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Z awsze na początku waka-
cji największą niewiadomą 
jest pogoda. Klimat mamy 

taki, że gwarancji słońca nikt nie 
da, a maj i czerwiec  czasami przy-
noszą najcieplejsze dni w  roku.  
Cóż, tego  nie zmienimy. 

Jednak mimo pogodowej lote-
rii wakacje mogą być udane. Naj-
ważniejsze, że odrywamy się od 
rutyny codziennych obowiązków, 

zmieniamy otoczenie, poznajemy coś nowego. 
Z myślą o takim podejściu do urlopu, proponujemy Pań-

stwu letnie, specjalne wydanie miesięcznika „Prestiż Ma-
gazyn Koszaliński”. Być może coś z  zawartych w  nim ofert 
i propozycji trafi w gust Czytelników, pomoże im dobrze wy-
korzystać czas. Wszak nie samą plażą żyje człowiek. 

Jest co roku latem na Środkowym Pomorzu przynajmniej 
kilka wydarzeń wartych szczególnej uwagi. Należy do nich 
festiwal Media i Sztuka odbywający się w Darłówku (13-16 
lipca br.). Bezpretensjonalna okazja spotkania na żywo lu-
dzi, którzy wcześniej wydawać się nam mogli nieco odlegli, 
bo widywaliśmy ich wyłącznie na ekranach telewizyjnych 
albo fotografiach w prasie. Tymczasem okazują się tacy, jak 
my – otwarci, serdeczni, ciekawi innych. Oprócz wielu wy-
wiadów na żywo przeprowadzanych z tym postaciami życia 
medialnego, kulturalnego, politycznego, festiwal przynosi 
również szereg ciekawych imprez towarzyszących. Godne 
polecenia.

Jeśli chcemy się ruszyć trochę z miejsca, warto zrobić tour 
po Środkowym Pomorzu (samochodem, a może na rowe-
rze?) i  przekonać się, jak jest ono zróżnicowane, zielone, 
fascynujące. Zaglądając na przykład do Kluk albo Swoło-
wa przekonamy się, jak ciekawą ma Pomorze historię i  jak 
współcześnie ta historia jest pieczołowicie chroniona – nie 
tylko w jej materialnych śladach.

A może by wakacyjny czas wykorzystać na to, na co bra-
kuje nam go na co dzień i na przykład zafundować sobie 
odrobinę luksusu w którejś z renomowanych placówek ko-
smetologicznych? To może być dobra inwestycja w komfort 
i lepsze samopoczucie…

Mam nadzieję, że wrócą Państwo do domów wypoczęci, 
pełni wrażeń i  zadowoleni. I  że za rok znów się spotkamy 
gdzieś nad Bałtykiem.  

Andrzej Mielcarek

Słowo od redaktora i wydawcy
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Klinika medycyny estetycznej i  dermatologii der-
maArt to wyjątkowe, a zarazem nowoczesne miej-
sce, które powstało dla osób ceniących profe-
sjonalizm, uczucie komfortu, dyskrecję, a  przede 
wszystkim bezpieczeństwo związane z  jakością 
i  procedurą przeprowadzonych zabiegów. Każdy 
kto spędzi chociaż chwilę w naszej Klinice – obudzi 
swoje piękno.

Wykwalifikowana kadra lekarzy oraz kosmetologów 
z wieloletnim doświadczeniem zapewniają pacjen-
tom naszej Kliniki kompleksową opiekę z  zakresu 
laseroterapii, medycyny estetycznej, anti-aging, 
likwidowania tkanki tłuszczowej, makijażu perma-
nentnego Long Time Liner oraz wielu innych dzie-
dzin. Cechą wyróżniającą zespół Kliniki dermaArt 
jest nieustanne śledzenie trendów rynkowych i po-
szerzanie wiedzy, które pozwalają nam proponować 
Państwu najwyższej klasy, najnowocześniejsze osią-
gnięcia światowej medycyny estetycznej. Personel 

Kliniki dba o  najlepszy standard zabiegów, miłą 
atmosferę, pełną satysfakcję pacjentów i dyskrecję.

dermaArt  korzysta z  najbardziej renomowanych 
marek kosmetycznych oraz nowoczesnych, sku-
tecznych i  bezpiecznych urządzeń zabiegowych. 
Spełniamy wszystkie wymagane normy medyczne. 
Jesteśmy też Kliniką przyjazną dla osób niepełno-
sprawnych.

Klinika dermaArt to luksusowe i przestronne wnę-
trza składające się z pięciu w pełni wyposażonych 
gabinetów, w tym sali zabiegowej.

Oferujemy karty rabatowe dla stałych klientów 
oraz systemy ratalne na zakup zabiegów.

Serdecznie zapraszamy
Kamila Łabiak, Marzena Kulik 

Klinika dermaArt



• Konsultacje kosmetologiczne z komputerową analizą 
   stanu skóry
• Konsultacje chirurgiczne
• Dietetyka kliniczna: poradnictwo żywieniowe 
   w chorobach dietozależnych (m.in. cukrzyca, 
   hiperlipidemia, hashimoto, alergie)
• Chirurgiczne usuwanie znamion barwnikowych, 
   włókniaków, kaszaków
• Chirurgiczna korekcja blizn
• Chirurgiczne leczenie wrastających paznokci
• Skleroterapia pajączków żylnych
• plasmAge - nieinwazyjna plastyka powiek
• Laser Alma Harmony XL™ - Ipixel - fraxel ablacyjny 
   Clearliftnieablacyjny: usuwanie blizn, rozstępów,
• Laserowe usuwanie przebarwień, usuwanie tatuażu,
• Laser DyeVL zamykanie naczynek, leczenie 
   trądziku różowatego
• Laserowe usuwanie owłosienia,
• Laser ND-Yag 1064nm - zamykanie pajączków, 
   naczynek na całym ciele
• Endermologie® - wyszczuplanie, modelowanie 
   i redukcja cellulitu
• GeneO+™ - dotlenienie i oczyszczenie skóry
• Oxybrazja - mikrodermabrazja tlenowa, 
   oczyszczenie skóry
• NOWOŚĆ! Pollogen Legend™ v ujędrnianie, 

   modelowanie i resurfacing twarzy i ciała
• Makijaż permanentny brwi, ust, kresek 
   - Long Time Liner®
• Dermapen™ - frakcyjne odmładzanie skóry
• Peelingi medyczne - redukcja niedoskonałości, 
   wygładzenie i napięcie skóry, leczenie trądziku
• PRX T33 - biorewitalizacja skóry
• Pixel Peel - redukcja blizn i rozstępów
• Autoprzeszczep tkanki tłuszczowej
• Aqualyx - liposukcja bez skalpela
• Leczenie nadpotliwości
• Mezoterapia igłowa - biorewitalizacja i nawilżenie skóry
• Modelowanie i powiększanie ust
• Hydroksyapatyt - modelowanie konturu twarzy 
   i policzków
• Osocze bogatopłytkowe PRP - regeneracja 
   i odbudowa skóry
• Nici liftingujące Aptos, First Lift, Barb 4D - lifting 
   twarzy i ciała
• Kwas hialuronowy - wypełnienie i wypłycenie 
   zmarszczek, nawilżenie skóry
• Botoks - usuwanie zmarszczek
• Leczenie łysienia
• Drenaż limfatyczny 
• Zabiegi dla kobiet w ciąży i po porodzie
• Bony upominkowe

Oferta zabiegowa:
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Fantastyczne usytuowanie koszalińskiego aquaparku powoduje, że będąc tu, bez wysiłku możemy sobie 
wyobrazić siebie nie w mieście, ale gdzieś na urlopie, na łonie natury.  Wokół zieleń Góry Chełmskiej, 
po zmroku nad głową rozgwieżdżone niebo… Wymarzone warunki do relaksu. Wachlarz atrakcji jest tak 
szeroki, że coś wyjątkowego znajdą w nim dla siebie dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. Warto bowiem 
pamiętać, że to kompleks złożony nie tylko z basenu sportowego, rekreacyjnych basenów kąpielowych, 
ale i nowoczesnej, bogatej strefy SPA.   

Park Wodny 
Koszalin 

Sport, relaks, rozrywka 
– dla całej rodziny  
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zień w Parku Wodnym Koszalin 
zaczyna się o godzinie siódmej. 
Wtedy pojawiają się pierwsi go-
ście –  ci, którzy chcą przed pra-
cą popływać. Warunki mają do-

skonałe. Basen sportowy o długości 25 metrów ma 
sześć torów i szerokość 16 metrów, czyli więcej niż 
zazwyczaj podobne obiekty. Jest więc przestrzeń, 
by wygodnie zaliczać kolejne dystanse. 

Nieco później, bo od godziny dziewiątej roz-
poczyna się ruch w  pozostałej części aquaparku. 
Chociaż to nieco nieprecyzyjne sformułowanie, bo 
od samego rana krząta się tam obsługa, by przy-
gotować wszystko na przyjęcie klientów chcących 
skorzystać z części rekreacyjnej i strefy saun. 

Park Wodny ma atrakcje dla klientów w każdym 
wieku. I tacy go odwiedzają – od kilkumiesięcznych 
niemowląt, które rodzice dopiero oswajają z wodą, 
po seniorów. W jednym czasie z aquaparku może 
korzystać kilkaset osób.  

Rodzinnie – znaczy najtaniej 

Opłaca się odwiedzać Park Wodny w miarę sys-
tematycznie. Ale najkorzystniej jest wybrać się całą 
rodziną. Rodziny, rozumiane jako 2+1, czyli dwoje 
dorosłych i  dziecko, albo dorosły i  dwoje dzieci, 
mają możliwość zakupienia biletów rodzinnych. 
Dają one dużą zniżkę od ceny regularnej (zresztą 
kolejne dziecko również otrzymuje rabat). 

Co tu wybrać na początek?

Część urządzeń znajduje się na zewnątrz budyn-
ku. Są to na przykład dwa baseny – ogólnodostęp-
ny i  dziecięcy. Ten ostatni czynny jest w  ciepłym 
okresie roku. Ogólnodostępny zasila podgrzewana 
woda, więc można się w  nim kąpać przez cały rok. 

Warto się w nim znaleźć po zmroku, kiedy zaczy-
nają działać kolorowe podświetlenia. Skorzystać 

można tutaj również z leżanek wodnych, które funk-
cjonują na podobnej zasadzie jak jacuzzi i wodnych 
masażerów, czyli czegoś w  rodzaju natrysków do 
masowania karku i pleców. Bardzo relaksujące do-
świadczenie!   

Na zewnątrz urządzony został również plac za-
baw dla dzieci z wieloma kolorowymi zabawkami i  
między innymi siatką do wspinania się, huśtawkami, 
równoważniami. W pobliżu dostępne są leżaki, tak 
więc mamy doglądające pociech mogą się na ich 
położyć i w czasie zabawy dzieci poopalać się lub 
poczytać. 

Rekreacja

Wewnątrz obiektu najciekawszy z  pewnością - 
z punktu widzenia rodzin - jest sektor rekreacyjny, 
który tworzą: basen dziecięcy, basen do nauki pły-
wania, tak zwana rwąca rzeka, zjeżdżalnia dostęp-
na wprost z basenu, duże zjeżdżalnie dla starszych 
dzieci i  młodzieży, do których wchodzi się przez 

specjalną klatkę schodową oraz mnóstwo drob-
nych elementów. 

W baseniku dziecięcym woda jest płytka. Tam 
o pływaniu nie ma mowy, bo jest to miejsce po-
myślane jako kącik zabaw najmłodszych gości – 
pod czujnym okiem opiekunów. Stąd kolorowe 
zabawki, wielki grzybek, z  którego ścieka woda, 
armatki wodne. Maluchy taplają się w  wodzie, 
próbują łapać strumień wody wylewający się z ar-
matek, unosić się na wodzie. Zapominają o całym 
świecie.

Emocje

Starsze dzieci szczególnie cenią sobie zjeżdżal-
nie. Mogą z nich korzystać wszyscy, właściwie bez 
ograniczenia wiekowego. Niektóre można nazwać 
ekstremalnymi – jak choćby Anakondę, która ma 
długość 176 metrów!

d
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Obok jest zjeżdżalnia multimedialna, która ser-
wuje użytkownikom ciekawe wrażenia wizualne. 
Kolejna to Cebula, z której wypada się z dużą pręd-
kością do basenu. Nad bezpieczeństwem kąpią-
cych czuwają ratownicy, którzy interweniują, jeśli 
komuś w czasie zjazdu zakręci się w głowie i straci 
na chwilę orientację w przestrzeni. 

Dla dzieci poniżej piątego roku życia przygoto-
wana jest specjalna mała zjeżdżalnia, która znajduje 
się w środku obiektu i nie wymaga wchodzenia na 
klatkę schodową. 

Kolejny ciekawy element to „rwąca rzeka”. 
W  czymś na wzór kanału nurt wody dostaje przy-
spieszenia i  prawie porywa kąpiących się. Tutaj 
dzieci niepotrafiące pływać powinny używać  dmu-
chanych rękawków, bądź być pod opieką rodziców. 

Dla osób, które poszukują głębszego relaksu, 
przygotowane są –  tak jak na zewnątrz –  masaże-
ry ścienne, gejzery wodne, misy jacuzzi. Jeśli ktoś 
jest zmęczony, ma do dyspozycji leżaki, na których 
można odsapnąć i na chwilę odciąć się od otocze-
nia z książką w ręce albo słuchawkami na uszach.  

Bezpieczeństwo

Nad bezpieczeństwem użytkowników części 
wodnej czuwają ratownicy Wodnego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego. Bezpieczeństwo 
można rozumieć jednak szerzej, także w  aspekcie 
zdrowia. W  Parku Wodnym Koszalin zastosowano 

innowacyjną technologię Zintegrowanego Systemu 
Dryden Aqua (DAISY), który zapewnia krystalicznie 
czystą i  zdrową wodę w  basenie bez toksycznych 
produktów ubocznych dezynfekcji. Jest to pierwszy 
w Polsce tak zaawansowany system filtrujący. 

Zadowoleni użytkownicy koszalińskich basenów 
zwracają uwagę na to, że po wyjściu z  wody nie 
pieką ich oczy, a alergicy nie doświadczają reakcji 
uczuleniowej. Panie podkreślają, że ich włosy nie 
wysuszają się nadmiernie i  zachowują blask. Ten 
komfort gwarantuje właśnie system DAISY. Jego 
innowacyjność polega na tym, że dzięki zastoso-
waniu szeregu skomplikowanych filtrów zużywa 
minimalną ilość chloru – 40 proc. mniej niż w trady-
cyjnych instalacjach. 

Relaks w saunach   

Korzystanie z saun hartuje ciało, wpływa na stan 
skóry, rozładowuje napięcie nerwowe. W koszaliń-
skim aquaparku można skorzystać z  trzech rodza-
jów łaźni: parowej, solankowej i  parowo-błotnej; 
z saun – fińskiej, ziołowej i do rytuałów. Łącznie do 
dyspozycji gości jest kilkanaście kabin.

Atrakcją jest kabina cieplna Infrared, która często 
mylona jest z  tradycyjną sauną. Łączy je oddziały-
wanie ciepłem, które regeneruje i oczyszcza orga-
nizm, ale na tym podobieństwa się kończą. Działa-
nie sauny na organizm ludzki możemy określić jako 
prozdrowotne, zaś działanie kabiny Infrared –  jako 
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lecznicze, z szerokim zastosowaniem w rehabilita-
cji. Można więc powiedzieć, że w kabinie Infrared 
korzystamy z dobroczynnego działania słońca –  da-
jącego ciepło i dobre samopoczucie psychofizycz-
ne –  bez udziału szkodliwych promieni UV.

Nowoczesną formą naturalnego opalania się jest 
Słoneczna Łąka. Łagodny efekt opalania powstaje 
na zasadzie natychmiastowej pigmentacji. Sprawia 
ona, że promienie UV stymulują w pierwszej kolej-
ności przesyłanie już istniejącej melaniny do gór-
nych warstw skóry. W ten sposób możemy cieszyć 
się zdrową, piękną i naturalną opalenizną. 

Grota solna

Możliwe jest korzystanie z  45-minutowych se-
ansów relaksacyjno-terapeutycznych. Stymulujący 
i  leczniczy po części mikroklimat groty powstaje 
dzięki właściwościom soli morskiej z  Morza Czar-
nego i Martwego, soli kamiennej z Bochni i Kłoda-
wy oraz solanki Zabłockiej (sól jodowo-bromowa). 
Wygodne leżanki, podświetlany okruch solny i su-
gestywna imitacja gwieździstego nieba sprawiają, 
że gość korzystający z terapeutycznych właściwości 
jodu, innych pierwiastków i mikroelementów prze-
żywa  w grocie solnej głęboki relaks. 

Bicze szkockie

Zabieg polega na zastosowaniu przemiennie 
zimnego i  ciepłego strumienia wody podawa-

nej z dyszy z odległości 3-4 m. Efekty to poprawa 
ukrwienia tkanek, wydalenie toksyn, rozluźnie-
nie mięśni, podniesienie odporności organizmu, 
wspomaganie przemiany materii. Jako zabieg 
kosmetyczny bicze szkockie dają efekt odchudza-
jący, ujędrniający i  antycellulitowy. Czas trwania 
pojedynczego seansu to 5-10 minut. Można z nie-
go skorzystać w  dowolnym momencie, wystarczy 
zgłosić to z niewielkim wyprzedzeniem w recepcji. 

Klasyczne jaccuzi

Tak potoczne określa się wanny z  hydromasa-
żem, czyli formą masażu wodnego. Umożliwiają 
odpoczynek po intensywnym saunowaniu lub pły-
waniu. Park Wodny Koszalin dysponuje jacuzzi za-
równo wewnętrznymi jaki i zewnętrznym. 

Małe spa – już nie takie małe

Małe spa, które jest integralną częścią Saunarium 
Parku Wodnego Koszalin, rozrasta się w imponują-
cym tempie. Jeszcze w październiku ub. r. był tam 
tylko jeden gabinet wyposażony w jedyną w Kosza-
linie kapsułę Neoqi Flamingo, a obecnie są tam już 
cztery pokoje do masaży.  

Katarzyna Kużel, zarządzająca tą strefą Parku 
Wodnego, komentuje: - Rozwój w tym kierunku po-
dyktowany jest potrzebami rynku i oczekiwaniami 
naszych klientów. Staramy się bacznie przysłuchi-
wać naszym klientkom i podejmować takie decyzje, 

Przez cały okres wakacji (od poniedziałku do piątku, w godzinach 
13.00 -15.00) w strefie rekreacyjnej trwają gry i zabawy wodne dla 
dzieci. Na najmłodszych czekają animatorzy, którzy przygotowali 
specjalne wodne atrakcje. Zajęcia i zabawy dostępne są w cenie 
biletu wstępu. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy.
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które sprawią, że strefa relaksu będzie coraz więk-
sza i coraz bogatsza.

