyszybowa. Wszystkie 
mieszkania posiadają balkony lub tarasy. Ciekawe zagospoda-
rowanie terenu, zielone skwery, ławki, trawniki, plac zabaw dla 
dzieci.
Cena: 5 000 – 5 2000 zł/m kw. brutto
Kontakt: Biuro Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER Sp. z o.o., 
75-339 Koszalin, ul. Wąwozowa 15
tel. 94 343 45 67, 603 864 499, 601 639 055

Nazwa dewelopera: Przedsiębiorstwo Budowlane 
KUNCER Sp. z o.o.
Lokalizacja obiektu: Osiedle Zwycięstwa – budynek ABC
Koszalin, ul. Zwycięstwa 232
Liczba mieszkań ogółem: 45 mieszkań i 4 lokale usługowe
Liczba mieszkań w sprzedaży: 45 mieszkań i 4 lokale usługowe
Powierzchnia: 31,10 – 104,70 m kw. (dwupoziomowe)
Data oddania do użytku: 30 sierpnia 2019 r.
Dodatkowe informacje: Budynek trzyklatkowy, dwupiętrowy, 
komórki lokatorskie na kondygnacjach mieszkalnych oraz w ga-
rażu, cicha winda w każdej klatce. Miejsca postojowe w garażu 
podziemnym. Ogrzewanie - indywidualna kotłownia gazowa, 
okna trzyszybowe. Wszystkie mieszkania z  balkonem lub tara-
sem. Zagospodarowanie terenu, ławki, trawniki, plac zabaw dla 
dzieci.
Cena: 5 500 zł/m kw. brutto, lokale usługowe 6  500 zł/m kw. 
brutto
Kontakt: Biuro Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER Sp. z o.o., 
75-339 Koszalin, ul. Wąwozowa 15
tel. 94 343 45 67, 603 864 499, 601 639 055

Nazwa dewelopera: Przedsiębiorstwo Budowlane 
KUNCER Sp. z o.o.
Lokalizacja obiektu: PARYSKA - Kołobrzeg, ul. Paryska 1
Liczba mieszkań ogółem: 35
Liczba mieszkań w sprzedaży: 20
Powierzchnia: 38,15 – 59,23 m kw. 
Data oddania do użytku: 30 listopada 2018 r.
Dodatkowe informacje: Budynek pięciokondygnacyjny, ko-
mórki lokatorskie w  garażu, cicha winda. Osiedle zamknięte. 

Miejsca postojowe w garażu podziemnym i zewnętrzne. Ogrze-
wanie - indywidualna kotłownia gazowa, okna trzyszybowe. 
Mieszkania posiadają balkony lub tarasy. Ciekawe zagospoda-
rowanie terenu, zielone skwery, ławki, trawniki, plac zabaw dla 
dzieci.
Cena: 5 000 – 5 200  zł/m kw. brutto
Kontakt: Biuro Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER Sp. z o.o., 
75-339 Koszalin, ul. Wąwozowa 15
tel. 94 343 45 67, 603 864 499, 601 639 055

Nazwa dewelopera: KSM „Przylesie”
Lokalizacja obiektu: ul. Staszica w Koszalinie
Liczba mieszkań ogółem: 81
Liczba mieszkań w sprzedaży: brak danych
Powierzchnia: 49,94 - 77,54 m kw. 
Data oddania do użytku: planowane zakończenie I etapu inwe-
stycji: IV kwartał 2018 r.; zakończenie II etapu inwestycji: IV kwar-
tał 2019 r.
Dodatkowe informacje: szeroki wybór lokali mieszkalnych w stanie 
deweloperskim w monitorowanym, energooszczędnym budynku 
o wysokim standardzie wraz z garażem podziemnym wielostano-
wiskowym, komórkami lokatorskimi oraz windą w każdej klatce. 
Do każdego mieszkania przypisana jest komórka lokatorska 
w cenie 2000 zł/m kw. netto oraz miejsce postojowe w garażu 
podziemnym w cenie 26 000 zł lub 31 000 zł netto.
Cena: od 4 600 zł/m kw. netto
Kontakt: komórka lokalowa KSM Przylesie, ul. Fałata 13, pok. 31 
tel. 94 345 84 54 lub dział techniczno-inwestycyjny, ul. Fałata 13, 
pok. 4, tel. 94 345 84 62