Chociaż kapsuła pojawiła się ładnych kilka mie-
sięcy temu, to cieszy się niesłabnącą popularno-
ścią. Co ciekawe, z zabiegów w niej korzystają za-
równo panie jak i panowie. Ci drudzy, najchętniej 
z zabiegu Hammam – wywodzącego się z tradycji 
tureckiej oraz z „Męskich spraw” - masażu z peelin-
giem, w męskiej wersji zapachowej.

Panie najbardziej polubiły „Gold Therapy” 
z  drobinkami złota koloidalnego, „Skarby morza” 
z  aktywnymi składnikami, które pobudzają mikro-
krążenie i przyśpieszają proces oczyszczania skóry 
z toksyn.

Dzięki kapsule, wykonywane w Małym spa zabie-
gi nabierają nowej jakości, bowiem masaż manual-
ny zostaje tu wsparty koloroterapią, prysznicem Vi-
chy, sauną parową czy sauną na podczerwień, a co 
za tym idzie aktywne składniki zawarte w kosmety-
kach mają większą szansę na dotarcie w  głębsze 
warstwy skóry.

Masaże w Małym spa

Dużą popularnością cieszą się także masaże kla-
syczne i bańką chińską. Swoje zwolenniczki (bo nie 
ma co ukrywać  - zdecydowana większość odwie-
dzających Małe spa, to kobiety)  ma również masaż 
świecą – polegający na rozprowadzaniu po ciele 
naturalnych olejów (sojowego i jojoba) oraz maseł 
(w tym czystego masła Shea). Po takim zabiegu skó-
ra jest idealnie nawilżona i  niestraszne jej słońce, 
słona woda czy wiatr, które ją wysuszają.  

Kolejne nowości

Dosłownie kilka dni temu Małe spa wzbogaciło 
się o  kombinezon BOA przeznaczony do drenażu 
limfatycznego. To świetna propozycja dla tych, któ-
rzy nie mogą korzystać z masażu bańką. Masaż BOA 
wykonuje się za pomocą specjalnie skonstruowa-
nych rękawów wypełnionych powietrzem pod od-
powiednim ciśnieniem, które uciskają ciało. Stopnio-
we wypełnianie się mankietów (począwszy od części 
ciała położonych najdalej od serca) przypomina 
ruchy rąk masażysty. Nacisk wywierany jest najpierw 
na stopy, potem łydki, kolana i pośladki – aż do talii.

Aby zabieg był jeszcze skuteczniejszy, w Małym 
spa połączono go z  zabiegami biczy szkockich, 
w których ciepła i zimna woda, tonizują i stymulują 
skórę, poprawiając ukrwienia tkanek i  wydalenie 
toksyn.  Bicze szkockie podnoszą także odporność 
organizmu i wspomagają przemianę materii.
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- Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, 
zdecydowaliśmy, że jeden z  pokoi wyposażymy 
w  dwa stoły do masażu. Dzięki temu na zabieg 
w  tym samym czasie mogą przyjść dwie osoby – 
dodaje Katarzyna Kużel.

Jest w czym wybierać

W  ofercie Małego spa znajduje się w  tej chwili 
kilkanaście zabiegów i masaży, a co kilka tygodni 
oferta powiększa się o kolejne propozycje. Pojawi-
ły się także pobyty kilkugodzinne, w czasie których 
klient może nie tylko skorzystać z zabiegu, ale i łaźni 
parowej oraz zrelaksować się przy filiżance herbaty 
czy kawy.

- Od niedawna Małe spa, ma także górną recep-
cję, w  której można nie tylko wykupić masaż czy 
zabieg, umówić się na dogodny termin. Już teraz 
zabiegi wykonujemy od godziny 12.00 do 22.00, 
ale zawsze jest możliwość umówienia się na wcze-
śniejszą godzinę – mówi Katarzyna Kużel.

Nie byłoby Saunarium i Małego spa, gdyby nie 
ludzie. Ekipa liczy w  tej chwili osiem osób, z  cze-
go troje to fizjoterapeuci, dwie masażystki i  trójka 
saunamistrzów. Pani Katarzyna dodaje: - Tu warto 
wspomnieć, że mimo iż wakacje to nie jest czas 

szczególnego ruchu w  Saunarium, rytuały sauno-
we, które odbywają się od poniedziałku do piątku 
o  godz. 18.00, 19.00 i  20.00, a  w  niedzielę także 
o  godz. 21.00, cieszą się niesłabnącą popularno-
ścią. W  czasie seansu saunamajster za pomocą 
ręcznika, rozprowadza gorące powietrze nasycone 
aromatami zapachowymi, po całej saunie. W  tej 
części Saunarium szykujemy pewne zmiany, ale 
szczegóły zdradzimy dopiero jesienią.

Szczegółowe i zawsze aktualne informacje na temat oferty 
Parku Wodnego Koszalin znajdą Państwo na stronie: 

www.aquapark.koszalin.pl
Nasz adres: Park Wodny Koszalin, ulica Rolna 14, Koszalin 

Biuro Obsługi Klienta – kasy tel. 94 721 60 06 
Małe spa: tel. 609 249 111

Basen sportowy czynny codziennie 
w godzinach 7.00 – 22.00

Baseny rekreacyjne czynne codziennie 
w godzinach 9.00 – 22.00

Saunarium czynne:  
od poniedziałku do piątku 

w godzinach 15.00- 22.00;  
w soboty i niedziele 

w godzinach 12.00 – 22.00
Małe spa: czynne codziennie 

w godz. 12.00 – 22.00



Najlepszy sprzęt marki Hammer Strength i Life Fitness
Powierzchnia klubu – ponad 1200 m kw.

Wykwalifikowana kadra trenerska
Gabinety masażu (fizjoterapia)  

Szeroki wybór zajęć fitness
Klimatyzowane sale do ćwiczeń oraz szatnie

Karnety bez umowy
Darmowe konsultacje z trenerami personalnymi 

I wiele, wiele więcej

PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ SAM 



ZAPRASZAMY:
poniedziałek - piątek: 8:00 do 22:00 

sobota, niedziela:  9:00 do 21:00
Centrum Rekreacji Forma (na terenie Parku Wodnego Koszalin) 

ul. Rolna 14, Koszalin, tel. : +48 506 037 660
www.centrumforma.pl

Marka Hammer Strength® to synonim najbardziej profesjonalnego trenin-
gu siłowego na świecie. Obecnie ponad 100 zawodowych drużyn spor-
towych  trenuje na maszynach Hammer Strength® – są w tej grupie za-
wodnicy NBA, NHL, NFL, czy amerykańskiej ligi baseballa. Ponadto na tym 
sprzęcie swoją formę szlifują przyszli mistrzowie – w ponad 60 ośrodkach 
sportowych i siłowniach przy szkołach wyższych i uniwersytetach w USA, 
a także przyszli adepci FBI, agenci tajnych służb (US Secret Service) i woj-
sko. Zatem motto marki Hammer Strength® − „Building Champions” nie 

jest pustym sloganen, lecz jak widać, sprawdza się każdego dnia. 
Zapraszamy Państwa do naszego klubu na trening z wykorzystaniem maszyn marki Hammer.  
Więcej informacji pod nr tel. 506 037 660 (recepcja klubu)



jakie medale powalczysz w  naj-
bliższym czasie?

- Planuję start w Mistrzostwach 
Europy i  Świata. Francja w  paź-
dzierniku i  listopad w  Omanie. 

W Omanie nigdy jeszcze nie byłem i wcale mi się 
nie śpieszy. Pamiętam zawody olimpijskiej klasy 
w  windsurfingu, które określam jako masakrę. 50 
stopni w cieniu i bardzo słaby wiatr. Nie są to ideal-
ne warunki do ścigania. Dobre dla chudych.

- Przecież Ty jesteś szczupły!
- Ale nie aż tak strasznie.

- Strasznie to waga skoczka narciarskiego?
- Strasznie to 65 kg. Znajdzie się paru takich za-

wodników. 

- Kogo z Polaków zobaczymy w Omanie?
Maksa Żakowskiego i mnie. Jesteśmy członkami 

kadry, więc to dla nas obowiązkowy start. 

Błażej Ożóg: 
życie na fali i nie 
zawsze z wiatrem
Wielki błękit hipnotyzuje i uzależnia. Pomiędzy zderzającymi się żywiołami jest pasja, ambicja i marzenia 
o wielkim sporcie. Dorosnąć wcale nie oznacza, że trzeba pozbyć się dziecka, które w nas drzemie. Historia 
Błażeja Ożoga, brązowego medalisty mistrzostw świata w kitesurfingu ma morał, choć nie jest bajką. To 
historia człowieka, który zupełnie niespodziewanie znalazł się na życiowym zakręcie, ale potrafił złapać 
wiatr w żagle i popłynąć we właściwym kierunku. 

O
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- Za pieniądze związku? Dobrze się tam wam 
dzieje…

- Za własne, bo kadra nie ma dofinansowania. 
W  minionym sezonie mieliśmy zniżkę formy, co 
przełożyło się na wyniki, a  to z  kolei wpłynęło na 
cofnięcie funduszy związkowych. Jedyne wsparcie  
polega na inwestycji w nasze zgrupowania w kraju. 
Nie mamy nawet trenera, funkcja etatowo opieku-
jącego się kadrą nie istnieje. Ma to związek z odpo-
wiedzialnością. Dużo pracy, która nie jest wynagra-
dzana, więc trudno oczekiwać, że ktoś chciałby się 
poświęcić.

- Jak w takim razie trenujesz? Kto Cię wspiera?
Od wielu lat jesteśmy razem z  Maksem na wo-

dzie. Przygotowaniem kondycyjno-siłowym zajmu-
je się Maciek Bielski z CrossFit Trójmiasto w Sopo-
cie. Resztę ogarniamy sami i nie jest źle. Oczywiście 
lepiej byłoby mieć trenera, który daje wsparcie na 
wodzie, gdy coś się dzieje.

- Co może się wydarzyć?
Aktualnie dość szybko pływamy, nawet 38-40 

km/h pod wiatr. Z wiatrem około 60. Upadek w tej 
sytuacji jest bolesny. Prędkość powoduje, że robi-
my spore odległości. Przykładowo, na pięciominu-
towym treningu pod górę, w którym robimy zwroty, 
okazuje się, że jesteśmy 2 km od brzegu. W Polsce 
nie ma stałego wiatru, więc jak on siądzie, zaczyna 
się wyzwanie, aby wrócić. Identycznie jak pływamy 
w sztormie, sytuacja robi się wtedy mocno niebez-
pieczna.

- Zdarza Ci się panika w takich momentach?
Nie, bo wiem, co mam robić: złapać wyporne 

narzędzie, czyli deskę, usiąść na niej i  odpocząć. 
Potem się martwić co dalej.

- Od początku trenował Cię ojciec, Andrzej 
Ożóg? Znał się na kitesurfingu?

- Tak, był świetny. Mnie zależało na skokach, ewo-
lucjach i lansie. Dla nas obu to był poligon doświad-
czalny. Początki nie były łatwe, bo w Polsce nie da 
się równo trenować. Brak wiatru, kłopoty z łokciem 
i złe przygotowanie fizyczne spowodowały, że prze-
niosłem się na race, czyli wyścigi. Teraz głównie to 
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robię. Pomoc ojca okazała się nieoceniona. Miał 
doświadczenie w  windsurfingu, był zawodnikiem, 
dużo startował w największych imprezach, a potem 
w naturalny sposób swoje doświadczenie przeniósł 
na deskę z latawcem.

- Dużo obaj musieliście poświęcić, abyś mógł 
pójść coraz wyżej?

- Tryb zawodniczy spowodował, że nie chodzi-
łem, jak inni, codziennie do szkoły. Wyjazdy zabie-
rały mnóstwo czasu, więc każda placówka w takiej 
sytuacji szybko by mnie pożegnała. Na szczęście 
w Gliwicach znalazła się szkoła, która poszła mi na 
rękę.

- Surfer ze Śląska? 
- Pełen odlot! Chodziłem do szkoły z  charakte-

rem. Katolicka, prywatna, z  dyrektorem o  dużym 
poziomie wyrozumiałości. Do Trójmiasta przepro-
wadziłem się na studiach.

- Surfer z  amerykańskich filmów – przystojny, 
opalony i bogaty… taki chciałeś być?

- Początkowo pewnie trochę tak było, więcej 
zabawy niż powagi. Pomyślałem, że spróbuję. Na 
pewnym poziomie pływanie stało się jednak za-
wodem. Trzeba było przestawić myślenie, znaleźć 
motywację, zmienić pewne nawyki.  

- Da się z tego żyć?
- Mając 25 lata, studiując, bez zobowiązań w po-

staci rodziny tak.

- Co dalej? Zostaniesz szkoleniowcem?
- Nie wiem, czy jest zapotrzebowanie na trene-

rów. Prędzej pójdę w temat własnej szkółki i współ-
pracy z  jednym ze sponsorów. To firma produku-
jąca sprzęt, więc z  czasem cchciałbym, aby praca 
u nich była stałą. Kite’a da się rzucić, ale pływanie 
jest moim zawodem, stylem życia, więc nie myślę 
o tym. Poza tym to taki sport, który można uprawiać 
bardzo długo. 

- Szkół kitesurfingu jest sporo, przebijesz się?
- Są miejsca na świecie, gdzie warto je otworzyć. 

- Egipska super kasa, będziesz uczył turystów all 
inclusive?

- To bardzo dobre pieniądze, ale męcząca praca.
To plan B, gdyby sponsorzy się wycofali, a w życiu 
nie poszło. Wtedy kupuję bilet w jedną stronę i za-
czynam uczyć. Perspektywy mam, ale nie chciałbym 
tego robić. Nie czuję się w roli nauczyciela. Nie każ-
dy zawodnik może stać się trenerem. Kite przyszedł 
mi łatwo, więc czasem nie rozumiem, że ktoś może 
mieć z  czymś problem. Do nauczania trzeba mieć 
predyspozycje, odpowiedni charakter, no i  moty-

wację. Każdy trener życzyłby sobie samych talen-
tów i potencjalnych mistrzów. Nagorzej, gdy trafia 
ktoś młody, zmuszony przez rodziców. Ucząc przez 
chwilę zauważyłem, że takich ludzi jest sporo.

- Tobie tajniki tego sportu przekazywał między 
innymi tata, który był dużym autorytetem w  tym 
surferskim środowisku. Po jego śmierci musiałeś 
szybko dorosnąć?

- I  tak, i  nie. Parę spraw się zmieniło. Cały czas 
gdzieś w głębi duszy jestem dzieckiem i obawiam 
się, że tak zostanie. Lubię w niedzielę rano obejrzeć 
kreskówki zamiast wiadomości. Śmierć ojca to był 
wstrząs, trauma. Przerwałem wtedy starty, treningi, 
świat mi się zawalił. Przez miesiąc nie trzeźwiałem. 
Musiałem się odpiąć i  zluzować. Pewnego ranka 
wstałem i  powiedziałem stop. Wróciłem do życia. 
Musiałem pomyśleć, że było minęło. Pójść dalej. 
Bardzo mi go brakuje, często, gdy coś się wydarzy 
chwytam za telefon i chciałbym zadzwonić wybiera-
jąc na ekranie „tata”. Wiem, że się nie da, musiałem 
się z tym pogodzić.

- Podniosłeś się i wskoczyłeś na sportową falę?
- W pierwszym sezonie po śmierci ojca odzyska-

łem tytuł mistrza Polski. To była spora zmiana jeśli 
chodzi o sprzęt.

- Na czym polegała?
- Ścigamy się na hydrofoilu, czyli desce z hydro-

skrzydłem, które umożliwia nam unoszenie się nad 
wodą. U spodu deski mamy przymocowany maszt, 
który kończy się dwiema lotkami przypominającymi 
trochę samolot. Ten właśnie „samolot” sprawia, że 
deska unosi się nad wodą.

- Dla amatora nie do opanowania?
- To jest proste, ale najpierw należy nauczyć się 

pływać ze zwykłą deską. Gdyby ktoś bez doświad-
czenia dostał latawiec i deskę z hydroskrzydłem, to 
po nim. Dla mnie ta zmiana okazała się dobra, przy-
wróciła moją zajawkę na kite’a.

- Sukcesy dedykujesz tacie?
- Jak będzie sukces, z którego będę bardzo dum-

ny, to zadedykuję.

- Co musiałbyś osiągnąć?
- Podium mistrzostw świata. To wykonalne i mam 

nadzieję, że w  tym roku powalczę. Czołówka jest 
mocna i szeroka, o złoto może z powodzeniem wal-
czyć 20 zawodników. Wszyscy bardzo dobrzy.

- Ilu w kraju, prócz Ciebie jest bardzo dobrych?
- Z ręką  na sercu myślę, że Maks Żakowski.

Rozmawiała: Dagmara Rybicka / Foto: Robert Hajduk
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T Houseboats w  Mielnie to 10 
luksusowych domków na wo-
dzie, pięć domów na palach 
oraz sześć na plaży. Firma działa 
od pięciu lat. Produkcję zaczęła 

od domów na wodzie. 

Do dyspozycji klientów oddała platformy miesz-
kalne o wymiarach od 15 do 132 m2, wyposażone 
w  aneks kuchenny, łazienkę, kominek, a  niektóre 
nawet w  saunę. Marcin Baranowski, współwłaści-
ciel firmy, wyjaśnia: - Projektując domy, myśleliśmy 
o  ekologii i  naturze. Dlatego wśród materiałów 
budowlanych dominuje drewno. Naturalne mate-
riały widoczne są w  szczególności we wnętrzach 

domków. Wszystkie pomieszczenia wykonane są ze 
świerku skandynawskiego. 

Domy na wodzie zostały zbudowane na pływaku 
z  siatkobetonu, który jest wodo- i  mrozoodporny, 
a  połączenie go ze szczudłowym cumowaniem 
zabezpiecza przed silnymi wiatrami. To sprawia, że 
dom jest stabilny: – Obiekty zostały tak zaprojekto-
wane, aby można było w  nich mieszkać przez cały 
rok – tłumaczy pan Marcin. 

Niektóre budynki projektanci zaopatrzyli w sola-
ry, kominki z płaszczem wodnym i ogrzewanie pod-
łogowe. Istotne jest również to, że pomieszczenia 
nie mają więcej niż dwa metry wysokości i  są do-

Hotel wśród 
fal albo liści
Delikatny szum wody, śpiewające ptaki, zielone otoczenie. Już samo to zachęca do zamieszkania 
w „houseboats”. Kto przekroczy próg któregoś z nich, przekona się, że w ich komfortowym wnętrzu 
znajdzie wszystko, co potrzebne do komfortowego wypoczynku. 

h
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brze zaizolowane, co powoduje, że zimą jest w nich 
ciepło, a woda w instalacjach nie zamarza. 

Olbrzymim atutem domków są duże przeszkle-
nia. To nie tylko kwestia ilości światła wpadającego 
do środka, ale również możliwości podziwiania oto-
czenia: zieleni i tafli jeziora Jamno. 

Domki firmy HT Houseboats są wykończone 
i  wyposażone niczym jachty. Odpowiednio do-
brana kolorystyka i wszechobecne drewno budują 
atmosferę przytulności. Klienci mogą wynająć dom 
na wodzie z  jedną, dwiema lub trzema sypialnia-
mi. Niektóre z nich wyposażone są w silniki i mogą 
przemieszczać się po całym jeziorze. Dla tych, którzy 
nie czują się pewnie za sterem tak dużej jednostki 
architekci  zaprojektowali pływające tarasy. Klienci 
mogą na świeżym powietrzu, podziwiając uroki na-
tury, zjeść śniadanie, wypić kawę, ale również pły-
wając, zwiedzić okolicę, bo niektóre domki mają na 
wyposażeniu 15-konne  motorówki, którymi goście 
mogą pływać po Jamnie.  To wygodne, bo tak mały 
silnik nie wymaga patentów żeglarskich. To wszyst-
ko sprawia, że miejsce jest wyjątkowe i  cieszy się 
olbrzymim zainteresowaniem. Weekend lub urlop 
należy planować nawet z  sześciomiesięcznym wy-
przedzeniem. 

– Bardzo chętnie odwiedzają nas goście z  Nie-
miec, ale również z  ciekawości „miejscowi”, czyli 
koszalinianie, kołobrzeżanie, mieszkańcy Drawska 
Pomorskiego. Wybierając nasz ośrodek, kierują się 
chęcią odpoczynku i relaksu na świeżym powietrzu 
w niecodziennej atmosferze i warunkach, ale także 
wiele osób przyjeżdża łowić ryby, pływać żaglówka-
mi, a zimą zdarzają się miłośnicy łyżwiarstwa, morsy 
i osoby, które pływają na bojerach – mówi Marcin 
Baranowski. 

HT Houseboats 

od ubiegłego roku to również domy na palach. 
Początkowo postawiono cztery takie namioty (tzw. 
glamping). W tym roku doszły kolejne domki, w tym 
również na plaży. Ich wygląd jest równie zaskakują-
cy, jak tych na jeziorze. Na plaży znajduje się sześć 
domków o powierzchni 24 m2 z kominkiem, jacuzzi 
bądź sauną solną. Ich fronty są oszklone, po to aby 
słońce ogrzewało ich wnętrze. W ofercie jest pięć 
domów na palach, w przygotowaniu kolejne. 

Wydaje się, że firma HT Houseboats zadbała 
o wszelkie wygody dla gości. Codziennie serwuje 
śniadania (klienci znajdują je przed swoimi drzwia-
mi w koszach wiklinowych). Klienci mają do dyspo-
zycji mini park linowy, plac zabaw, wielofunkcyjne 
boisko, korty tenisowe, plażę z basenem. Mogą na 
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miejscu skorzystać z  kajaków, rowerków wodnych 
zwykłych rowerów, sauny i jacuzzi. 

– Miejsce dzierżawimy od Politechniki Koszaliń-
skiej – mówi pan Marcin. – To jest naprawdę duży, 
ogrodzony teren.  Chcemy, aby nasi klienci czuli się 
komfortowo i  mieli odrobinę prywatności. Obiekt 
jest podzielony na strefy, do których wejście mają 
jedynie goście. Wszystkie bramki otwierane i zamy-
kane są za pomocą kodu. 

Skąd wziął się pomysł na ten nietypowy kom-
pleks? Marcin Baranowski i Maciej Kufel, założycie-
le firmy Optima, zawsze chcieli stworzyć jednostkę 
pływającą, na której można by mieszkać przez cały 
rok, bez potrzeby wyciągania jej z wody na zimę, 
potem konserwacji i  ponownego wodowania. – 
Przez wiele lat eksperymentowaliśmy z odpowied-

nim betonem. Musiał być wytrzymały na zmiany 
pogodowe i ciągłe przebywanie w wodzie. 

Marcin Baranowski, który prywatnie jest żegla-
rzem, zajął się designem, Maciej Kufel – konstruk-
cją. Domy na wodzie powstają w Unieściu. Pierwsza 
jednostka, którą panowie zbudowali, posłużyła za 
klub żeglarski. Następnie powstało 11 projek-
tów domów na wodzie, które trafiły do sprzedaży. 
Jednak biznes nie szedł tak jak właściciele chcieli. 
Narodził się pomysł na wynajęcie obiektów cumu-
jących na jeziorze Jamno. I to okazało się strzałem 
w  dziesiątkę. Teraz wielu klientów po spędzeniu 
wakacji na „mini jachtach” decyduje się na kupno, 
któregoś z nich. 

Autor: Wioleta Jędrzejczyk–Betlińska / Foto: Marcin Betliński



MIELEŃSKIE LATO ARTYSTYCZNE
Kultura w słonecznym wydaniu

LIPIEC 2017
04 - 07.07.2017

Wakacyjnie z Lotto
deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie

05 - 09.07.2017
14:00 Warsztaty Plastyczne „Namiot Sztuki”

CKM, ul. Bolesława Chrobrego 45 w Mielnie

10 - 12.07.2017
Wakacyjnie z Lotto

deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie

14.07.2017
20:00 Koncert Formacji Nieżywych Schabuff

deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie

15.07.2017
14:00 Festiwal Holi

20:00 Teatr Na Leżakach „Wodewil Warszawski”
Sarbinowo - boisko przy Szkole

16.07.2017
20:00 Teatr Na Leżakach „Wodewil Warszawski”

Łazy, scena pod namiotem, teren OW Fala 1

18 - 20.07.2017
Festiwal Indii

deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie

21.07.2017
19:00 Prawdziwie Morska Potańcówka

Mielenko, boisko sportowe

21.07 oraz 24 - 27.07.2017
Wakacyjnie z Lotto

deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie

22.07.2017
15:00 - 19:00 Zumba Maraton

20:00 Kabaret Nowaki
deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie

26 - 28.07.2017
Festiwal Foodtracków

deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie

29.07.2017
15:00 Kulinarny Piknik z Robertem Sową i Prymatem

oraz Festiwal Holi
Stadion sportowy przy ul. Mickiewicza w Mielnie

01-03.08.2018
Da Vinci Learning

Plac rekreacyjny przy ul. Żeromskiego w Mielnie

04.08.2017
19:00 Koncert Cleo, czyli pierwsza Słowianka 

Rzeczypospolitej w Mielnie
deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie

04-06.08.2018
Da Vinci Learning

boisko przy szkole w Sarbinowie

05.08.2017
14:00 Festiwal Holi

Przystań rybacka w Chłopach

SIERPIEŃ 2017
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07.07.2017
22:00  „Słowo na M”

Chłopy - siłownia zewnętrzna

08.07.2017
22:00 „Rozumiemy się bez słów”

Gąski - stadion Hen

22.07.2017
22:00 „Za jakie grzechy dobry Boże”

Sarbinowo - boisko przy Szkole

02.08.2017
22:00 „Amy”

CKM, ul. Bolesława Chrobrego 45 w Mielnie

16.08.2017
22:00 „The Rolling Stones Ole, Ole, Ole”

Sarbinowo - boisko przy Szkole

18.08.2017
22:00 „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach”

Chłopy - siłownia zewnętrzna

05.08.2017
Festyn Pieczonej Gęsi

Gąski

06.08.2017
16:00 Koncert zespołu TRIM

Mielno - Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego

09-12.08.2017
Karaoke Super Star

Cała gmina

14.08.2017
Koncert zespołu TRIM

Mielno-Unieście
Kościół p.w. Matki Bożej Gwiazdy Morza

15.08.2017
Koncert zespołu TRIM

Sarbinowo - Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP

19.08.2017
Gra Miejska (od godz. 11:00)

Dzień Latarni  (darmowe wejścia do latarni
w godzinach 20:00 - 22:00)

Mielenko, Chłopy, Sarbinowo i Gąski

19:00 Spektakl „Sąsiedzi”
CKM, ul. Bolesława Chrobrego 45 w Mielnie

21-23.08.2017
Festiwal Indii

deptak przy ul. Kościuszki w Mielnie

22.08.2017
22:22 Światełko dla Anioła

plaże w Mielnie i w Chłopach

26.08.2017
Święto Wody - festyn na koniec lata
parking przy Polomarkecie w Mielnie

MIELEŃSKIE WIECZORY ORGANOWE
51.MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ORGANOWY

WSTĘP NA WSZYSTKIE WYDARZENIA
MIELEŃSKIEGO LATA ARTYSTYCZNEGO 
JEST BEZPŁATNY

KINO NA LEŻAKACH

PARTNER WYDARZEŃ:
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PONADTO:

JARMARKI SZTUKI
04–08.08.2017 oraz 24-27.08.2017

SZCZEGÓŁY  NA WWW.CKM.MIELNO.PL



ostatnich latach polskie kurorty 
nad Bałtykiem są coraz częściej 
wybierane przez turystów jako 
miejsce wypoczynku. Aż 60 pro-
cent  Polaków decydujących się 

na wakacje w kraju wybiera polskie morze. Możemy 
zaobserwować trend, który jednoznacznie wskazu-
je, że turyści dużo częściej poszukują komforto-
wych obiektów noclegowych, nie odbiegających 
standardem od zachodnich hoteli. Klienci podczas w

Inwestowanie w luksus 
coraz bardziej opłacalne
Coraz więcej osób decyduje się na zakup apartamentu wakacyjnego nad polskim morzem. 
Na popularność tej formy inwestowania wpływa wysoki poziom rentowności oraz niski poziom 
ryzyka. Najbardziej atrakcyjne apartamenty pozwalają osiągnąć nawet 10% zysku w skali roku. 
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wyboru noclegu zwracają szczególną uwagę na 
dobrą lokalizację, wysoką jakość wykończenia po-
koi i szeroko rozumianą infrastrukturę towarzyszącą 
m.in. restaurację i strefę SPA. 

Wszystkie, nawet te najbardziej wymagające 
oczekiwania klientów spełnia najnowsza inwesty-
cja Firmus Group, powstająca w  Mielnie, jednej 
z  bardziej atrakcyjnych miejscowości na polskim 
wybrzeżu. Molo Park jest połączeniem najlep-
szych cech wszystkich dotychczas zrealizowanych 
projektów dewelopera: unikalnej i kameralnej lo-
kalizacji, luksusu oraz bogatej infrastruktury towa-
rzyszącej. 

W ramach inwestycji powstaje czterokondygna-
cyjny, wysokiej klasy budynek z 53 nowoczesnymi 

apartamentami. Na najwyższym piętrze zaplano-
wano luksusowy basen ze słonecznym tarasem, 
połączony z elegancką sauną i salą fitness. Do dys-
pozycji gości oddana zostanie także całodobowa 
recepcja, elegancka kawiarnia i hala garażowa z in-
dywidualnymi miejscami postojowym.

 W dobie niskooprocentowanych lokat czy obli-
gacji zakup nieruchomości inwestycyjnej jest jedną 
z najbardziej opłacalnych form lokowania kapitału. 
Kupno lokalu wakacyjnego to nie tylko komfort 
własnego wypoczynku, ale także świetny pomysł 
na korzystne i bezpieczne ulokowanie swoich pie-
niędzy.

- Aż 25 procent naszych klientów wraca do nas 
po kolejny zakup. Wielu właścicieli apartamentów, 



obserwując sposób funkcjonowania oddawanych 
przez nas budynków, decyduje się dalej inwe-
stować w  ten właśnie sposób. Przy każdej nowej 
inwestycji blisko jedną czwartą stanowią obecni 
klienci, którzy zakupują apartamenty z myślą o wy-
najmie i zarabianiu na nim – mówi Cezary Kulesza, 
kierownik Działu Sprzedaży i  Marketingu Firmus 
Group.

Dzięki korzystnym warunkom kredytów hipo-
tecznych prywatny apartament przestał być ma-
rzeniem najzamożniejszych. Tego typu inwestycja 
może przynieść korzyści finansowe przewyższające 
koszt spłaty zobowiązania zaciągniętego na ten 
cel. Dobrze zarządzane apartamenty przynoszą 
od 6 do nawet 10% zysku w skali roku. Rokrocznie 
wydłuża się także sezon urlopowy na polskim wy-
brzeżu, co także wpływa na wyższe zarobki z tytułu 
wynajmu lokalu.

Na zakup tego typu inwestycji decydują się za-
równo klienci posiadający nadwyżki finansowe, 
szukający instrumentów zapewniających atrakcyj-
ną stopę zwrotu przy niskim poziomie ryzyka, jak 
i osoby posiłkujące się kredytem i wykorzystujące 
dźwignię finansową do osiągania zysków. 

Najbardziej atrakcyjne lokale pozwalają osiągnąć 
nawet ponad 10% zysku w skali roku. Coraz wyższe 
stopy zwrotu są spowodowane większym zaintere-
sowaniem zarówno Polaków, jak i  cudzoziemców 
wakacjami na polskim wybrzeżu. Właściciele apar-
tamentów wakacyjnych mogą tym samym dykto-
wać coraz wyższe stawki wynajmu.

Apartamenty w  Molo Park zostały zaprojekto-
wane tak, aby układ poszczególnych pomieszczeń 
był atrakcyjny dla nieruchomości przygotowanej 
przede wszystkim pod inwestycje. Z doświadczenia 
inwestora wynika, że największym zainteresowa-
niem cieszą się lokale typu studio lub dwupokojo-
we, dlatego większość oferowanych lokali to apar-
tamenty dwupokojowe o powierzchni 46 - 49 m kw., 
które w  razie potrzeby mogą funkcjonować jako 
dwa niezależne lokale studio, każde z  odrębnym 
wejściem, prywatną łazienką, aneksem kuchennym 
a  nawet balkonem. Wszystkie apartamenty będą 
przekazywane właścicielom wykończone pod klucz 
w jednolitym, hotelowym standardzie. 

Dużym atutem tego typu inwestycji jest powie-
rzenie jej zarządzania doświadczonemu i  wyspe-
cjalizowanemu operatorowi hotelowemu, który 
zajmuje się kompleksową obsługą nieruchomości 

w  imieniu właścicieli. Firma, która będzie zarzą-
dzała apartamentami w Molo Park zajmie się cało-
ściowym utrzymaniem inwestycji, przyjmowaniem 
gości, zapewnieniem im bieżącego serwisu i sprzą-
taniem. Jest to komfortowe i opłacalne rozwiązanie 
szczególnie dla klientów mieszkających w  dużej 
odległości od inwestycji. Operator wykorzystuje 
również sprawdzone narzędzia promocji, co po-
zwala na szybsze i  sprawniejsze wynajmowanie 
nieruchomości. 

Szczegółowe informacje: 
Biuro Sprzedaży Firmus Group

tel.: 94 342 22 22, www.molopark.pl
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Raj cichy, raj głośny
Skojarzenia gości jarosławieckiej motylarni wędrują do raju. Od kilku tygodni letnicy mają obok także 
głośniejszy rajski klimat: papugarnię. Motyle i papugi latają swobodnie wśród ludzi. Obie atrakcje 
przy Spacerowej należą do państwa Pruske. Pytani, czemu akurat motyle i papugi, wyjaśniają: – Bo nie było.

Tosię upodobał sobie Blue morpho, jeden z najpiękniejszych motyli świata.
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rowokacja pierwsza: motyle nie 
śpiewają, niczego się nie uczą i są 
mało kontaktowe. – Właśnie to mi 
się podoba – oponuje Gabriela 
Pruske. – Są nietresowalne, nieza-

leżne. Jednocześnie pełne wdzięku i niepowtarzal-
ne, nie ma dwóch takich samych. A że krótko żyją? 
Ulotność też jest piękna.

Prowokacja druga: – Papugi śmiecą, robią kupy 
i są hałaśliwe. – Ale coś się tu dzieje, sam chętnie 
jestem w  ruchu, cisza mnie nie zadowala. Można 
z  nimi nawiązać kontakt, z  czasem nawet słowny 
– tak widzi sprawę Adam Pruske. I  już wiadomo, 
komu bliższe motyle, a komu papugi.

Motylem jestem

Krainę Motyli stroją subtelne brzmienia lata – 
głośniczki wsączają śpiew ptaków i  szum drzew. 
Motyle w ogromnej rozmaitości migają najdzikszy-

mi barwami tym chętniej, im bardziej świeci słoń-
ce. Widzą kolory żółty, czerwony i zielony. Gdy się 
włoży taką koszulkę, najpewniej któryś usiądzie na 
ramieniu. Najbardziej rozbiegane dzieci wstrzymu-
ją oddech odkrywszy owada na rękawie. – Mamo... 
zobacz – sztywnieje Tymek, na którym przysiadły aż 
trzy pary skrzydeł. 

Rzadko, lecz zdarzają się ucieczki motyli z wiel-
kiego przezroczystego namiotu: na kimś.

– Mamy jakieś 50 gatunków, łącznie ponad 400 
egzemplarzy – opowiada Gabriela Pruske. Gdzieś 
pośród tych czterystu latają uchodzące za najpięk-
niejsze na świecie, opalizujące Morpho, w tym uni-
katowy biały – ich ojczyzną są lasy deszczowe Ame-

ryki Południowej. Coś drgnęło na pieńku z  boku! 
Ćma – mistrzyni kamuflażu. Właściciele spróbują 
jeszcze w  tym sezonie sprowadzić największego 
motyla na globie: pawica atlas ma 400 cm kw. 
powierzchni skrzydeł! Te duże, o  rozpiętości 11-
14 cm, przykuwają największą uwagę, np. Caligo 
memnon, zwany sową za sprawą wzoru przypomi-
nającego oczy drapieżnego ptaka, zapewne dla 
odstraszania.

Motylarnia postawiła na okazy egzotyczne, któ-
rych naturalne siedliska oplata  równik. – Są bardziej 
wymagające niż rodzime, ale i silniej intrygują, bo 
nie można ich zobaczyć na co dzień – wyjaśnia pani 
Pruske. – Potrzebują higienicznych warunków, 70-
90 procent wilgotności i  25 stopni ciepła. Wspo-
magamy ich mikroklimat.

Widać z bliska jak motyle długimi trąbkami chci-
wie wysysają sok z plasterków cytrusów, kiwi i arbu-
zów; najlepiej gdy fermentujących – im gorzej owoc 

wygląda, tym lepiej smakuje. Pasjami uwielbiają 
nektar z kwiatów budlei Dawida, szaleją za horten-
sjami, bzem i pyłkiem lipy kwitnącej w centrum raju. 
Krótkotrwałe rośliny są wymieniane, żeby stale coś 
kwitło i było bujne.