Nazwa dewelopera: KSM „Przylesie”
Lokalizacja obiektu: ul. Sierpińskiego/Tatarkiewicza w Koszalinie
Liczba mieszkań ogółem: brak danych
Liczba mieszkań w sprzedaży: brak danych
Powierzchnia: 35,28 - 65,63 m kw. 
Data oddania do użytku: planowane zakończenie II etapu inwe-
stycji: III kwartał 2020 r.
Dodatkowe informacje: szeroki wybór przestronnych loka-
li mieszkalnych w  stanie deweloperskim w  trzypiętrowym, 
energooszczędnym budynku wielorodzinnym wraz z  garażem 
podziemnym wielostanowiskowym i  komórkami lokatorskimi. 
Wysoki standard i  niskie koszty eksploatacji. Budynek energo-
oszczędny, wykonany wg nowej normy.
Cena: brak danych
Kontakt: komórka lokalowa KSM Przylesie, ul. Fałata 13, pok. 31; 
tel. 94 345 84 54 lub dział techniczno-inwestycyjny, ul. Fałata 13, 
pok. 4; tel. 94 345 84 62

DOMY:
Nazwa dewelopera: Agrobud Sp.z o.o.
Lokalizacja obiektu: Skwierzynka 
Liczba domów ogółem: 42
Liczba domów w sprzedaży: 34
Powierzchnia: 90,54 - 94,13 m kw.
Data oddania do użytku: Etap C  II kwartał 2018 r.; etap D, E do 
końca roku 2018 
Dodatkowe informacje: Domy w zabudowie szeregowej z gara-
żami. Ogrodzenie wokół całego osiedla oraz strefa wydzielona 
przy każdym z domów, gwarantują bezpieczeństwo Państwa ro-
dziny.
Cena: 349 900 zł brutto
Kontakt: 602-264-351

Nazwa dewelopera: Agrobud Sp. z o.o.
Lokalizacja obiektu: Stare Bielice 
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Liczba domów ogółem: 15
Liczba domów w sprzedaży: 12
Powierzchnia: 62 m - 97,37 m kw.
Data oddania do użytku: IV kwartał 2017 r.
Dodatkowe informacje: Osiedle Tęczowe - domy w zabudowie 
bliźniaczej oraz szeregowej  z garażami. Oddane w stanie dewe-
loperskim, wnętrza do własnej aranżacji. 
Cena: 309 900 - 359 900 zł brutto 
Kontakt: 602-264-351

Nazwa Dewelopera: „DEWELOPER MTW” Sp. z o.o.
Lokalizacja obiektu : Nowe Bielice, Osiedle Nowe Zacisze  
Liczba domów ogółem: 4 
Liczba domów w sprzedaży: 2 
Powierzchnia domów: 107,15 m kw.
Powierzchnia działki: 286 – 596 m kw. 
Data oddania do użytku: brak danych 
Dodatkowe informacje: Budynki mieszkalne jednorodzinne 
w zabudowie szeregowej, dwa szeregi po cztery domy jedno-
piętrowe z  garażem wbudowanym. Murowane z  bloczków Su-
porex lub Silka oraz żelbetowe, ocieplane styropianem. Dach 
płaski, kryty papą. Ogrzewanie gazowe. 
Cena: 345 600 – 378 000 zł brutto  
Kontakt: Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości w biurze 
Invest Nieruchomości mieszczącym się  przy ul. Wyszyńskiego 
3/3 w Koszalinie. 

Nazwa dewelopera: Firma Budowlana Developer Anetta Wal-
demar Wróbel s.c. 
Lokalizacja obiektu: Koszalin ul. Kacza - Rokosowo
Liczba domów ogółem: 16 
Liczba domów w sprzedaży: 8 
Powierzchnia: 75,03 m kw. 
Data oddania do użytku: czerwiec 2019 r.
Dodatkowe informacje: dom w cenie mieszkania. Budynki jed-
norodzinne, dwulokalowe, 4-pokojowe (z  możliwością wyod-
rębnienia piątego pokoju), energooszczędne, bez skosów na 
piętrze. Okna o  współczynniku poniżej 0,9, ocieplone 20 cm 
styropianem grafitowym, ocieplenie piętra 30 cm wełny. Do 
każdego lokalu mieszkalnego przynależą  2 miejsca postojowe 
i ogródek.
Cena:  320 000 zł brutto 
Kontakt: 697 957 514, anettawrobel@vp.pl, 
www.developerwrobel.pl

Nazwa dewelopera: Firmus Group – Osiedle Norweskie
Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Bryzy
Liczba domów ogółem: 46 domów wolnostojących
Liczba domów w sprzedaży: 5 domów wolnostojących
Powierzchnia: 125 - 152 m kw. 
Data oddania do użytku: inwestycja realizowana etapowo, etap 
I oddany w maju 2017 r.
Dodatkowe informacje: Wyjątkowe osiedle domów wolnosto-
jących z pełną infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodaro-
waną zielenią. Zlokalizowane w  dzielnicy Jamno w  otoczeniu 
przyrody.
Cena: od 4 000 zł za m kw. w wykończeniu deweloperskim
Kontakt:  Biuro Sprzedaży Mielno, ul. Piastów 1A/E,  
tel. 94 342 22 22

Nazwa Dewelopera: „MAWIG” Maciej Godlewski 
Lokalizacja obiektu: Nowe Bielice, ul. Róż 48 
Liczba domów ogółem : 40
Liczba domów  w sprzedaży: 25 (pozostałe 15 domów - w bu-
dowie)
Powierzchnia  domku: 106,93 m kw. 
Powierzchnia działki: 200 – 330 m kw. 

Data oddania do użytku: koniec czerwca 2018 r.
Dodatkowe informacje: budynki dwukondygnacyjne nie-
podpiwniczone, z  garażem, dach jednospadowy kryty papą, 
stolarka okienna PCV, profil Veka 5-komorowe, ogrzewanie 
podłogowe, instalacja alarmowa, plac zabaw, teren  posesji 
ogrodzony.
Cena: 318 600 zł brutto (środkowe domki), 372 600zł brutto (na-
rożne domki)
Kontakt: Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości w biurze 
Invest Nieruchomości mieszczącym się przy ul. Wyszyńskiego 
3/3 w Koszalinie. 

Nazwa dewelopera: Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER Sp. 
z o.o.
Lokalizacja obiektu: Koszalin, ul. Dzierżęcińska/Jałowcowa
Liczba domów ogółem: 12
Liczba domów w sprzedaży: 10
Powierzchnia: 112,27 – 200,84 m kw. 
Data oddania do użytku:  brak danych
Dodatkowe informacje: Domki jednorodzinne, domki w  zabu-
dowie bliźniaczej, domki w zabudowie bliźniaczej o dwóch lo-
kalach mieszkalnych z  poddaszem użytkowym oraz wbudowa-
nym garażem. Działki ogrodzone, ogrzewanie gazowe. Stolarka 
okienna trzyszybowa.
Cena: 480 000 – 1 100 000 zł brutto
Kontakt: Biuro Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER Sp. 
z  o.o.; 75-339 Koszalin, ul. Wąwozowa 15; tel. 94  343 45 67, 
603 864 499, 601 639 055

APARTAMENTY 
NADMORSKIE: 
 
Nazwa dewelopera: Apartamenty Nautilus Sp. z o.o.
Lokalizacja obiektu: Mielno, ul. gen. Maczka 34
Liczba apartamentów ogółem: 85
Liczba apartamentów w sprzedaży: 15
Powierzchnia:  ok. 25 m kw. 
Data oddania do użytku: czerwiec 2018 r. 
Dodatkowe informacje: budynek całoroczny, usytuowany na 
mierzei - pierwsza linia zabudowy od strony morza - 150 m i od 
jeziora Jamno 250 m. W budynku 85 w pełni wyposażonych po-
koi, stosunkowo (do wielkości budynku)  niewielka ilość  pokoi 
gwarantuje spokój i wypoczynek. W  budynku znajdują się: ba-
sen, brodzik dla dzieci, 2 sauny, pokoje SPA, sala zabaw dla dzie-
ci, siłownia, dwupoziomowa restauracja z  zapleczem kuchen-
nym, dwa tarasy z  leżakami, parasolami i  stolikami kawowymi, 
sala szkoleniowo-bankietowa, parkingi.
Cena:  229 000 – 249 000 zł netto (lokal mieszkalny/usługowy, 
wykończony pod klucz wraz ze współudziałem w  częściach 
wspólnych obiektu)
Kontakt:  biuro sprzedaży tel. 733 135 911, biuro@apartamenty-
nautilus.com.pl