Okazy sprowadzane są non stop, w postaci po-
czwarek. Co dzień rano wylęga się z nich dorosłe 
pokolenie zwane imago i  pompuje zmięte skrzy-
dełka hemolimfą. Zewnętrzny szkielet z  chityny 
schnie i  twardnieje, choć pozostaje lekki i  spręży-
sty. Zza szyb wylęgarni można podejrzeć wiszące 
kokony i  już suszące się nowe piękności. Zależnie 
od gatunku przeżyją miesiąc, niektóre dzień... – Za-
leży to także od pogody – mówi pani Gabriela. – Im 
więcej słońca i ciepła, tym bardziej je to cieszy, tym 

p

Okaz z rodzaju Papilio. Może właśnie któryś z paziowatych zainspirował pisarza de 
la Sernę do tej rozsądnej sugestii: „Nauczmy się od motyli składać krótkie wizyty.” 



silniej się forsują i tym krócej żyją. Ale słońce i mo-
tyle są dla siebie stworzone. A dla nas to niezapo-
mniane wrażenie poczuć na sobie jedynego owada 
piękniejszego niż kwiat. Tu są na wyciągnięcie ręki. 
Wszystkie zaczarowane.

Pierwsze motylarium powstało w 1970 r. w Anglii, 
pierwsze w Polsce w roku 2000. w poznańskim zoo, 
a jarosławieckie - w 2016 roku. Państwu Pruske po-
magają dorastające córki Otylia, Olimpia, a poma-
łu też 15-miesięczna Odetka, która „wejdzie wszę-
dzie”, ale zwłaszcza do ptaków.

Pod papugami

To jest ptak, który ze zgryzoty, np. gdy tęskni, 
jest długo sam, potrafi wydziobać sobie pióra. Ale 
tym z Jarosławca nie przyjdzie to do głowy: mają 
własne rozliczne towarzystwo, zabawki i  od rana 
do wieczora są adorowane przez zwiedzających. 
Wewnątrz papugarni można okrążać wolierę, ale 
większość woli do niej wejść – papugi, jak motyle, 
latają swobodnie wśród ludzi i  także siadają na 
ramieniu. Chodząc pod ptakami należy się tylko li-
czyć ze skutkami ich przemiany materii. Oprócz su-
chej karmy jedzą to co motyle. Przewodnik uprze-
dza też, że papuga, ma się rozumieć nie po złości, 
może dziobnąć, a i ścisk szponów kakadu różowej 
nie jest najlżejszy.

– Mamy ponad 100 papug 30 gatunków – za-
chęca Adam Pruske i  wylicza najwspanialsze: ara 
marakana znana bardziej jako Arek, lora wielka, 
senegalu, rozella królewska, księżniczka Walii – jak 
sama nazwa wskazuje, australijska. Żako większa! Ta 
budzi największe nadzieje porozumienia werbalne-
go. Może już nie starsza Koko, ale ośmiomiesięczna 
żako Żako robi postępy – prawie powtarza swe imię. 

Autor: Marek Zagalewski / Foto: Roksana Wieliczko

Motylarnia i  papugarnia w  Jarosławcu 
otwarte są od 9 do 20 – gospodarze daliby od-
począć podopiecznym wcześniej, pod wieczór 
zmęczone motyle przestają latać, ale wtedy 
zaczyna się presja pasjonatów fotografii, którzy 
wolą cele nieruchome. W papugarni wciąż się 
przekrzykują.

Bilety (osobno do motyli i papug) po 12 zł, 
tańsze dla dzieci i grupowe, do trzech lat wstęp 
wolny; wycieczki: warto uprzedzić, by nie cze-
kać – 500 187 770.

Ponadto w kompleksie: krzywe lustra, auto-
maty do gry, zaplatanie warkoczyków, tatuaże 
natryskowe, drink-bar, chrupiące kąski, kawa 
i muzyka pod niebem do 23.
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Olimpia i Żako, przyjaciółki z Jarosławca.

Hypolimnas bolina, ojczyzna – Nowa Zelandia.

Rusałka wpija się w sok, choć pewnie wolałaby bardziej sfermentowany.
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Papugi górskie lubią latać i jeść listki mniszka.

Modrolotka czerwonoczelna. Milczy, a jeśli się odezwie, to jakby meczała – dlatego zwana też papugą kozią. 
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amu wróci w  strony, gdzie przy-
szła na świat i upolowała pierw-
szą rybę, kiedy matka po trzech 
tygodniach przestała ją karmić, 
jak robią wszystkie focze matki. 

Albo nie wróci, bo wpadnie w sieci na ryby, zrani 
ją śruba statku lub dopadnie jakaś infekcja. Sztor-
my z przełomu maja i czerwca tego roku wyrzuciły 
na plaże kilkanaście martwych fok. Zawieziono je 
do Stacji Morskiej w Helu i zamrożono, część sekcji a

Dokąd 
płyną foki?
Gdy na pustej plaży zobaczysz dużego pluszaka, będzie to mała Aamu. Zawieruszyła się do Mielna 
i odpoczywa, zanim podąży na Hellsö, jedną z tych kamiennych fińskich wysepek, gdzie fokom najlepiej.

Rowek rusza w świat. Znaleziony w Rowach, odchowany w Helu, wypuszczony w Czołpinie, zmierza ku Skandynawii.



przeprowadzi w ramach stałej współpracy Uniwer-
sytet Medycyny Weterynaryjnej w Hanowerze. Wy-
niki wraz z analizami zostaną podane w publikacji 
naukowej.

Jednak Aamu błogo leży na mieleńskim piasku. 
Już trzeci dzień wyłazi z wody o zachodzie słońca, 
gdy na brzegu robi się pusto. Wie o niej Sebastian 
Barszczewski, bo blisko mieszka, a  nawet biega 
brzegiem morza. Gdyby sam nie dostrzegł Aamu, 
dostałby sygnał od wieczornych spacerowiczów, 
ponieważ jest liderem odcinka Kołobrzeg-woj. po-
morskie w ramach Błękitnego Patrolu baczącego 
na foki na całym Wybrzeżu. 

Czy wie też o wyrzuconych przez ostatnie sztor-
my? – Tylko w  jednym dniu miałem cztery zgło-
szenia, a  razem pięć fok: w  Kołobrzegu, Łazach, 
Dąbkowicach i dwie w Darłówku – wylicza wolon-
tariusz. – Nie miały specyficznych obrażeń. Były 
dobrze odżywione i młode. Ale takie wyrzucenia 
przy silnych kilkudniowych wiatrach północnych 
nie są niezwykłe, choć oczywiście smucą; foki giną 
stale, sztorm tylko odsłania tę prawdę. 

Potwierdza to kierownik Stacji Morskiej w Helu 
dr Iwona Pawliczka, której nie dziwi liczba ostatnio 
znalezionych fok, jeśli wziąć pod uwagę, że rocz-
nie ginie ich ponad 2000. W tym okresie młode, 
niedoświadczone foki szare rozpoczynają samo-
dzielne życie i  to one najczęściej padają ofiarą 
zagrożeń.

Są czujne i  łatwo się boją. – Jeśli nie uciekają, 
wkraczamy, bo coś im jest – opowiada pan Sebek. 
– Młode trafiają na Hel, a  gdy wydobrzeją, pusz-
czane są do morza w jednym miejscu: nieludnym 
Czołpinie w Słowińskim Parku Narodowym. Innym 
od razu podajemy lekarstwo. Kuba miał ubytek 
podniebienia i  policzka, pewnie od śruby łodzi 
motowej. Przez miesiąc przemieszczał się między 
Kołobrzegiem a  Łazami, doglądnęliśmy go 22 
razy, dwa razy dostał antybiotyk, poczuł się silny 
i odpłynął. Gdy lek przestał działać, infekcja prze-
ważyła: martwego Kubę znaleziono na Mierzei 
Wiślanej.

Żeby Aamu miała spokój nawet od nielicznych 
gapiów, wolontariusze robią prowizoryczne ogro-
dzenie. Może foczka zostanie na dłużej? Ale czwar-
tego dnia o  zmierzchu wygasły lampion, których 
wiele wiatr rozrzuca, dolatuje do Aamu. Przestra-
szona, pierzcha w mrok morza i już nie powraca.

Autor: Marek Zagalewski 
Foto: Juliusz J. Galant i Sebastian Barszczewski
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Większość wypuszczanych fok ma nadajniki, więc wiadomo, dokąd odpływają. Jednak 
urządzenia są tylko przyklejane i odpadają przy najbliższym linieniu, czyli w ciągu roku.

Kuba z rannym pyszczkiem. Po antybiotykach 
za szybko poczuje się silny, co przypłaci życiem.
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akoś nigdy nie dotknąłem foki.
– Ma bardzo gęste futerko, aksa-

mitne, coś jak u psa boksera, mocno 
przyległe. Miłe, chociaż gdy mokra, 
wygląda gumowo.

– Jest gruba i nieporadna na lądzie, a w wodzie 
jej nie widać. Nieefektowne zwierzę. Chyba że ko-
muś się podoba jak klaszcze w cyrku i odbija piłkę. 

– Jest bardzo efektowna! Na plaży porusza się 
jak gąsienica, tylko o wiele energiczniej mimo 200 
kilogramów. Ma wspaniałe oczy i długie wąsy czu-
ciowe.

– Szczeka? Z  systematyki wynika, że spokrew-
niona jest z psem.

– Niemcy nawet tak ją nazywają: Seehund, pies 
morski. Uszatki mają ciut szczekający głos. Nasze, 
bałtyckie – szara, pospolita i obrączkowana – nie.

– Ale by ugryzły?
– Raz samiec wylegiwał się w nocy, a  ja, udając 

fokę, podczołgałem się. On nagle do góry, dwa 
metry cielska w pionie! I na mnie. Wiałem jak mło-
dy. Ugryzłby, a  ścisk ma duży i  w  ślinie bakterie 
komplikujące rany.

– Tymczasem to foki giną z powodu ludzi, w tym 
miłośników. Foka Krysia z helskiego fokarium za-
truła się monetami wrzucanymi do basenu.

– Toteż zainstalowano zakazy wrzucania, zdję-
cie Krysi i gablotę z monetami na przestrogę. Foki 
giną inaczej – wpadają w sieci i duszą się pod wodą 
z  braku powietrza. Choć znajdowaliśmy też foki 
z ranami postrzałowymi. 

– Plażowa zabawa myśliwego?
– To nie były rany z brzegu.   

– O tym, że niektórzy rybacy sprzedają na morzu 
ponadlimitową rybę Rosjanom i  że na wypadek, 
gdyby ktoś chciał oszukać, jedni i drudzy mają na 
pokładzie broń, słyszałem już dawno. Ale żeby 
strzelać do fok?

– Ekspertyzy myśliwych, którym to zgłosiłem, 
wskazują, że pociski przeszły przez grzbiet i wyszły 
dołem, więc strzelano z góry. Czyli z pokładu. Jed-
nak to incydenty, poza tym od kilku lat nie znajduje-
my zastrzelonych fok. 

– Denerwują rybaków?
– Nie da się zaprzeczyć. Każda zjada dziennie tyle 

ryb, ile wynosi 4 proc. jej wagi, a szacunkowo w Bał-

Rozmowa z wolontariuszem Juliuszem J. Galantem 
przepatrującym 38 km między Rowami a Łebą.

j

Błękitni na plaży w Kołobrzegu: Asia, Sławek, Ola i Jola – ogrodzili taśmą teren, za chwilę zajmą się Kubą.



tyku żyje 30 tysięcy fok. Rybacy uważają, że wię-
cej i  są radykalnie przeciwni ochronie. Ale nawet 
Krzysztof Skóra, twórca Stacji Morskiej i  fokarium 
w Helu, wyciszał temat, żeby nie zadrażniać. Pamię-
tam ostatnią rozmowę rybaków z profesorem. Rzu-
cali mu pod nogi nadjedzone ryby, jak największe, 
żeby było widać straty. Był załamany, a po dwóch 
miesiącach umarł na zawał.

– Nie chcę pomniejszać losu naszych fok, ale 
w dorocznej rzezi Kanadyjczycy masowo tłuką pa-
łami dwutygodniowe foczki, zanim pierwszy raz 
w życiu wejdą do wody. Są zbyt młode i ufne, by 
uciekać. Z badań weterynarzy wynika, że co druga 
jest tylko ogłuszona w chwili obdzierania ze skóry. 

– Do niedawna tłukli po 300 tysięcy, a głównym 
odbiorcą była Europa. Na szczęście po protestach, 
apelach o  nienoszenie futer, a  nawet oblewaniu 
pań czerwoną farbą, czego nie popieram, wpro-
wadzono zakazy importowe i Kanadyjczycy już nie 
wykonują takich limitów zabijania – spadł popyt na 
futerka. A wie pan, czemu te oseski są takie białe? 
To meszek lanugo, charakterystyczny dla młodych 
ssaków, także dla płodu człowieka.

– Co roku wypuszczacie foki wychowane lub 
odkarmione w helskim fokarium. Czemu nie osie-
dlają się tutaj?

– Bo nie ma zatoczek i wysepek jak na północy. 
I za dużo ludzi, w tym strażniczych i przyrodniczych 
patroli zmotoryzowanych. Gdy zdarzy się foka na 
plaży, spacerowicze podchodzą, fotografują się 
z nią albo chcą zepchnąć do wody, chociaż zwie-
rzę wyszło z niej właśnie po to, żeby odpocząć. Nie 
wspomnę o przypadku usteckim, kiedy szło z bu-
telkami trzech młodych i jak zobaczyli fokę, zaczęli 

na niej siadać i chcieli za wszelką cenę napoić. Na 
szczęście nas było dwóch, więc oswobodziliśmy 
tego samca. Trzy dni go pilnowaliśmy, zanim sobie 
odpłynął. 

– Zjadłby pan fokę?
– Nie. Ale nie powodów moralnych – w  końcu 

jem ryby i  ptaki, a  jednocześnie chronię określo-
ne gatunki. Mój przyjaciel, kajakarz z Niemiec, jadł 
fokę nad jeziorem Bajkał i potem przez tydzień miał 
poczucie obecności towotu w  sobie, więc wierzę 
mu, że to nie dla Europejczyka.

Zobaczywszy fokę, zadzwoń 
pod numer 795 536 009. 

– Błękitny Patrol WWF! – zgłosi się Mi-
chał Krause, lider odcinka Karwia-Gdańsk 
Świbno przyjmujący zgłoszenia z  całego 
Wybrzeża, od Świnoujścia do Piasków przy 
granicy z  Rosją na Mierzei Wiślanej. Na-
stępnie przyśle najbliższych wolontariuszy. 
WWF (World Wide Fund for Nature, d. World 
Wildlife Fund) to Światowy Fundusz dla Przy-
rody – międzynarodowa organizacja poza-
rządowa powstała w  1961 r. Jej misją jest 
przyszłość, w  której ludzie będą żyli w  har-
monii z  przyrodą, symbolem – panda wielka. 
Błękitny Patrol WWF od 2010 wypatruje żywych 
i martwych fok oraz bardzo już nielicznych, spo-
krewnionych z  delfinami morświnów. Chroni 
rzadkie ptaki, m.in. sieweczki obrożne – gro-
dząc ich plażowe gniazda siatkami: przez oczko 
ptak przejdzie, drapieżnik nie. Całe Wybrzeże 
obserwuje 200 wolontariuszy w wieku 18-68 lat.
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Niechorze: 
zlot miłośników ikony motoryzacji
Pewnie dlatego, że był to trzynasty Nadmorski Zlot VW Garbus & Co. (30.06 – 2.07 br.), natura robiła 
wszystko, by popsuć humory uczestnikom. Ze względu na fatalne pogodowe prognozy wielu fanów 
garbusów nie dojechało w ogóle. Ale ci, których na zlocie nie zabrakło, mogą o sobie mówić, że są 
najwytrwalsi z wytrwałych. 
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amping Duet w Niechorzu bardziej 
przypominał teren po powodzi niż 
pole namiotowe. Deszcz lał właści-
wie bez przerwy. Mimo to – jak co 
roku od 13 lat – zlot fanów garbu-

sów odbył się według tradycyjnego scenariusza. 
Parada wozów uliczkami Niechorza, Rewala i  Po-
gorzelicy była skromniejsza  niż zazwyczaj, ale i tak 
wywołała entuzjazm obserwatorów. Rozgrywane na 
terenie campingu konkurencje i popisy odbywały 
się dosłownie w wodzie, co również miało swoisty 
urok. Na pewno będzie co wspominać. 

Podobnych spotkań jak to doroczne w Niecho-
rzu latem odbywa się w Polsce dużo. Ten zlot jest 
jednak inny niż pozostałe. Jego przygotowanie nie 

odbywa się w  sposób sformalizowany, w  oparciu 
o  klub miłośników kultowych aut VW. Tutaj działa 
spontaniczna energia grupy przyjaciół. 

Po raz kolejny Nadmorski Zlot VW Garbus & Co. 
wsparła Grupa Krotoski – Cichy, a konkretnie kosza-
liński dealer marki Volkswagen z kierownikiem pla-
cówki Łukaszem Machockim na czele. 

„Co.” w  nazwie zlotu to wskazówka, że oprócz 
garbusów mogą w nim uczestniczyć i inne modele 
spod znaku VW, ale wyłącznie chłodzone powie-
trzem. Stąd na zlotowym biwaku i w czasie parad-
nego przejazdu można było zobaczyć np. słynne 
„ogórki”. Ale głównymi bohaterami były oczywiście 
„żuczki”. Wypieszczone przez właścicieli, pieczoło-

c
Parada uliczkami Niechorza, Rewala i PogorzelicyPrawdziwa próba poligonowa

Jak na rajdzie terenowym
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wicie odnowione. Często z roczników starszych niż 
ich posiadacze. 

Pan Mirosław Hussakowski, na co dzień architekt, 
ze zlotem związany od początku, mówi: - Mój gar-
bus ma 57 lat, a sprawuje się bez zarzutu. Odpłaca 
mi w ten sposób za szacunek jakim go darzę, za go-
dziny pracy i mnóstwo serca włożonego w renowa-
cję. Zresztą takie podejście do tych aut mają wszy-
scy ich miłośnicy, bo to nie są zwykłe samochody. 
One mają duszę!

Garbus był przez dziesięciolecia technicznym 
ambasadorem Niemiec  Zachodnich. Wyróżniało 
go charakterystyczne brzmienie silnika, stylistyka 
i wyjątkowo sympatyczny wygląd. Jego historia roz-
poczęła się 17 stycznia 1934 roku, kiedy Ferdinand 
Porsche spisał swoje „Exposé dotyczące budowy 
niemieckiego samochodu dla ludu”. Zdaniem Po-
rschego powinien być on pełnowartościowym 
i  niezawodnym pojazdem o  stosunkowo lekkiej 
konstrukcji, dla czterech osób, zdolnym rozwijać 
prędkość 100 km/h i pokonywać wzniesienia o na-
chyleniu 30 procent.

Ferdinand Porsche zwerbował w amerykańskich 
zakładach samochodowych doświadczonych inży-
nierów niemieckiego pochodzenia, którzy pomogli 
mu w budowie fabryki i urządzeń produkcyjnych. 
Dopiero potem samochód otrzymał swoją osta-
teczną formę, dopracowaną w  tunelu aerodyna-
micznym i skorygowaną w praktyce. Długo dysku-
towaną kwestią były jednostki napędowe. W końcu 
wygrał czterocylindrowy silnik typu bokser.