Nazwa Dewelopera: „AUTO – AS” Adam Usidus
Lokalizacja obiektu: Mielno, ul. Pionierów 6
Liczba apartamentów ogółem: 32
Liczba apartamentów w sprzedaży: 20
Powierzchnia: 28 – 42 m kw. 
Data oddania do użytku: koniec czerwca 2018 r. 
Cena: 284 900 – 327 850 zł brutto
Dodatkowe informacje: nowoczesny budynek trzykondygnacyj-
ny z windą, zlokalizowany ok. 350 metrów od morza. Apartamen-
ty dwu- i  jednopokojowe z aneksem kuchennym oraz łazienką, 
z dużymi balkonami i tarasami. Możliwość zakupu miejsca posto-
jowego na terenie posesji w kwocie 20.000 zł + 8 % Vat. Ogrze-
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wanie indywidulane gazowe. 
Kontakt: wszelkie informacje dotyczące nieruchomości w biurze 
Invest Nieruchomości mieszczącym  się przy ul. Wyszyńskiego 3/3 
w Koszalinie. 

Nazwa dewelopera: Błękitne Tarasy
Lokalizacja obiektu: Sianożęty ul. Lotnicza 
Liczba apartamentów ogółem: 135
Powierzchnia: 22,30 - 80 m kw. 
Data oddania do użytku: kwiecień 2019 r.
Dodatkowe informacje: miejsce postojowe w cenie; miejsce par-
kingowe 20 000 zł netto; tarasy do każdego apartamentu 10-30 
m kw. Tylko ok. 200 m od szerokiej piaszczystej plaży. W budynku: 
Strefa Fitness o pow. ok 330 m; 2 baseny z funkcją jacuzzi i prze-
ciwprądem; brodzik dla dzieci; 2 jacuzzi 8-osobowe; 2 sauny 
(klasyczna i na podczerwień); siłownia; sala zabaw dla dzieci tzw. 
małpi gaj; pralnia ogólnodostępna dla właścicieli i gości (na że-
tony); wózkownia w przyziemiu budynku (zjazd windą); komórki 
lokatorskie w cenie (w przyziemiu budynku) - zjazd windą
Cena: od 6 500 zł/m kw. netto (+ stawka 23% VAT)
Kontakt: Ankam Nieruchomości, www.ankam.pl

Nazwa dewelopera: Enklawa Mielno
Lokalizacja obiektu: Mielno – Unieście, ul. Gen. Maczka
Liczba apartamentów ogółem: 42
Liczba apartamentów w sprzedaży: 42
Powierzchnia: 31 - 53,5 m kw.
Data oddania do użytku: II kwartał 2019r.
Dodatkowe informacje: miejsce postojowe w  cenie miejsce 
parkingowe w  cenie od 12 000 zł netto. Do cen należy doli-
czyć 8 % Vat - mieszkanie, 23% - m-ce parkingowe, schowek. 

Apartamenty Enklawa Mielno, to wyjątkowy i  prestiżowy adres 
w spokojnej części Mielna (Unieście). Na najwyższą kondygnację 
dostaną się Państwo komfortowo dzięki nowoczesnej i cichej win-
dzie. Dodatkowo do Państwa dyspozycji będzie sala fitness, miej-
sce zabaw dla dzieci na zewnątrz oraz wewnątrz budynku, a także 
miejsce spotkań dla dorosłych. Dla aktywnych stojaki na rowery, 
deski i inne akcesoria sportowe. Każdy z właścicieli będzie miał do 
dyspozycji miejsce parkingowe. Starannie wybraliśmy lokalizację 
naszej inwestycji. Zlokalizowana jest ona u zbiegu ulic Gen. Macz-
ka i Szmaragdowej, w spokojnej części Mielna (Unieście). Atrak-
cyjnie położona – zaledwie 50 m od Morza Bałtyckiego i 500 m 
od jeziora Jamno. Dodatkowym atutem jest bliskość infrastruktury 
turystycznej (restauracje, sklepy, bary). Południowa strona Inwe-
stycji sprawia, że tarasy i balkony każdego z apartamentów przez 
większość dnia pozostają nasłonecznione.
Cena: 7 400 – 7 600 zł /m kw. netto ( stawka 8% Vat )
Kontakt: Ankam Nieruchomości, www.ankam.pl

Nazwa dewelopera: Firmus Group – Dune Resort
Lokalizacja obiektu: Mielno, ul. Pionierów
Liczba apartamentów ogółem: 330 
Liczba apartamentów w sprzedaży: 41 
Powierzchnia: 22 - 150 m kw.
Data oddania do użytku:  Pierwsza część kompleksu działa od 
połowy 2013, premiera kompleksu jako całości planowana jest 
przed wakacjami br.
Dodatkowe informacje: Spektakularny kompleks zlokalizowany 
jest bezpośrednio przy promenadzie nadmorskiej i plaży. Mieści 
się w nim 330 luksusowych, wykończonych pod klucz apartamen-
tów z całoroczną strefą rekreacji z basenami, sauną, salą fitness 
oraz lokalami gastronomicznymi.



Tel. 502 737 959        �        natura-zielen@wp.pl        �        facebook.com/naturaogrodykoszalin
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Cena: od 15 000 zł w wykończeniu pod klucz
Kontakt: Biuro Sprzedaży Mielno, ul. Piastów 1A/E, 
tel. 94 342 22 22
  
Nazwa dewelopera: Firmus Group – MOLO PARK Aparthotel
Lokalizacja obiektu: Mielno, ul Bolesława Chrobrego
Liczba apartamentów ogółem: 53 
Liczba apartamentów w sprzedaży: 30 
Powierzchnia: 28 m kw - 92 m kw.
Data oddania do użytku: wrzesień 2018 r.
Dodatkowe informacje: Pierwszy obiekt aparthotelowy w Mielnie, 
zlokalizowany w centrum kurortu. Pomieści 53 wyjątkowo zapro-
jektowane apartamenty oraz strefę rekreacyjną ze słonecznym 
tarasem widokowym na ostatnim piętrze i  kawiarnią dostępną 
z głównego deptaka.
Cena: od 12 500 złotych w wykończeniu pod klucz
Kontakt: Biuro Sprzedaży Mielno, ul. Piastów 1A/E, 
tel. 94 342 22 22

Nazwa dewelopera: Firmus Group – Rezydencja Park
Lokalizacja obiektu: Mielno, ul. Orła Białego i Kopernika
Liczba apartamentów ogółem: 194 apartamenty
Liczba apartamentów w sprzedaży: 57 apartamentów
Powierzchnia: 28 – 72 m kw
Data oddania do użytku: kompleks realizowany w etapach, I etap 
oddany w 2011 r.
Dodatkowe informacje: Kompleks 9 budynków zlokalizowanych 
blisko plaży i promenady nadmorskiej w sosnowym parku. Elewa-
cje ze szlachetnymi elementami naturalnego drewna oraz klinkie-
ru nawiązują do tradycyjnej zabudowy szachulcowej, przywołując 
klimat starego Mielna.

Cena: od 10 000 złotych w wykończeniu pod klucz
Kontakt:  Biuro Sprzedaży Mielno, ul. Piastów 1A/E, 
tel. 94 342 22 22

Nazwa dewelopera: SeaSide Apartments
Lokalizacja obiektu: ul. Marynarska, Grzybowo
Liczba apartamentów ogółem: 36
Liczba apartamentów w sprzedaży: 17
Powierzchnia: 21,03 - 57,57 m kw.
Data oddania do użytku: czerwiec-lipiec 2018r.
Dodatkowe informacje: miejsce postojowe w  cenie 25 000zł 
+23%Vat 
Oferujemy na sprzedaż Apartamenty Butikowe ,,SeaSide" 
w Grzybowie usytuowane w odległości ok. 200 metrów od mo-
rza, 5 min. spacerem do plaży, 7 km od Kołobrzegu. Od lutego 
2018 istnieje możliwość uzgodnień dotyczących wyposażenia 
i  aranżacji wnętrz. Inwestor planuje przekazanie kluczy właści-
cielom do gotowych już apartamentów w lipcu 2018r.Grzybowo 
to miejscowość nadmorska zlokalizowana pomiędzy Kołobrze-
giem a  Dźwirzynem. Standard wykończenia apartamentu: ła-
zienka - glazura na podłodze, terakota, biała armatura; pokoje 
- na podłodze panele podłogowe, sypialnia wykładzina, ściany, 
sufity pomalowane; garderoba - na podłodze gres; aneks ku-
chenny - na podłodze panele lub glazura, drzwi wewnętrzne 
oraz zewnętrzne w  cenie. Możliwość wyboru aranżacji wykoń-
czenia apartamentów pod klucz. Pakiety wykończenia różnią się 
standardem oraz ceną. Do wyboru 3 pakiety: wygodny, komfort 
oraz prestiż. Budynek dwupiętrowy, apartamenty z  balkonami 
oraz tarasami na zamkniętym osiedlu. 
Cena: 7 300 – 8 150 zł/m kw. netto (stawka 23% Vat )
Kontakt:  Ankam Nieruchomości, www.ankam.pl