W  grudniu 1945 roku, wraz ze zmontowaniem 
55 samochodów rozpoczęła się seryjna produkcja 
garbusa. Pracownicy VW nie mieli pojęcia, że to po-
czątek ogromnego sukcesu. Eksport rozpoczął się 
w sierpniu 1947 roku. Bracia Pon z Holandii zostali 
zaangażowani jako generalni importerzy Volkswa-
gena i  otrzymali pierwszą dostawę 56 Garbusów. 
Rok później eksport został rozszerzony na Danię, 
Luksemburg, Szwecję, Belgię i  Szwajcarię, zaś 8 
stycznia 1949 roku pierwsze garbusy wyruszyły   
drogą morską do USA. 

Jeszcze w roku 1949 zjechał z taśmy produkcyj-
nej 50-tysięczny garbus. W  Wolfsburgu, głównej 
siedzibie koncernu VW,  przyzwyczajono się szybko 
do dużych liczb: w 1950 roku taśmę opuścił 100-ty-
sięczny egzemplarz. W kolejnym roku Volkswagen 
osiągnął już ćwierć miliona wyprodukowanych 
sztuk. W roku 1952 produkcja roczna po raz pierw-
szy przekroczyła liczbę 100 tysięcy sztuk. Półmilio-
nowy garbus został wyprodukowany w 1953 roku 
(udział VW w produkcji samochodów osobowych 
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VW Arteon

Pogoda nie rozpieszczała mieszkających pod namiotami zlotowiczów
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w Republice Federalnej Niemiec wyniósł 42,5 pro-
cent). W 1955 roku zakład opuścił milionowy wóz. 
W tym niezwykle udanym roku gospodarczym pro-
dukcja zwiększyła się do 280.000 sztuk. Dziesięcio-
milionowy garbus został wyprodukowany w  1967 
roku. W  międzyczasie w  Niemczech działało już 
pięć zakładów – obok Wolfsburga były to: Hano-
wer, Kassel, Braunschweig i Emden.

W  1972 roku miało miejsce wyjątkowe wyda-
rzenie: 17 lutego z  taśmy produkcyjnej zjechał 
garbus numer 15 007 034. Przekroczona została 
dotychczasowa rekordowa wielkość produkcji For-

da (słynny model T). Volkswagen został „mistrzem 
świata”. Ale w tym samym czasie widać już było ko-
niec monokultury garbusa. W 1974 roku zakończy-
ła się jego produkcja w  zakładach w Wolfsburgu, 
w 1978 roku – w Emden (ostatni wyprodukowany 
tu egzemplarz od razu trafił do muzeum). Nadal 
wielki popyt w Europie był zaspakajany w pierwszej 

kolejności garbusami z Belgii, następnie z Meksy-
ku. W Meksyku właśnie, w 1981 roku, padł kolejny 
rekord w historii przedsiębiorstwa: 15 maja owego 
roku z  taśmy produkcyjnej w Puebla zjechał dwu-
dziestomilionowy Garbus. Ostateczna liczba eg-
zemplarzy osiągnęła 21 milionów.

Łukasz Machocki, kierownik salonu marki Volks-
wagen w  Koszalinie, komentuje: - Bardzo żałuje-
my, że podczas zlotowego weekendu pogoda nie 
dopisała. Ale właśnie te trudne warunki pokazały, 
jak zaangażowanych miłośników ma nasza marka, 
a szczególnie garbusy. To budzi najwyższy szacunek. 

Z  drugiej strony uświadamia to nam, że dla wielu 
osób samochód to coś więcej niż środek lokomocji.  

Autor: Adam Różański / Foto: Łukasz Machocki

Kontakt: Krotoski-Cichy, Koszalin, 
ul. Gnieźnieńska 43a, tel. 94 342 20 45

Podczas zlotu w Niechorzu można było zobaczyć, jak bardzo zmieniła się motoryzacja w ciągu ostat-
niego półwiecza. Prezentowany był tam m.in. nowy model VW – Arteon (pokazany szerokiej publicz-
ności w marcu br. w Genewie, trafił już do polskich punktów dealerskich).   Auto może mieć napęd 
na przednie lub na wszystkie cztery koła. Długa lista innowacyjnych systemów i rozwiązań pozwala 
mocno spersonalizować samochód. Arteon może być np. wyposażony w Active Info Display (wskaźni-
ki w różnych zestawach wyświetlają się na ekranie przed kierowcą), wyświetlacz head-up oraz w nowy 
system multimedialny „Discover Pro” z 9,2-calowym ekranem pokrytym szklaną taflą i  z  systemem 
sterowania za pomocą gestów. Poza tym w Arteonie mają premierę systemy asystujące najnowszej 
generacji, np. aktywny tempomat (ACC), który teraz uwzględnia również ograniczenia prędkości oraz 
znaki na drogach i w  ramach możliwości działania automatycznie dostosowuje prędkość jazdy do 
warunków i obowiązujących ograniczeń w danym miejscu. Nowe reflektory z funkcją dynamicznego 
doświetlania zakrętów dzięki danym z GPS oraz informacjom uzyskiwanym z kamery wiedzą z wyprze-
dzeniem, kiedy samochód wjedzie w zakręt i oświetlają go jeszcze zanim kierowca skieruje tam auto. 

Papugi górskie lubią latać i jeść listki mniszka.



Autoryzowany serwis 
w Koszalinie
Pełny zakres usług: 
diagnostyka – przeglądy bieżące i okresowe
naprawy – bieżące, powypadkowe, blacharsko-lakiernicze 

Koszalin, ulica Gnieźnieńska 43a, (kompleks �rmy Krotoski-Cichy)
Serwis telefon: 94 317 79 16 lub  94 317 79 30
Adres e-mail: seat.koszalin@krotoski-cichy.pl



Hybrydy Toyoty 
na rynku od 20 lat
Rok 1997 był przełomowy w historii motoryzacji. Toyota rozpoczęła wtedy produkcję pierwszego 
seryjnego samochodu hybrydowego – modelu Prius. Obecnie, 20 lat później, w jubileuszowym roku 
zadebiutował wyjątkowy model – Prius Plug-in Hybrid nowej generacji. To kolejny krok na drodze do 
uniezależnienia motoryzacji od paliw kopalnych.
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ciągu 20 lat Toyota sprzedała 
na całym świecie ponad 10 mi-
lionów samochodów hybrydo-
wych i wprowadziła na rynek 33 
modele z tym napędem. Najpo-

pularniejszym samochodem hybrydowym pozo-
staje Toyota Prius, której całkowita sprzedaż zbliża 
się do 4 milionów sztuk. Ale nie jest to jedyny atut 
w ofercie Toyopty. Obecnie o sile sprzedaży hybryd 
Toyoty decydują na równi RAV4, C-HR, Auris oraz 
Yaris.

Kierowcy w Polsce kupili do dziś 23 tysiące hy-
bryd Toyoty, a oferta marki na polskim rynku obej-
muje 7 modeli. Ostatnią nowością jest Prius Plug-in 
Hybrid, który łączy zalety auta hybrydowego i elek-
trycznego.

Polscy dziennikarze motoryzacyjni mieli moż-
liwość sprawdzenia efektywności Priusa Plug-in 
Hybrid podczas testu w górzystym terenie na Wę-
grzech. Test odbywał się na drogach publicznych 
w ruchu drogowym na dystansie 115 km, a celem 
kierowców było uzyskanie jak najmniejszego spa-
lania i jak najmniejszej emisji spalin oraz przejazdu 
w jak najkrótszym czasie.

Zwycięska załoga uzyskała doskonały wynik – 1,4 
l/100 km. W ogóle wyniki spalania, jakie uzyskały 
dwuosobowe zespoły, wahały się między 1,4 a 2,0 
l/100 km i wyniosły średnio 1,65 l/100 km. Średnia 
emisja CO2 wynosiła między 32 a 48 g/km. Samo-
chód poruszał się na samym silniku elektrycznym 
nawet przez 75 procent dystansu, znacznie powy-
żej nominalnego zasięgu w trybie EV, który wynosi 
około 50 km. Pozostałe ponad 30 km przy wyłączo-
nym silniku spalinowym udało się pokonać dzięki 
odzyskiwaniu energii z hamowania oraz funkcji ła-
dowania baterii podczas jazdy. W tym trybie układ 
napędowy w większym stopniu wykorzystuje moc 

w



ZAMIESZKAJ
NA PARYSKIEJ
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Jakość gwarantowana przez firmę
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B I U R A  S P R Z E D A Ż Y

Kołobrzeg ul. Paryska
tel. 601 085 140

Koszalin ul. Wąwozowa 15
tel. 603 864 499, 601 639 055

silnika benzynowego do produkcji prądu i po krót-
kim czasie samochód znów może przełączyć się na 
elektryczny tryb jazdy.

- Nowe Priusy Plug-in Hybrid były testowane 
przez doświadczonych dziennikarzy, którzy na co 
dzień poruszają się samochodami różnych marek 
i mają skalę porównania. Kierowcy sprawdzili rze-
czywiste zużycie paliwa w  wymagających warun-
kach drogowych oraz skuteczność innowacyjnych 
rozwiązań, takich jak ładowanie akumulatora pod-
czas jazdy czy klimatyzacja z pompą ciepła. Ich wy-
niki pokazują, że Prius Plug-in Hybrid to doskonałe 
połączenie zalet dwóch aut w  jednym nadwoziu: 
elektrycznego (w  trybie EV) oraz hybrydowego. 
Gdy poruszamy się w mieście, korzystamy wyłącz-
nie z motoru elektrycznego. Wyjeżdżając poza mia-
sto, wchodzimy w tryb hybrydowy, nie martwiąc się 
o zasięg – podsumował Robert Mularczyk, PR Ma-
nager Toyota Motor Poland.

Toyota Prius Plug-in Hybrid to liftback segmentu 
D, napędzany układem hybrydowym nowej gene-

racji z  silnikiem benzynowym 1.8 i  elektrycznym 
o  łącznej mocy 122 KM. Wydajniejszy napęd oraz 
dwukrotnie bardziej pojemna bateria trakcyjna 
zapewniają zasięg na samym silniku elektrycznym 
do 50 km. Prędkość maksymalna dostępna bez 
uruchomienia silnika benzynowego (EV) wynosi 
135 km, co sprawia, że Prius Plug-in Hybrid może 
na co dzień pełnić rolę samochodu elektrycznego, 
jednak bez obawy o  rozładowanie baterii i  unie-
ruchomienie samochodu. Po wyczerpaniu energii 
naładowanej z zewnętrznej sieci układ hybrydowy 
zapewnia tę samą wydajność i  oszczędność co 
napęd tradycyjnego Priusa czwartej generacji. Ba-
terię trakcyjną można także doładować w  czasie 
jazdy – w tym trybie po przejechaniu kilkudziesięciu 
kilometrów uzyskuje się poziom naładowania 80 
procent. 

Toyota Jankowscy Spółka Jawna
ul. Diamentowa 2, 75-736 Koszalin
tel. 94 341 02 87, 94 346 55 10
030@toyota-polska.pl
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waria lub utrata telefonu to cza-
sami nieodwracalna utrata zdjęć, 
notatek, kontaktów, wiadomości, 
adresów, haseł dostępowych do 
kont bankowych i  kont na porta-

lach społecznościowych. Stuprocentowej pewności, 
że nic przykrego się nam nie przydarzy, mieć nie bę-
dziemy nigdy, ale po części możemy jednak ogra-

niczyć niebezpieczeństwo. Warto pamiętać o paru 
rzeczach, które postaramy się tutaj zaakcentować. 

Wodoodporny? Na pewno?

Jeśli zabieramy telefon w teren – na przykład na 
plażę, przygotujmy się na to, że może on zostać 
czym zalany (niespodziewany deszcz, ktoś chlap-

a

Wakacje. Jak chronić 
i dbać o telefon 
Telefon, najczęściej smartfon, to obecnie nie tylko narzędzie komunikacji, ale również pracy, obsługi konta 
bankowego i dosłownie – poprzez Internet – okno na świat. Jak jest dla nas ważny, przekonujemy się 
boleśnie, kiedy z jakiegoś powodu go nam zabraknie – zniszczy się, zginie, zostanie skradziony. Aby telefon 
nie zawiódł nas podczas wakacji , podróży i urlopów warto przed wyjazdem chwilę zastanowić się, jak go 
zabezpieczyć. 



nie wodą, w plecaku rozleje się napój). Warto kupić 
ochronny pokrowiec wodoodporny,  a jeśli go nie 
mamy, użyjmy zwykłego foliowego woreczka.. 

Coraz częściej nowe telefony są reklamowane 
jako wodoodporne. Radzimy podejść do tych za-
pewnień z rezerwą, a już na pewno bez dodatkowe-
go etui nie testować telefonu w wodzie. 

Pamiętajmy, że producenci nie bez powodu 
w zapisach gwarancyjnych bardzo ograniczają swo-
ją odpowiedzialność przy zalaniu sprzętu. Pojawia-
ją się tam rozliczne zastrzeżenia (co do głębokości 
zanurzenia, czasu jego trwania, rodzaju cieczy), a to 
daje duże możliwości odmówienia bezpłatnej na-
prawy.  

Jeśli już dojdzie do zalania telefonu, pamiętajmy:  
należy go natychmiast wyłączyć, nie ładować, a jeśli 
to możliwe, wyjąć baterię.  Przed dostarczeniem do 
serwisu osuszyć w ciepłym miejscu. Kategorycznie  
odradzamy mikrofalówkę, promienie słoneczne czy 
żar ogniska...

Telefon nie może się opalać

Telefon musi być również chroniony przed słoń-
cem, wysokimi temperaturami i  gwałtownymi ich 
zmianami. Ma to duży wpływ na działanie urządze-
nia, baterii i wyświetlacza. Wystarczy go zakryć od 
słońca lub schować to torby, najlepiej w cieniu.

Warto o  tym pamiętać, bo możemy niechcący 
zniszczyć telefon bez możliwości powołania się na 
gwarancję, kiedy zechcemy go oddać w  serwisie 
do naprawy. Nie mówiąc już o trwałej utracie wspo-
mnianych wcześniej cennych danych. 

W samochodzie

Jeśli   korzystamy z  aplikacji zainstalowanych 
w telefonie w czasie jazdy samochodem (nawigacja 
czy program typu Janosik), powinniśmy pamiętać 
o  dobrym mocowaniu aparatu. Jego wyświetlacz 
powinien być dobrze widoczny, ale jednocześnie 
nie zasłaniać drogi, nie blokować ruchów kierow-
cy i  nie zasłaniać wskaźników. Kierowca ma mieć 
cały czas swobodny dostęp do przełączników, ale 
i  możliwość bezproblemowego podpięcia zasila-
nia, kiedy telefon jest w uchwycie. 

Uczulamy również na to, by telefon nie był stale 
wystawiony na słońce grzejące przez szybę. Pod-
pięty do zasilania, z  uruchomionymi   aplikacjami, 
zacznie nam się przegrzewać, co grozi co najmniej 
awarią baterii lub poważnym skróceniem jej żywot-
ności.
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I chyba najważniejsze: jako kierowcy w samocho-
dzie zawsze używamy zestawu głośnomówiącego 
lub słuchawek. Poza bezpieczeństwem, które jest naj-
ważniejsze, ochroni nas to przed karami nakładanymi 
przez policję drogową. Warto mieć świadomość, że 
w niektórych krajach mandaty za gadanie w trakcie 
jazdy bez zestawu głośnomówiącego są wyższe od 
wartości najnowocześniejszych telefonów!

Zapas energii zawsze pod ręką

Przed podróżą pamiętajmy, by naładować tele-
fon. Głupio kiedy w czasie kiedy najbardziej telefon 
jest nam potrzebny, nagle zabraknie prądu. Warto 
więc w podróż zabrać tzw. power bank, czyli dodat-
kowy akumulator-baterię, z którego możemy w ra-
zie potrzeby doładować aparat. 

Ale warto wiedzieć, że power bank nie wpływa 
pozytywnie na żywotność baterii w naszym telefo-
nie,  więc używajmy go w razie potrzeby a nie na 
co dzień.  Wybierajmy również produkty pewnych, 
sprawdzonych producentów lub zapytajmy sprze-
dawcę o certyfikaty. Dobierzmy odpowiedni power 

bank do potrzeb naszego urządzenia, żeby nie była 
to uciążliwa „cegła” albo cienki „paluszek”, który 
podładuje nasz telefon na 15 minut.

Ładowanie baterii

Ładowarka samochodowa i  stacjonarna, jaką 
bierzemy w  drogę, warto by miała odpowiednie 
atesty, dużo wyjść USB (na ewentualne dodatkowe 
urządzenia lub telefony), a  przede wszystkim by 
była dopasowana do naszego typu telefonu, bate-
rii, a także możliwości auta. 

Do samochodu radzimy zabrać co najmniej dwie, 
bo najczęściej podróżujemy w kilka osób, a najczę-

ściej każdy ma telefon. Dodatkowo podłączamy na-
wigację, tablety lub kamerki samochodowe, które 
również wymagają zasilania.

Przed wyjazdem do krajów, w których jeszcze nie 
byliśmy, warto zorientować się, czy wtyczki naszych 
ładowarek będą tam do użycia i jakie parametry ma 
prąd elektryczny w gniazdkach. We Włoszech czy 
Wielkiej Brytanii obowiązują zupełnie inne standar-
dy techniczne niż w Polsce. 

Kable  tylko oryginalne

Następną ważną rzeczą, o której warto pamiętać, 
jest kabel do ładowarki czy do przesyłania danych. 
To bardzo ważny element wyposażenia, a  często 
lekceważony i niedoceniany. Zalecamy korzystanie 
z kabli oryginalnych, renomowanych firm, z atestem. 

Kable te, poza tym że są trwalsze (większe szan-
se że nie zawiodą w  najmniej oczekiwanym cza-
sie), to niektórzy producenci telefonów potrafią 
później podważyć gwarancję, gdyż telefon zapi-
suje informacje, że był używany z  nieoryginalny-
mi akcesoriami, co jest niezgodne z  warunkami 

gwarancji. Inną ważną zaletą kabli markowych 
jest ich przepustowość. Możemy mieć najlepszą 
ładowarkę czy power bank, który naszemu urzą-
dzeniu może dostarczać do 2 amperów, ale co 
z  tego, jeśli niskiej jakości kable przepuszczają 
najwyżej pół ampera. Później jesteśmy zdziwie-
ni, że nasz telefon przez sześć godzin w  łado-
warce podładował się tylko w  30 procentach.  
I tak jak w przypadku ładowarek, podpowiadamy, 
by zabrać więcej niż jeden kabelek. Jak to mówią, 
„strzeżonego Pan Bóg strzeże”. Kabelek może się 
gdzieś zawieruszyć, zepsuć. Lepiej być na taką 
okoliczność przygotowanym – to w końcu drobny 
przedmiot, nie waży wiele, a warunkuje swobodne 
korzystanie z urządzenia.
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Zapisywanie danych  

Wielu z  nas ma zwyczaj robić  zdjęcia ważnym 
notatkom i  wizytówkom. Tu przestroga - w  razie 
awarii karty pamięci straty są większe niż wartość 
karty czy telefonu . Jeśli używamy kart pamięci, to 
tylko sprawdzonych marek i ze sprawdzonego źró-
dła. Poza tym róbmy kopie zapasowe lub zapisujmy 
dane w chmurze internetowej, zawsze wtedy więk-
szość danych będzie do odtworzenia.