 

Foto:  Agnieszka Orsa  
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Dwa 
jubileusze 
adwokatury

Stulecie polskiego samorządu adwokac-
kiego powołanego dekretem naczelnika 
Józefa Piłsudskiego w wigilię Bożego Na-
rodzenia 1918 roku oraz 65-lecie utwo-
rzenia Okręgowej Rady Adwokackiej 
w  Koszalinie miejscowi adwokaci uczcili 
okolicznościową uroczystością w  Bałtyc-
kim Teatrze Dramatycznym (sobota, 14 
kwietnia br.). Po wzniosłej części oficjalnej 
przyszedł czas na tę mniej oficjalną. Gra-
tulacje od gości, głównie przedstawicieli 
innych zawodów prawniczych, zbierał mec. 
Ryszard Bochnia, pełniący funkcję dzieka-
na koszalińskiej ORA. 
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Foto:  Mateusz Maruszewski  

Okrasa łamał 
przepisy 
i pozował

Gościem specjalnym niedawnych V Spo-
tkań Gastronomicznych Allfood w  koło-
brzeskim hotelu Aquarius był znany szef 
kuchni Karol Okrasa. Jak zawsze pokazał 
klasę, przygotowując na oczach publicz-
ności dania, które ta za chwilę mogła ona 
skosztować. Ale nie tylko gotował. Nikomu 
nie odmówił wspólnej fotografii i  chwili 
rozmowy. Allfood jest dynamicznie rozwi-
jającą się koszalińską firmą dystrybucyjną. 
Zajmuje się dostawami produktów spo-
żywczych, w tym mrożonek, wprost do skle-
pów i  lokali gastronomicznych. Obchodzi 
właśnie swoje pięciolecie. Jak wspomina 
jej współzałożyciel, Adam Merkis, pierw-
sza wystawiona prze Allfood faktura nosiła 
datę 18 kwietnia 2013 roku. 
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Foto:  Marcin Czernicki  
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Złote 
damy 
w Białej Damie

Konsekwentnie śledzimy kolejne pomy-
sły właścicieli hotelu Marina Mielno oraz 
menedżerów działającej w nim restauracji 
Biała Dama na tematyczne zabawy towa-
rzyskie. Tym razem była to – z okazji Dnia 
Kobiet - Golden Ladies Night. Niestey, 
w momencie kiedy impreza się odbywała, 
poprzednie wydanie „Prestiżu” szło już do 
druku. Dlatego nadrabiamy teraz tę za-
ległość i  odnotowujemy to pełne dobrej 
energii wydarzenie. Doszły nas słuchy, że 
panie doskonale się bawiły w  swoim wy-
łącznie towarzystwie. To może teraz jakiś 
srebrny albo platynowy wieczór męski?  
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Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!

   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
- 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

- Air-Transfer.pl, ul. Zwycięstwa 87
- 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 Arabica, ul. Śniadeckich 7A
- 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
- Kawiarnia Widokówka,
   ul. Sikorskiego 3, Kołobrzeg
- 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 „Pod Winogronami”,  
   ul. Towarowa 16, Kołobrzeg
- 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, ul. Św. Wojciecha 16

- Pod Arkadami Salon Kosmetyczny, 
   ul. Księżnej Anastazji 8
- Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne 
   Remedica, ul. Śniadeckich 4
- Salon Fryzjerski Aneta, ul. Bogusława II 3A
- Salon Fryzjerski „Dorota”, ul. Piłsudskiego 18
- 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 Emka  
   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 Łużycka, 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
- Stan-Med Klinika, ul. Staszica 8a
- 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
- BLU Salon Łazienek, ul. Morska 33a
- 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
- Ibero Łazienki, ul. Szczecińska 42
- Patrizia Aryton, ul. Zwycięstwa 46
- Perfect Bride Salon Mody Ślubnej,  
   Pasaż Milenium, ul. Krzywoustego 4a/4
- Pufa Design, ul. Bałtycka 31 lok. 2, Kołobrzeg
- RAGAZZE, ul. Harcerska 9F
- Salon Elements, ul. Franciszkańska 22
- Tropex - Salon Meblowy, ul. Szczecińska 5
- ZONA Salon wyposażenia wnętrz, ul. Moniuszki 2

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
- PBO Piotr Flens, ul. Gnieźnieńska 74
- 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    
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