Jeśli robimy często zdjęcia, używajmy szybkich 
kart pamięci. Sprawdzajmy przed wyjazdem, ile 
zostało wolnego miejsca w pamięci telefonu i karty, 
najlepiej zgrywajmy na inny nośnik dane lub zapi-
sujmy je w chmurze.

Aparat na wysięgniku
Przy robieniu zdjęć bezpieczniej jest używać sel-

fie sticka , tzn. kija z uchwytem na telefon, którym 
możemy robić zdjęcia. Ma to dwie ważne zalety. 
Pierwsza to to, że w czasie robienia zdjęć nie musi-
my ryzykować własnym zdrowiem i utratą telefonu 
przez wyciąganie gdzieś ręki (np. przez okno po-

jazdu) albo wychylanie się lub stawanie na jakieś 
krawędzi czy wysokości, żeby zrobić dobre zdjęcie. 
Drugą zaletą selfie sticka jest to, że zdjęcia zrobio-
ne przy jego użyciu są zazwyczaj ładniejsze i więcej 
pięknych elementów można w ich tle „złapać”. 

Jeszcze o nawigacji 

Jeśli jedziemy w długą trasę i będziemy używać 
telefonu jako przewodnika, sprawdźmy czy wgrana 
nawigacja ma pokrycie map w miejscu, do którego 
się wybieramy i  czy działa ona online. Jeśli działa 
online, sprawdźmy u operatora, jaki jest koszt Inter-
netu w danym kraju. W Europie jest dużo państw 
nie należących do Unii Europejskiej (między innymi 

Szwajcaria, Norwegia, Andora , Czarnogóra, Alba-
nia, Serbia i Turcja), w których koszt roamingu i In-
ternetu nadal jest bardzo duży. 

Poza tym warto jest mieć zgraną mapę do tele-
fonu, bo często może nie być zasięgu w  miejscu, 
gdzie korzystamy z nawigacji. Wtedy telefon służy 
jako nawigacja mimo że jest offline.

Koszty 

Przed wyjazdem za granicę upewnijmy się, czy 
mamy włączony roaming i  korzystanie z  Internetu 
w kraju, do którego jedziemy.  Zapytajmy naszego 
operatora o koszty, a w razie potrzebny uruchom-
my zawczasu odpowiedni pakiet dodatkowych 
usług. Na pewno ustrzeżemy się wtedy od niespo-
dziewanych, czasami bardzo wysokich kosztów.

Dla aktywnych

Jeśli bierzemy telefon w teren - na rower, bieg, 
długi marsz w  górach, pomyślmy o  jakimś etui 
chroniącym od skutków upadku. 

Gdy używamy telefonu podczas jazdy na rowe-
rze, koniecznie sprawmy sobie uchwyt z  pokrow-
cem wodoodpornym na kierownicę. Do tego słu-
chawki, najlepiej na jedno ucho.

Jeśli zamierzamy biegać, uprawiać inne sporty, 
nie trzymajmy telefonu w  ręku lub kieszeni. Dla 
własnego bezpieczeństwa i  bezpieczeństwa urzą-
dzenia warto nabyć etui na ramię lub saszetkę 
przytwierdzaną do paska. Chodzi nie tylko o ewen-
tualny upadek i  jego skutki. W  trakcie wysiłku fi-
zycznego intensywnie się pocimy, a wilgoć – jak już 
wiemy – telefonom nie służy. 

Samo etui dziś to nie wszystko. Wyświetlacz 
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w  telefonie warto zabezpieczyć odpowiednim 
szkłem hartowanym lub folią ochronną dopasowa-
ną do kształtu etui. Jeśli trzymamy telefon w  ple-
caku, torebce czy kieszeni zawsze może się pory-
sować od kluczy, monet czy innych rzeczy, a koszt 
wymiany wyświetlacza to często niemal wartość 
samego telefonu. 

Tu jeszcze jedna uwaga: pamiętajmy, by przed 
oddaniem do serwisu telefonu z zepsutym wyświe-
tlaczem zgrać wszelkie dane. Serwisy producenckie 
zawsze kasują stare i wgrywają nowe oprogramo-
wanie, a przy okazji kasują wszelkie inne zapisane 
informacje!

Nie należy również zbyt entuzjastyczne podcho-
dzić do ubezpieczeń telefonów, bo trzeba pamię-
tać, że jeśli ulegnie on zniszczeniu lub zostanie nam 
skradziony, to jeśli nawet wywalczymy odszkodowa-
nie lub nowy telefon (a coraz częściej od klientów 
słyszymy, że coraz z tym gorzej), to i tak bez wcze-
śniejszej kopii zapasowej lub zgrywania danych do 
chmur tracimy zdjęcia, kontakty i inne informacje.

Sposób na złodzieja

Przed kradzieżą telefon proponujemy zabezpie-
czyć kodem lub odciskiem palca, aby znalazca lub 
złodziej nie korzystał z  naszych informacji.  Warto 

wgrać jedną z aplikacji śledzących telefon lub re-
agującą na zmianę karty SIM. 

Pamiętajmy, by wychodząc z  auta do kasy na 
stacji paliw, idąc do toalety, odchodząc od stolika 
lub leżaka, zabierać z sobą telefon. Nie trzymajmy 
telefonu w plecaku albo w widocznym miejscu, ale 
w saszetce lub pokrowcu u paska, w pokrowcu za-
wieszonym na szyi lub przypiętym na ręku. Dobrze 
mieć go na jakieś smyczy lub łańcuszku. Może się 
Państwu wydawać, że przesadzamy. Wcale nie. Zło-
dzieje potrafią uważnie obserwować i wykorzystać 
nawet chwilkę nieuwagi.

A jak powiedzieliśmy na wstępie, utrata smartfo-
nu to niemal tragedia, a przynajmniej spory kłopot. 

Ale tak w  ogóle, obyśmy podczas wakacji uży-
wali telefonów jak najmniej! W końcu najlepiej od-
poczywamy, kiedy zmieniamy tryb życia. Zróbmy 
sobie – na ile to możliwe – również wolne od korzy-
stania z elektroniki.

Autor: Arkadiusz Klimczak

Autor jest właścicielem sklepów LEO specjalizujących się 
w handlu akcesoriami telefonicznymi. Sklepy te znajdują się 

m.in. w Koszalinie, Gdańsku i Poznaniu.

Najlepsi w Koszalinie specjaliści z branży GSM, pracujący w sklepach 
LEO i 4mobile, na miejscu doradzą i dopasują do Państwa potrzeb 
odpowiednie akcesoria i zabezpieczą telefon przed wakacyjnymi 
niebezpieczeństwami. Jeśli są Państwo gośćmi spoza Koszalina, 
informacje znajdą Państwo w serwisach sprawdzonych sklepów 
internetowych www.4baroon.pl  oraz  www.leosklep24.pl  





dwodnienie skóry, nawet w przy-
padku cer młodych, jest jednym 
z  głównych czynników, które 
powodują, że skóra staje się bar-
dziej podatna na stres tlenowy 

i  przedwczesne starzenie. Skóra przesuszona jest 
napięta, szorstka i wyjątkowo wrażliwa, łatwo ulega 

podrażnieniom, ma szary odcień, widoczne są na 
niej drobne zmarszczki – mówi Elżbieta Młyńska-
-Krajewska z Kliniki Chirurgii Plastycznej i Medycy-
ny Estetycznej dr Andrzeja Krajewskiego. 

Proces utraty wody wzmaga się z  upływem 
lat, a  efekty odwodnienia stają się coraz bardziej 

Wakacyjne nawilżenie 
– sprawdź, jak utrzymać 
cerę w dobrej kondycji
Skóra w okresie urlopowym jest szczególnie narażona na szkodliwe działanie promieni słonecznych i… 
nasze zaniedbania. Jaka pielęgnacja jest potrzebna, by cieszyć się zdrową i pięknie wyglądającą cerą? 
Sekretem jest odpowiednie nawilżenie, które ją wzmocni i będzie chronić przed czynnikami zewnętrznymi.

O
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widoczne. Sytuację pogarszają nasze zaniedbania, 
szczególnie w okresie wakacyjnym, gdy niewystar-
czająco dbamy o ochronę przeciwsłoneczną i zda-
rza nam się zapomnieć o  regularnej pielęgnacji. 
O czym musimy pamiętać?

Ochrona przeciwsłoneczna

Słońce wysusza skórę i przyśpiesza jej starzenie 
– dlatego bez względu na to, czy spędzamy czas 
na gorącej plaży, czy tylko przemieszczamy się 
po mieście, należy pamiętać o  kremie z  filtrem. 

Najlepiej dodatkowo chronić twarz i  oczy okula-
rami przeciwsłonecznymi i  kapeluszami. Nawet 
jeśli podczas urlopu chcemy złapać trochę słońca, 
warto pamiętać, że promieniowanie UV odpowia-
da za fotostarzenie się skóry i tworzenie trudnych 
do usunięcia przebarwień. Na słońcu lepiej znać 
umiar!

Porządne oczyszczanie

Aby dobrze nawilżyć cerę, należy ją regular-
nie oczyszczać – zalegający martwy naskórek 
i zatkane pory nie pozwalają skórze prawidłowo 
oddychać i  przyjmować substancji odżywczych 
z  kosmetyków. Do wakacyjnej pielęgnacji warto 
wybrać kosmetyk, które będzie miał właściwości 
myjące oraz jednocześnie złuszczające, np. żel 
peelingujący. Nie należy myć twarzy zwykłym my-
dłem, może to powodować wysuszenie i zaczer-
wienie skóry. 

Dobre kosmetyki

Krem nawilżający, który powinien być stałym 
elementem wyposażenia kosmetyczki każdej ko-
biety, pomoże utrzymać skórę w dobrej kondycji 
– pod warunkiem jednak, że wybierzemy produkt 
o odpowiednim składzie. Warto szukać kosmety-
ków zawierających kwas hialuronowy, który nawil-
ża, zapobiega utracie wody i wzmacnia naturalny 
system obrony skóry przed florą bakteryjną.

Profesjonalna pielęgnacja

Sam krem jednak nie wystarczy, by odpowied-
nio nawilżyć skórę, zwłaszcza tę odwodnioną, 
suchą czy bardziej dojrzałą. Tylko specjalne, sil-
nie nawilżające zabiegi mogą zatrzymać proces 
utraty wody, dlatego najlepszym sposobem na 
zachowanie cery w dobrej kondycji jest regularne 
odwiedzanie gabinetów kosmetycznych. W  za-
leżności od stanu skóry specjalista dobierze naj-
lepszy zabieg – np. Hydracure, przeznaczony dla 
skóry mocno przesuszonej i polecany szczególnie 
latem, gdy jesteśmy narażeni na silne działanie 
słońca. Można go wykonać m.in. w Klinice Chirur-
gii Plastycznej i Medycyny Estetycznej dr Andrzeja 
Krajewskiego.

– Zabieg poprawia komfort skóry, wycisza ją 
i  regeneruje, zapewniając jednocześnie ochronę 
przed wysuszeniem i  zmianą klimatu. Hydracu-
re oparty jest na kwasie hialuronowym o dużym, 
średnim i  małym ciężarze właściwym. Zawiera 
również wulkaniczną źródlaną wodę termalną, mi-
krogąbki z ceramidami i kwasem mlekowym oraz 
emolienty – tłumaczy Elżbieta Młyńska-Krajewska.

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
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Restauracja Biała Dama przy Marinie Mielno Z widokiem na jezioro 
jest nowoczesną, elegancką restauracją  serwującą dania kuchni 

europejskiej na najwyższym poziomie. Niebanalny wystrój nawiązuje 
do skandynawskiego designu i zaskakuje oryginalnym wyglądem. 

Każdy detal jest dopasowany do całości tak, że miejsce to jest 
przytulne i ciepłe sprawiając wrażenie bytności w zaciszu 

domowego ogniska. W sezonie codziennie od poniedziałku 
do piątku w godzinach 12.00 - 15.00 serwowane są przepyszne 

i syte dwudaniowe lunche. Restauracja zaprasza na kulinarne 
tygodnie tematyczne serwując dania polskie, hawajskie, włoskie, 

orientalne czy teksańskie często z pokazami gotowania na żywo przez
samego Szefa kuchni restauracji Biała Dama.

W okresie wakacyjnym od poniedziałku do czwartku zapraszamy na
wieczory z muzyką na żywo Muzyczne Odpływy z Białą Damą.

ZaprasZamy codZiennie od 12.00

restauracja cZynna cały rok

ul. Bolesława Chrobrego 26a, MIELNO
kierownik@marina-mielno.pl, tel. 666 700 254, www. marina-mielno.pl

dołącz do nas na Facebooku! Bądz na bierząco!
„Pysznie, świeżo, podane z klasą... tylko w Białej Damie przez cały rok



LIPIEC 
KOSZALIN

8 lipca Kamerynki: Droga na Ostrołękę
Rynek Staromiejski/City Box, g. 18, wstęp wolny

9 lipca Kino na Leżakach 
„The Rolling Stones Olé Olé Olé!” 
Wodna Dolina, g. 22

14 lipca Kamerynki: Freida Bend
Rynek Staromiejski/City Box, g. 18, wstęp wolny

15 lipca Trio Basket Koszalin 2017
Siódma edycja imprezy. Turniej koszykarskich trójek, 
koncerty czołowych polskich formacji hip-hopowych 
oraz wiele innych atrakcji: strefa relaksu, strefa dla 
dzieci, konkursy.
Sportowa Dolina, wstęp wolny

16 lipca Francuska Niedziela
Piknik. Rozgrywki w bule + francuskie przysmaki
Park k/Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, g. 12

16 lipca Widowisko muzyczno-taneczne 
„Dirty Dancing” 
Z okazji przypadającej w tym roku 30 rocznicy pre-

miery filmu „Dirty Dancing”: wielkie muzyczno-ta-
neczne przedstawienie, koncert, który przypomni 
wszystkie przeboje z kultowego filmu. Muzyka wyko-
nywana na żywo, będzie doskonałym tłem zespołu 
tanecznego składającego się z 30 tancerzy. 
Amfiteatr, g. 20, bilety

21 lipca Kino pod chmurką: „Facet na miarę”
Amfiteatr, g. 22, wstęp wolny

22 lipca Kamerynki: Kwartet Jorgi
Rynek Staromiejski/City Box, g. 18, wstęp wolny

22 lipca Koncert 41. Urodziny Tede
Amfiteatr

23 lipca Kino na Leżakach: 
„Rozumiemy się bez słów”
Wodna Dolina, g. 22

28 lipca Pecha Kucha
Polskie Radio Koszalin 
(Studio im. Cz. Niemena), g. 20.20

29 lipca Kamerynki: Morskie Opowieści
Rynek Staromiejski/City Box, g. 17, wstęp wolny

29 lipca XXXIII Festiwal Kabaretu Koszalin 2017
Udział zapowiedzieli m.in. Robert Górski z Kabaretem 

KALENDARIuM WAKACYJNE
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Niebo nad Szczecinem ponownie rozbłyśnie milionami kolorowych sztucznych ogni!
Jak zwykle czeka nas emocjonująca rywalizacja najlepszych �rm pirotechnicznych z całego świata.
10. jubileuszowa edycja zobowiązuje – w tym roku przed nami Finał Mistrzów.

O Platynową Magnolię zawalczą zwycięzcy z ostatnich czterech lat:
JOST Austria, H.C. PYROTECHNICS Belgia, FIRE EVENT Luksemburg, SUGYP Szwajcaria                                
Festiwal Sztucznych Ogni odbędzie się na Wałach Chrobrego tuż po Finale The Tall Ships Races!

Festiwalowi PYROMAGIC towarzyszyć będą widowiskowe wydarzenia:



Moralnego Niepokoju, Robert Korólczyk z Kabare-
tem Młodych Panów, Jurki, Nowaki, Michał Wójcik 
z kabaretu Ani Mru Mru, Ewa Błachnio, Chyba, Rak, 
Koń Polski i inni.  
Amfiteatr, bilety

DARŁOWO

13-16 lipca Festiwal Media i Sztuka
Darłówko Wschodnie

17-23 lipca Festiwal Filmów Skandynawskich
Blisko 30 projekcji, w tym kino familijne, fabularne, 
dokumentalne Wśród nich duński hit „Darkland” 
(reż. Fenar Ahmad), dokumenty poświęcone sytuacji 
w  Syrii, ośmioodcinkowy miniserial dla najmłod-
szych „Opowieści pradziadka”, a  na zakończenie 
„Björk: Biophilia Live” – zarejestrowany w 2014 roku 
koncert artystki. 
Kino Bajka, wstęp wolny

22 lipca Festyn Port&Fish Day 
Nowy Basen Rybacki, Darłówko

28-30 lipca Projekt Plaża TVN
W  programie: aktywna plaża, spotkania z  gwizda-
mi, Kids Club, atrakcje wodne, kino letnie, konkursy 
z nagrodami
Plaża Darłówko Zachodnie

KOŁOBRZEG

13 lipca Koncert Zenona Martyniuka 
i zespołu Akcent
Amfiteatr, g. 21, bilety

14-16 lipca Festiwal Piosenki Poetyckiej im. 
J. Kaczmarskiego „Nadzieja”
Szczegółowe informacje: fundacja-kaczmarski.org
Regionalne Centrum Kultury

15 lipca II Kulinarny Festiwal Kwiatów Jadalnych
Dobrzyca k/Kołobrzegu

15 lipca VIII Kołobrzeska Noc Kabaretowa
Wystąpią: Paranienormalni, Kabaret Skeczów Mę-
czących, Formacja Chatelet, Andrzej Grabowski, 
Kabaret K2. Prowadzenie: Barbara Tomkowiak 
i Adam Małczyk
Amfiteatr, g. 20, bilety

17 lipca Port Literacki „Siedem przygód 
Rozalii Grozy” 
Zabawa literacko-teatralna dla dzieci z  udziałem 
autorki książki Justyny Bargielskiej oraz Kazia Spon-
ge’a i Anny Makowskiej
Scena plenerowa RCK, g. 16, wstęp wolny

21-23 lipca Sunrise Festival – Festiwal Muzyki Elek-
tronicznej 
Odbywa się co roku w Kołobrzegu na terenie Am-
fiteatru i jego rozległego parkingu, tuż obok plaży 
w dzielnicy uzdrowiskowej. Od piątku do niedzieli 
Kołobrzeg ponownie stanie się światową stolicą 
muzyki elektronicznej, a  dziesiątki tysięcy fanów 
przeżyje tutaj jeden z  najwspanialszych weeken-
dów w  swoim życiu. Po raz pierwszy w  historii, 
w ostatnim dniu festiwalu impreza odbędzie się na 
dwóch scenach. Wystąpią: Dmitri Vegas&Like Mike, 
W&W, Chocolate Puma, Kris Kross Amsterdam, Ne-
rvoo, AK9, Bartes i inni
Amfiteatr, bilety

27 lipca Koncert ENEJ i BednarekBand
ENEJ: polski zespół rockowo-folkowy założony 
w  2002 r. w  Olsztynie przez braci Piotra i  Pawła 
Sołoducha oraz ich przyjaciela Łukasza Kojrysa. 
Przełomowym okazał się rok 2005, kiedy w zespo-
le pojawiła się nowa twarz - Mirosław „Mynio” Or-
tyński, który wraz z  Piotrem „Lolkiem” Sołoduchą 
stworzył niepowtarzalny duet zarówno sceniczny, 
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jak i  twórczy. Mniej więcej od tego okresu kształ-
tował się i precyzował styl muzyczny zespołu - nie-
zwykle energetyczna muzyka na pograniczu folku 
i ska, wzmocniona rockowym brzmieniem oraz nie-
zmiennie ukraińską nutą.

BednarekBand: Zespół zdobył szeroką popular-
ność w 2010 roku dzięki telewizyjnemu programo-
wi „Mam Talent” i sukcesowi odniesionego w nim 
przez Kamila Bednarka – wokalisty, kompozytora, 
autora tekstów i multiinstrumentalisty. 
Amfiteatr, g. 19, bilety

31 lipca Kabaret Paranienormalni 
Amfiteatr, g. 20, bilety

MIELNO

10-12 lipca Wakacyjnie z Lotto
Deptak przy ul. Kościuszki

10-13 lipca Denis Cup z Gwiazdami

14 lipca Lato wszędzie, czyli koncert zespołu 
Formacja Nieżywych Schabuff
Deptak przy ul. Kościuszki 

15 lipca Festiwal Holi i Teatr Na Leżakach 
„Wodewil Warszawski”
Sarbinowo, boisko przy Szkole 

17-19 lipca Festiwal Indii

21 lipca Prawdziwie Morska Potańcówka
Mielenko, boisko sportowe 

22 lipca Zumba Maraton i kabaret Nowaki
Deptak przy ul. Kościuszki

22 lipca Festiwal Super Star 

26-28 lipca Festiwal Foodtrucków
Deptak przy ul. Kościuszki 

28-30 lipca Projekt Plaża TVN
Plaża

29 lipca Kulinarny Piknik z Robertem Sową 
i Prymatem oraz Festiwal Holi 
Stadion sportowy przy ul. Mickiewicza 
USTRONIE MORSKIE

13 lipiec koncert zespołu Akcent
Amfiteatr, g. 19

16 lipca Kabaret Paranienormalni
W nadchodzącym sezonie Igor Kwiatkowski, Robert 
Motyka, Michał Paszczyk i  Rafał Kadłucki pojawią 
się w najnowszym programie, pełnym przezabaw-
nych skeczy i  żartów! Poznamy dalsze losy Jacka 
Balcerzaka i  doktora Prozaka, zobaczymy skecze 
z udziałem Mariolki, do tego mnóstwo improwizacji 
i wspólnej zabawy z publicznością!
Amfiteatr

21 lipca Kino na leżakach: „Słaba płeć?”
Komedia o kobiecie w męskim świecie. Dla miłośni-
ków kina pod gołym niebem organizatorzy zapew-
nili wygodne leżaki oraz inne liczne atrakcje.
Plac przy Aquaparku, godz: 22, wstęp wolny

22 lipca Kabaret Skeczów Męczących
Amfiteatr

24-25 lipca Festiwal Indii
Najstarszy, największy i  najsłynniejszy orientalny 
happening w Polsce. Wiele godzin programu sce-
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Szczecin czeka na największe żaglowce 
świata. To tu znajduje się linia mety 
międzynarodowych regat The Tall Ships 
Races 2017. To tu spotkamy się na bulwa-
rach i nabrzeżach w centrum miasta, by 
wspólnie świętować zlot wielkich żaglow-
ców. To tu bić będzie serce żeglarskiego 
świata. Musisz tu być!

Nie tylko największe i najpiękniejsze 
żaglowce, ale także mnóstwo atrakcji 
artystycznych, sportowych, kulturalnych, 
żeglarskich, animacji dla dzieci i smaków 
z całego świata. Podczas finału regat The 
Tall Ships Races 2017 w Szczecinie 
z pewnością nikt nie będzie się nudził – 
tutaj każdy znajdzie coś dla siebie! 
W programie m.in. barwna parada załóg 
ulicami miasta, koncert włoskiego tenora 
Andrei Bocellego, występ gwiazd polskiej 

edycji The Voice of Poland, festiwal rzeźb 
z piasku, strefa chillout, festiwal orkiestr 
dętych, strefa sportu, kino żeglarskie, zlot 
food trucków, strefa dziecięca, koncerty 
szantowe, wesołe miasteczka, festiwal 
samby i wiele, wiele innych atrakcji!

Finał regat towarzyszyć będzie największy 
w środkowej Europie Festiwal Sztucznych 
Ogni Pyromagic 2017! Kilka dni po 
pożegnaniu żaglowców niebo nad Odrą 
rozbłyśnie tysiącem kolorowych fajerwer-
ków przygotowanych przez pirotechników 
z całego świata!

Szczeciński zlot wielkich żaglowców 
honorowym patronatem objął Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.



reklama

nicznego, pokazy tańców, jogi, sztuk walki, teatry 
oraz przeróżne atrakcje w  okalających scenę na-
miotach. 

26 lipca Kabaret pod Wyrwigroszem
Amfiteatr, g. 19.30

28 lipca Kabaretu Nowaki
Amfiteatr

SIERPIEŃ
KOSZALIN

5 sierpnia Kamerynki: Balkan Sevdah
Rynek Staromiejski/City Box, g. 18, wstęp wolny
6 sierpnia Jarmark Jamneński
dziedziniec Muzeum w Koszalinie

11 sierpnia Wakacyjna Gala Disco Polo
Amfiteatr, bilety

12 sierpnia Kamerynki: Sam&Bartsam&Bart 
Rynek Staromiejski/City Box, g. 18, wstęp wolny

12 sierpnia Koncert Agnieszki Chylińskiej
Letnia część trasy Forever Child Tour
Amfiteatr, bilety

15 sierpnia Kino na leżakach „Jak Bóg da” 
Park Wodny, g. 21.30, wstęp wolny

18 sierpnia Kino pod Chmurką: „Słaba płeć?” 
Amfiteatr, g. 21, wstęp wolny

20 sierpnia Solid Wood
Rynek Staromiejski/City Box, g. 18, wstęp wolny

26 sierpnia Kamerynki: W Miejskiej Dżungli
Rynek Staromiejski/City Box, g. 17, wstęp wolny

MIELNO

7-9 sierpnia Puchar Polski w Kiteboardingu

14 sierpnia Koncert Indios Bravos
Deptak przy ul. Kościuszki

DARŁOWO
4 sierpnia Letni Sylwester: DARŁOWO 2017

12 sierpnia 2. Dzień Wody. Piknik miejski
Wyspa Łososiowa

18-19 sierpnia Reggaenwalde Festiwal Pomorska 
Stolica Muzyki Reggae
Port, Darłówko Zachodnie, wstęp wolny
 
20 sierpnia Święto Latarni Morskich
Latarnia Morska w Darłówku

KOŁOBRZEG

1-6 sierpnia Active Summer z Radiem ZET
Plaża centralna, wstęp wolny

4-6 sierpnia RCK PRO JAZZ Festival
Wystąpią: Deborah Brown with Strings feat. Sylwe-
ster Ostrowski; Eskaubei&Tomek Nowa Quartet 
feat. Michał Urbaniak; Adam Jarzmik Quintet, Aga 
Derlak Trio.
Regionalne Centrum Kultury

9 sierpnia Koncert zespołu Akcent
Amfiteatr, impreza biletowana
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11 sierpnia Polska Noc Kabaretowa 
Amfiteatr, g. 20, impreza biletowana

11-12 sierpnia Festiwal Opery i Operetki 
Regionalne Centrum Kultury

11-14 sierpnia XVII Regaty Unity Line 
Trasa: Świnoujście – Kołobrzeg – Dziwnów. Zawody 
rozpoczynają się o godzinie 20:00.
Regaty rozgrywane w  klasach: ORC CLUB, KWR 
I i II, a także OPEN: załogi, samotnicy i oldtimery

13 sierpnia Lato na Maxaaa – koncert z Radiem RMF
Kamienny Szaniec, wstęp wolny
 
15-19 sierpnia XXIV Międzynarodowe Spotkania 
z Folklorem INTERFOLK
Cykliczna impreza poświęcona sztuce ludowej. Tym 
razem wystąpią zespoły z Panamy, Sri Lanki, Czech, 
Białorusi i Polski.  
Plaża centralna, wstęp wolny

18 sierpnia Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej 
Amatorów
Plaża Milenium, wstęp wolny

20 sierpnia Bieg Solidarności
Start: ul. Armii Krajowej 8, g. 12

20 sierpnia Justyna Steczkowska&Orkiestra 
Cygańska 
Podczas niezwykłego koncertu Justyna przeobrazi 
się w cygańską femme fatale, która zabierze nas do 
zaczarowanej wioski romskich dźwięków i kolorów! 
Ponad 20 osób na scenie, niezwykła muzyka, świa-
tła, taniec!
Amfiteatr, g. 20, bilety

22 sierpnia II Międzynarodowe Pokazy Psów 
Ratowniczych WOPR
Plaża centralna, wstęp wolny

25-27 sierpnia Festiwal Nagle nad Morzem
Osiedle Podczele, impreza biletowana

25-27 sierpnia RoCK Festiwal
Zagrają: Illusion, Farben Lehre
Regionalne Centrum Kultury/Amfiteatr

27 sierpnia Spektakl „Ważne sprawy”
Regionalne Centrum Kultury, wstęp wolny

Szczegółowe informacje na temat wydarzeń znaj-
dują się na stronach internetowych oraz Facebooku 
organizatorów. 
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2016 roku miała miejsce jubile-
uszowa, dziesiąta edycja Festi-
walu, podczas której na scenie 
wystąpili Carlos Santana, Deep 
Purple, Whitesnake, Mike&The 

Mechanics, Marillion, Suzi Quatro i  The Sisters of 
Mercy. Wcześniej w  klimatycznej Dolinie Charlot-
ty grali m.in.: The Animals, Ray Manzarek&Robbie 
Krieger (The Doors), Thin Lizzy, Uriah Heep, Alice 
Cooper, Robert Plant, a także kultowi polscy wyko-
nawcy jak Turbo czy TSA. Zestaw tegoroczny zado-
woli zarówno miłośników alternatywy, jak i ciężkie-
go rocka. 

Lipiec: ELO, YES

Zaproszenie dla Electric Light Orchestra i  Elec-
tric Light Orchestra Part II to – jak podkreślają or-
ganizatorzy – wyjście naprzeciw oczekiwaniom fa-
nów festiwalu i formacji. 12 lipca na scenie pojawi 
się THE ORCHESTRA starring former members of 
ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA, czyli muzycy róż-
nych składów formacji, która koncertuje na całym 
świecie z porywającymi wersjami niezapomnianych 
przebojów wylansowanych przez ELO. Wszystkie 
będzie można usłyszeć po raz pierwszy w  Polsce. 
Jako support 12 lipca zagra zespół The Bootels.

Nikt już nie liczył, że do tego kiedykolwiek doj-
dzie, ale w październiku 2016 w Orlando USA na 
jednej scenie pojawili się znowu wokalista Jon An-
derson i  klawiszowiec Rick Wakeman. Do legend 

rocka progresywnego dołączył Trevor Rabin, który 
grał w YES w latach 1983-88 i jest autorem jej naj-
większego przeboju „Owner Of The Lonely Heart”. 
Wielka Trójca po 25 latach przerwy wraca do Euro-
py. 13 lipca będzie niepowtarzalna okazja zobaczyć 
klasyków rocka na jedynym koncercie w Polsce wła-
śnie w Dolinie Charlotty. 

 Sierpień: Patti Smith, Korn

Patti Smith: nieszablonowa, ambitna i bezkompro-
misowa muzyczna poetka, która zasługuje na miano 
pierwszej damy rocka. Idzie własną ścieżką arty-
styczną, a prezentowane przez nią połączenie rocka 
i poezji może być tylko porównane do dokonań jej 
bliskiego znajomego, Boba Dylana. Na 11. Festiwalu 
Legend Rocka zagra z zespołem 13 sierpnia. 

Na koniec, 15 sierpnia, bardzo mocne uderzenie. 
Wiadomość, o tym, że Korn zagra w Polsce zawsze 
elektryzuje fanów grupy. Debiutancki album for-
macji w  1994 r. otworzył nowy rozdział w  historii 
alternatywnego metalu nazwanego nu metal, który 
łączy w sobie elementy heavy metalu z innymi ga-
tunkami muzycznymi takimi jak rock alternatywny, 
hip hop, funk i grunge. Do tej pory Korn nagrał 12 
płyt. Słynie z ekspresyjnych, porywających publicz-
ność koncertów. Jako support wystąpią Chassis 
i Acid Drinkers. 

Szczegółowe informacje: dolinacharlotty.pl 
Foto: Matateriły prasowe/dolinacharlotty.pl

w

Najlepszy rock w Dolinie Charlotty
Dolina Charlotty pod Słupskiem to od jedenastu lat również dolina rocka. Od 2007 roku na scenie 
liczącego 10 tysięcy miejsc amfiteatru pojawiają się legendy muzyczne, przyciągając tłumy fanów 
z całej Polski. Nie inaczej będzie w tym roku, a zestaw jest imponujący: Electric Light Orchestra, Yes,
Patti Smith, a na koniec – Korn. 



Morze czy jezioro??? Goście tego miejsca nie muszą wybierać. 
Unikatowa lokalizacja między jeziorem Jamno a Morzem Bałtyckim. 

Piękny i nowoczesny obiekt położony w centrum Mielna przykuwa wzrok 
wszystkich turystów. To MARINA MIELNO Z widokiem na jezioro 

usytuowana tuż przy jego brzegu. Do morza jest niedaleko, raptem 
kilka minut spacerkiem. Gustownie i ze smakiem urządzone pokoje 

w trzech typach standard, lux oraz superior przypadną do gustu 
najbardziej wymagającym gościom. Z pokojów superior można 
podziwiać przepiękne widoki na jezioro Jamno, rozkoszować się 

widokiem wschodu słońca na tle wody. Każdy z pokoi w tym 
standardzie wyposażony jest w lodówkę i suszarkę do włosów oraz 
szlafroki dla gości. Pobyty sezonowe są sprzedawane w pakietach 

7-dniowych z pełnym wyżywieniem w postaci śniadań i obiadokolacji 
w formie bardzo bogatych i urozmaiconych bufetów szwedzkich oraz 
atrakcji wieczornych w restauracji Biała Dama. Obiekt posiada bardzo 
wiele udogodnień dla dzieci takich jak sala zabaw wewnątrz budynku 

czy zewnętrzny plac zabaw. 

„Przyjedziesz gościem, wyjedziesz przyjacielem”

ul. Bolesława Chrobrego 26a, MIELNO, kierownik@marina-mielno.pl, tel. 666 700 254, 
Kontakt: tel. 602 14 13 12, recepcja@marina-mielno.pl, www. marina-mielno.pl
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Łazach, parę kilometrów od 
podkoszalińskich Osiek – miej-
sca słynnych plenerów w latach 
1963-1981 – „artysta Edward 
Krasiński, ubrany w  czarny frak, 

stojąc na podeście zanurzonym częściowo w  wo-
dzie, tyłem do widzów ulokowanych na leżakach 
plażowych, dyrygował falami. Następnie zrekon-
struowano scenę z  obrazu Théodore Géricaulta 
Tratwa Meduzy, przedstawiającego rozbitków 
w dramatycznych pozach. Modeli wybierano z tłu-
mu zaproszonych gości i przyjaciół, ale i przypadko-
wych turystów. Kantor, w czarnym kapeluszu i w pa-
siastym szlafroku, chodził po plaży, przy pomocy 
tuby starając się kontrolować przebieg akcji (…). 
(cytat za: „Panoramiczny happening morski”, Kosza-
lińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1967)

Wyjątkowa wystawa 30 fotografii Eustachego 
Kossakowskiego wykonanych podczas happe-
ningu Tadeusza Kantora w  1967 r. przygotowana 
została we współpracy z  Anką Ptaszkowską, kry-

tyczką i  historyczką sztuki, współzałożycielką Ga-
lerii Foksal. Jest jednym z  wydarzeń kulturalnych 
organizowanych w Koszalinie z okazji 50. rocznicy 
wykonania „Happeningu morskiego” oraz obcho-
dów 100-lecia awangardy. Jest także wstępem do 
konferencji naukowej AICA poświęconej Kolekcji 
Osieckiej z Muzeum w Koszalinie, która odbędzie 
się w  Zachęcie w  Warszawie 7-8 grudnia 2017. 
Wystawie towarzyszyć będzie odczyt Anki Ptasz-
kowskiej o „Panoramicznym happeningu morskim”, 
Kantorze i Kossakowskim. 

Wystawa w BGSZ potrwa do 3 września. Powsta-
ła we współpracy z  Miejską Galerią Sztuki MS44 
w Świnoujściu, Galerią BWA Bielsko-Biała (będzie 
w  nich prezentowana na jesień), Centrum Kultury 
105 i  Muzeum Sztuki Nowoczesnej w  Warszawie.  

Bałtycka Galeria Sztuki w CK 105 w Koszalinie, 23.07-03.09.2017
Otwarcie: 22.07. godz. 18.00; 

odczyt kuratorski: 23.07. godz. 12.00 BGSz w CK 105 w Koszalinie 
Wstęp na wystawę i wykład wolny.

w

Jak Kantor dyrygował morzem

Lato to czas wydarzeń lekkich, jednak w lipcu będzie miało miejsce również takie o wysokiej randze 
artystycznej. „Panoramiczny happening morski” Tadeusza Kantora w fotografii Eustachego 
Kossakowskiego – w 50. rocznicę wydarzenia na Plenerach w Osiekach (1967) na niezwykłą wystawę 
zaprasza Galeria Scena/Fundacja #Kultura. 

Eustachy Kossakowski, „Koncert morski (Panoramiczny happening morski)”, fotografia, 1967; 
© Anka Ptaszkowska; negatywy i slajdy są własnością Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Eustachy Kossakowski (1925-2001) – w latach  50. i 60., jako współpracownik czasopism: „Stolica”, 
„Zwierciadło, „Ty i Ja” oraz zagranicznej edycji pisma „Polska”, dokumentuje polską rzeczywistość. Za-
słynął wybitną serią fotografii pejzażu przemysłowego lat 50. i 60. Wraz z Tadeuszem Rolke jest auto-
rem unikalnej dokumentacji polskiej awangardy artystycznej lat 60., twórczości artystów związanych z  
Galerią Krzywego Koła i Galerią Foksal, między innymi Henryka Stażewskiego i Edwarda Krasińskiego 
oraz teatrów Tadeusza Kantora i Jerzego Grotowskiego. 
„Panoramiczny happening morski” Tadeusza Kantora wykonany w sierpniu 1967 r. przez artystów 
uczestniczących w V edycji Plenerów w Osiekach (m.in. Jerzego Beresia, Edwarda Krasińskiego) jest 
drugim plenerowym happeningiem Kantora i jedną z pierwszych akcji performatywnych wykonanych 
w Polsce w latach 60. XX wieku. Bez wątpienia jest także największym i najbardziej złożonym happe-
ningiem zrealizowanym w plenerze. Obrosły legendą, licznymi anegdotami, pozostaje niekwestiono-
wanym kluczowym wydarzeniem polskiej sztuki nowoczesnej po 1945 roku.



Zapraszamy Państwa do naszej sezonowej kawiarni Karuzela Cafe. 
Urokliwe miejsce, w którym można spędzić niebiańsko słodką chwilę 
przy gazecie czy książce. Nic tak nie sprzyja spotkaniom i rozmowom 

jak kuszący aromat kawy, wyśmienity smak różnorodnych herbat 
w połączeniu z deserami i ciastami. W kafejce można zjeść przepyszne 
lody w wielu smakach Carte D’or, gofry tradycyjne jak i najnowszy hit  

Bubble Waffle - bąbelkowe zawijane rożki gofrowe z pysznymi lodami 
i innymi dodatkami wg uznania. Serwowane są także wyśmienite 

koktajle, domowe lemoniady, ice tea i różnego rodzaju smoothies. 

To wszystko znajdziecie Państwo w ofercie naszej kawiarni, 
która ujmie Was nie tylko bogactwem smaków i aromatów lecz także 

przytulnością wystroju.  

kawiarnia cZynna 10.00-20.00

ul. Bolesława Chrobrego 26a, MIELNO, kierownik@marina-mielno.pl, tel. 666 700 254, 
Kontakt: tel. 602 14 13 12, recepcja@marina-mielno.pl, www. marina-mielno.pl



o Europejska Wieś Dziedzictwa Kul-
turowego i stolica Krainy w Kratę (od 
budowli szachulcowych) – z Muzeum 
Kultury Ludowej Pomorza z Zagrodą 
Albrechta, kaczką z  jabłkami i  karta-

czami na gęsinie w Gospodzie pod Pomorzaninem 
oraz imprezami dla gości w każdym wieku. Ale to-
czą się tu sprawy nie tylko z przewodnika.

O co pytają dzieci

Na małym pastwisku jest dużo słońca. Objuczone 
wełną owce szukają cienia. Próbują opuścić wyzna-
czony teren. Jednak prowodyrem jest kozioł Leon. 

Zdominował barana i rządzi całym stadem, chociaż 
jest kastratem. Większy i sprytniejszy od tryka. –To 
kawał cwaniaka, dziad jeden – ujawnia naturę kozła 
Karolina Lewandowska, opiekunka zwierząt. – Teraz 
niby na nas nie patrzy, ale coś kombinuje, wystarczy 
popatrzyć w jego szelmowskie ślepia. 

Co by uczynił? Przelazłby do sąsiadów żreć coś 
rosnącego. Owce też, lecz w  drugiej turze, gdyż 
o wiele dłużej rozważają podobne sprawy. No i ten 
płot. Do niedawna otaczał je elektryczny pastuch, 
który teraz pilnuje świń. Dzieci pytają, co będzie, 
gdyby go dotknąć. Lekko pika co sekunda, nic spe-
cjalnego się nie dzieje. Jednak świnka pstra złot-

t

Z życia Krainy 
w Kratę
Tego dnia uwalniasz się od plaży i z krajowej szóstki lub drogi Darłowo-Słupsk skręcasz do Swołowa. Jest 
tu dziedzictwo kulturowe, a poza tym tryk Władek co żadnej nie przepuści i Pan Stasiu, któremu rozmowa 
z końmi schodzi na sprawy życiowe.
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Zagroda Albrechta z perspektywy gęsi (11-13 XI odbędzie się tu największa impreza – Na św. Marcina Najlepsza Pomorska Gęsina).
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Leon zdominował stado.

Kropka i Szara.
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Były sobie świnki pstre.

Pokój paradny z radiem.
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nicka odskoczyła z kwikiem. – Bo dotknęła ryjkiem. 
Poza tym pan był przygotowany i dotknął pastucha 
racjonalnie, a ona dała się zaskoczyć i nie zrozumia-
ła – tłumaczy pani Karolina. – Leon też odskakiwał, 
ale dodatkowo się obrażał. Ma wielkie mniemanie 
o sobie. Jak owce leżą mu na drodze, przejdzie po 
nich. Niech pan nie siada, tu pełno kup, one rąbią 
tak jak idą.  

Władek się starał. Żadnej nie przepuścił, gdy był 
w szczytowej formie. Ciekawe, że nikt go nigdy nie 
przyłapał – ani w nocy, ani w dzień. A efekt był syste-
matyczny. Ale fakt, niemałe bogactwo nosi Władek. 
– I niemały ma z nim problem – mówi opiekunka. 
– Latem tną go w nie bąki. Oprócz pyska to jedyne 
nieowełnione miejsce. Pysk schowa w trawie, sku-
biąc, bogactwa nie może. Jest jeszcze jeden z tym 
kłopot. Dzieci z wycieczek sądzą, że to do dojenia; 
tym najmniejszym przytakujemy. Ale dzieci w ogóle 
są zafascynowane narządami, więc kiedy był ogier 
i, zrelaksowany, wystawiał, to już mówiliśmy, że to 
siusiak, tylko większy. 

Jednak Władek ma już lata, dokupiono młode-
go tryka – Jurek na razie każdej przepuszcza, jest 
niedoświadczony. Natomiast nie przepuszczał 
Władkowi, są więc rozdzielone i każdy ma własny 
haremik. Kozioł jest w stadku Jurka, którego zdomi-
nował jak poprzednio Władka. Podobnych kwestii 
nie ma z wykastrowanym baranem Szczęściarzem 
ani z  końmi: Ateną, Mają i  małym polskim Pepe, 

który nawet by nie dosięgnął, jednak próbowałby 
i się irytował, dlatego też jest wałachem. Służy do 
czesania, gdy przychodzą dzieci.  

Owce w  dotyku są jak sweter. Kozioł nie. – On 
tu w  ogóle nie pasuje, bo kozy trzymała biedota, 
a w tej wsi mieszkali bogaci gospodarze. Ale oży-
wia krajobraz – nie kryje Karolina. – Leon, mendo! 
Ma temperament. Kiedyś po masce auta wskoczył 
na parapet, a innym razem zżarł fakturę od wetery-
narza; na szczęście zdążył wygryźć tylko pieczątkę, 
kwoty nie. Co innego owce: zjeść, przeżuć, pospać. 
Łysa, chodź do pani! 

Dzieci czasem pytają, czy owce beczą, czy meczą. 
Meczą kozy. Owce beczą, czasem z bulgotem – gdy 
ktoś idzie ku nim z pełnym jedzenia wiadrem, a one 
akurat przeżuwają. Także chrapią, sapią, dyszą z go-
rąca i  bekają. Ale nie puszczają bąków jak konie. 
Dlaczego Władek i  Jurek nie mają rogów, pytają 
dzieci. Nie są wybrakowane. Owca pomorska nie 
ma rogów bez względu na płeć.

Czy pracownicy skansenu mogliby którąś zjeść? 
Jakąś cherlawą... – Przeszły przez kasę na stan in-
wentarza. Są własnością muzeum i  elementem 
ekspozycji – ucina opiekunka. – A jeśli chodzi o inne 
opory, to też bym nie mogła. Za dużo z nimi jestem.

Ożeż! Co to? Pani Karolina: – Mówiłam, żeby pan 
nie siadał; rąbią tak jak idą.

Zagroda Albrechta z lotu bociana Olka.
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Skansenman Stasiu błyskawicznie znalazł pozycję do zdjęcia.



– Intrygują mnie pański kapelusz i pasek.
– Fajkę jeszcze mam.

– Niech pan wyjmie, będzie lepsze zdjęcie.
– Jest pod 19 B.

– To numer domu?
– Za rzeką. Dwa kilometry tylko. Bynajmniej nie 

płacę PKS-owi.

– Skąd pan się tu wziął?
– Z pogorzelców świętokrzyskich. Wszystko tam 

było: jałóweczka na mleko i masło, byczka się za-
bijało – na samowystarczalność. Ale po tym poża-
rze aż tu nas rodzice przywieźli, bo był kąt pege-
erowski. Z czasem sam zacząłem robić w pegeerze, 
a  potem tu się przyjąłem. Z  natury przyjechał, do 
natury trafił. Karmię, obrządzam, wyganiam na pa-
stwisko. Coś pomaluję, przytnę, dokręcę. A dla wy-
cieczek włączam młocarnię, z XIX wieku. Tak samo 
śrutownik, wialnię i sieczkarnię ręczno-pasową. I wi-
dły jak trzymać, pokażę. I koszenie zboża kosą – lek-
cje prowadzę, a potem przez pracownika Edwarda 
jest zwożone.

– Co pan z tego lubi najbardziej?
– Grono przyjaciół. Mieszka tu, niektórzy pracują 

jak ja. I zabawy. Na Marcina zwłaszcza – gęsina, wie 
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Robiłem akurat zdjęcia koniowi, gdy podszedł nietypowy człowiek i spytał: to będzie film? Poczułem, 
że będzie to rozmowa. Stanisław Piwiński znany jest bardziej jako Pan Stasiu alias Dizajner, gdyż 
umacnia wizerunek swołowskiego skansenu.

Powładkowe bliźnięta.

Duży koń Maja.



pan, ludzi dużo, potem grają, a my siedzimy i roz-
mawiamy.

– Ze zwierzętami też pan rozmawia?
– A pewnie! Z końmi najwięcej.

– Z owcami?
– Mało co. Tylko hałastrą lecą do wiadra. Kury też 

nie to. Ale i barany trzeba lubić, i drób. Ze wsi je-
stem, to tak mam. I jak z każdym pogadam, to nie 
jest osamotnione.

– No a konie?
– O, panie! Z koniem to duża rozmowa! I wiśta, 

i wio, i nazad. Wszystko mu pan powie, a on poła-
pie. A czasem na inne sprawy zejdzie, życiowe. Koń, 
panie, szarpnie, bodnie, ale szacunek dla człowieka 
ma. Jest więcej do człowieka uwiązany. A  jak fur-
man narąbany, to i furmana przywiezie, i to, co na 
wozie. A! Uwielbiam jeszcze pracę na rozbiórkach. 
Lepiej mi wychodzi niż budowa.  

– Czego zaś pan nie lubi?

– Jak za dużo naraz. Bo nie odmawiam, choć 
pięć osób chce coś ode mnie i nie mam za co się 
złapać. Czasu brak. Jednak zorganizowany jestem, 
poprzez pracę brygadową. Tak wyuczony. I ze wsi 
jestem.
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• W  każdą niedzielę lipca: Dziecięce Zagrody 
– spotkania z  baśniami, rzemiosłem, śpiewem 
i zabawą, teatr na sianie, wyścigi i konkursy wiej-
skie.
• W każdy wakacyjny czwartek: pokazy czynno-
ści – kowalstwo, ubijanie masła, smażenie racu-
chów, zbieranie i  suszenie ziół, wiejskie muzy-
kowanie.
•  4-6 sierpnia: plener kowalski – do kuźni zje-
dzie kilkudziesięciu kowali z całego kraju!
• 15 sierpnia: pomorskie święto ziół na Matki 
Boskiej Zielnej – msza św. ze święceniem i  jar-
mark ziołowo-kwiatowo-miodowo-warzywno-
-owocowy.

Dostawa koszalińskiego piwa do swołowskiej gospody.

Skrzynka koszalińskiego.W izbie browarnictwa.





Zatrzymaj 
sobie ślad 
Słowińców
Kluki są na końcu dróg – to kusi, zwłaszcza że blisko: z twojej plaży do krajowej szóstki, nią do Słupska, 
tu na Łebę i zaraz po Łokciowym jesteś. Czy uda ci się pogadać ze Słowińcem? Nie. To znaczy – prawie nie. 

Rodzina Barnow. Na kolanach 
dziadka wnuk Heinz. Kluki, 1952.
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eśli jesteś zwykłym letnikiem, folder ci 
powie, że Kluki to dawna wieś słowiń-
ska nad Łebskiem w Słowińskim Par-
ku Narodowym, ze skansenem Mu-
zeum Wsi Słowińskiej, gdzie w każdą 
niedzielę wakacji natkniesz się na 

imprezę ludową, a od wtorku do soboty (do 12 VIII) 
na prezentacje dawnych zajęć, stale zaś na sklepik 
z rękodziełem w chałupie Zagrody Reimanna. 

Jeśli jesteś letnikiem z  wyobraźnią i  ciekawym 
niepowierzchownie, spróbujesz znaleźć Słowiń-
ców. Ich dusze kręcą się po obejściach, zaglądają 
do chałup, a nawet – ma się rozumieć z czystej cie-
kawości – do garnków. Przysiadają za stołem, nasłu-
chują, czy o nowym świecie opowie im radio z owal-
nym głośnikiem, do którego schodzili się sąsiedzi, 
nakręcają blaszany budzik, kręcą kółkiem maszyny 
do szycia, poprawiają bety na łożu małżeńskim, 
a w szopie kiwają głowami na podarte sieci.  

Dosłowniej znajdziesz Słowińców na starym 
cmentarzu przy drodze za wsią – jedynym słowiń-
skim, od 1980 zamkniętym dla pochówków, przeję-
tym przez muzeum. Od XVIII w. nagrobki pamiętają 
mieszkańców Kluk Smołdzińskich i nieistniejących 
już Kluk Żeleskich. Szczególnie intrygują 83 że-
liwne krzyże w kilkunastu typach, powstałe na za-
mówienie w odlewniach Słupska i Sławna. Mówią 
o ludziach zmianami pisowni słowiańskich nazwisk: 
ostatni chowani potomkowie Słowińców czuli się 
Niemcami – jak ci nieliczni, którzy się ostali, i jak ci 
przyjeżdżający z Niemiec.

Nadzwyczajne rozmowy  

– Zdarzali się tacy, którzy odpowiadali „nie wiem”, 
„nie pamiętam”, ale większość się otworzyła. Wspo-
minali sami z siebie, szczerze i  ze łzami – mówi et-
nolog Joanna Jagoda, której rozmowy z potomkami 
Słowińców muzealnicy sfilmowali; fascynująca płyta 

j

Herwig Pollex z koniem w klumpach (na tylnych nogach), które 
zakładano, by kopyta nie grzęzły w torfowej ziemi. Kluki, lata 70. Obwoźna sprzedaż rondli.

Joanna Jagoda przeprowadza wywiad z Charlotte Skuriat z d. Judaschke z Gardny Wielkiej, urodzoną w 1927 r.
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„Zatrzymać czas” jest do kupienia w skansenie. – Py-
tałam o dziecięce zabawy, szkołę, kulinaria, rzemio-
sła, tańce, śpiew, obyczaje, obrzędy, a nawet przesą-
dy. Bardziej otwarcie niż miejscowi opowiadali ci, co 
przyjechali z Niemiec. Może dlatego, że zaraz odje-
chali, więc nie krępowała ich spodziewana ocena są-
siadów. Charlotte Skuriat z domu Judaschke, prze-
szło 80-letnia pani, w  detalach opisała przestrzeń 
pobliskiej Gardny. Mężczyźni szczegółowo omawia-
li, jak paśli gęsi i pomagali ojcom przy sieciach, a ko-
biety o pomaganiu w kuchni. O tym jak przyjeżdżały 
kino, karuzela, a nawet o życiu karczmy, chociaż ko-
niec wojny przerwał to, gdy mieli po parę lat.

Do płyty dołączony jest katalog z  prywatnymi 
zdjęciami od potomków Słowińców – wszystkich 
poruszył zwłaszcza rodzinny albumik Erny Wolf z d. 
Barnow, wielkości książeczki do nabożeństwa.

Gdzie ci Słowińcy?

O tajemniczych Słowińcach powiada się nawet, 
że nie istnieli. – Byli, tylko ulegli germanizacji – wy-
jaśnia Henryk Soja, kierownik muzeum w Klukach. 
– Po rozbiorach Polski przyszedł Zwang (przymus), 
który przerwał ciągłość ich istnienia jako grupy 
kojarzonej z  Kaszubami. Są tylko potomkowie. 
Przyjezdni, z  którymi rozmawiała Joanna Jagoda, 
opuścili Polskę w ramach łączenia rodzin po ukła-
dzie Brandt-Cyrankiewicz z  1970 r. Ale większość 
wysiedlono w latach 1947-48. Zresztą, oni czuli się 
Niemcami, wielu chciało wyjechać; napływający 
Polacy nie najlepiej się odnosili do tych luteranów, 
a Rosjanie i szabrownicy z głębi kraju kradli im do-
bytek. Wcześniej, przez lata tworzenia skansenu, 
zdołaliśmy zachować materialne pamiątki po Sło-
wińcach. Teraz, poprzez sfilmowane rozmowy, wy-
korzystaliśmy ostatnią chwilę na uratowanie tego, 
co bardziej ulotne i odchodzi z ludźmi.

Autor: Marek Zagalewski 
Foto: Zbigniew Kańczukowski i Muzeum Wsi Słowińskiej

Skoro odwiedzisz Kluki, rozejrzyj się. Słynne 
Ruchome Wydmy w Słowińskim Parku Narodo-
wym: wspiąwszy się na największą – Górę Łącką 
między Bałtykiem a  jeziorem Łebsko z  wido-
kiem na oba – stracisz dech z wysiłku i wrażenia, 
jakie robi piaskowy ogrom, ziarnkiem po ziarn-
ku zasypujący las. Kolejne atrakcje wspinaczko-
we to latarnia morska w Czołpinie i legendarna 
góra Rowokół, w przeszłości ważny ośrodek re-
ligijny pogan. Odsapniesz wśród wypchanych 
eksponatów Muzeum Przyrodniczego w Smoł-
dzinie, a  rybę zjesz wracając w Gardnie Małej 
lub Wielkiej.

Lato 201790 

Mołnia (od kaszubskiego môłniô – błyskawica, bo ma biały zygzak 
na łbie); jedna z trzech muzealnych klaczy zimnokrwistych.

Sypialnia Keitschicków.

Salonik w chałupie Keitschicków z Kluk Żeleskich, lata 40.

Główna izba chałupy Alberta Klücka z Kluk Żeleskich, lata 20-30.
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WIELKIE 
CENTRUM 
PLAŻOWANIA

22-23.07 Plaża Dąbki
29-30.07 Plaża Kołobrzeg
    5-6.08 Plaża Mielno
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