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Citan: zużycie paliwa w mieście/poza miastem/średnie: 7,9-4,7/5,8-4,2/6,4-4,3 l/100 km; średnia emisja CO2: 144-112 g/km.
Vito: zużycie paliwa w mieście/poza miastem/średnie: 9,0-6,6 /6,0-5,0/6,9-5,7 l/100 km; średnia emisja CO2: 182-154 g/km,
Sprinter: zużycie paliwa w mieście/poza miastem/średnie: 18,6-7,1/10,8-5,7/13,8-6,1 l/100 km; średnia emisja CO2: 324-165 g/km.

Poszukivany rocznik 2016. 
Pierwszy do pracy Sprinter, wszechstronny Vito i miejski Citan 
z rocznika 2016 czekają na Ciebie! Tylko teraz najlepsza oferta 
samochodów Mercedes-Benz z atrakcyjnymi cenami, 
promocyjnym finansowaniem i wyjątkowo korzystnym 
pakietem gwarancyjnym. 

Ostatnich modeli dostawczych z rocznika 2016 
szukaj tylko w salonach Mercedes-Benz.

Mojsiuk Sp. z o.o. Sp.K., ul Pomorska 88, Szczecin Dąbie, tel.: +48 91 48 08 714, 48 08 719; Stare Bielice 128, Koszalin, tel.: +48 94 34 77 376





owoli dobiegają końca prace nad dokumentem 
określającym strategię promocyjną Koszalina na 
najbliższe lata. Poprzedni zapis dotyczył okresu 
2009 – 2014. Przez dwa lata strategii nie było i świat 
się nie zawalił – powie ktoś. Nie było jej, ale jak by 

była, bo działania promocyjne miasta stanowiły de facto kontynuację 
tego, co zostało zapisane w poprzedniej strategii. Niejako z rozpędu 
ją wykorzystywały. 

Dlaczego uważam, że przyjęcie nowych założeń promocyjnych 
jest ważne? Otóż głównie ze względu na to, co towarzyszy pracy nad 
tym dokumentem, a co jest swoistą „wartością dodaną”. 

Napisanie strategii nie zostało zlecone jakiejś wyspecjalizowanej 
agencji, która za kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy złotych stworzy-
łaby „dzieło”, w którym mogłoby się przejrzeć każde miasto. Miałem 
takich rzeczy w ręku wiele. Różniły się one objętością, ale nie sensem. 
Za pianą marketingowego żargonu kryła się najczęściej pustka. Nie 
mogło być inaczej, kiedy ten sam człowiek z Krakowa, nieznający bli-
żej realiów miejsc, które miał „sprzedawać”, pisał dla nich - według 
tej samej sztancy - strategiczne opracowania.

Tym razem w  Koszalinie ratusz przyjął inną drogę. Zaprosił do 
współpracy osoby stąd, które mają kompetencje, by znaleźć się 
w zespole konsultacyjnym. Dalej – z udziałem członków tego zespo-
łu urządził cykl debat środowiskowych na temat tego, co w strategii 
promocyjnej powinno się znaleźć. Najważniejsze, że urzędnicy od-
powiedzialni za strategię konsekwentnie podczas tych debat byli 
milczącymi słuchaczami. Mogli usłyszeć rzeczy dla siebie niemiłe. Na 
przykład od przedsiębiorców prowadzących duże i średnie (w wa-
runkach koszalińskich duże i średnie) firmy, że z ich punktu widzenia 
taka strategia jest w ogóle zbędna, bo dla ich działalności jej istnie-
nie jest kompletnie obojętne. Mogli również usłyszeć z  pierwszej 
ręki relacje osób, które na co dzień obsługują ruch turystyczny, jak 
postrzegają Koszalin przyjeżdżający tu goście. I wiele, wiele innych 
rzeczy. I  na pewno w  niejednym momencie mieli ochotę na pole-
mikę, ale jednak wytrzymywali ciśnienie, słuchając jedynie i notując. 

Ostatnia z debat, odwołująca się do tematyki historycznej i stawia-
jąca pytanie, do jakich osiągnięć dawnych koszalinian chcemy się 
odwoływać w przyszłości, odbywała się w momencie, kiedy to wyda-
nie magazynu było w druku. Sądząc z różnych sygnałów miała szansę 
przyciągnąć wielu dyskutantów. Nic dziwnego, bo zainteresowanie 
dziejami Koszalina i  naszych poprzedników – historycznych jego 
mieszkańców - systematycznie rośnie. Świadczą o tym grupy rekon-
strukcyjne, coraz liczniejsze strony internetowe poświęcone historii 
miasta i Pomorza, aktywność kolekcjonerska. 

Wszystko to wzięte razem dowodzi, że współcześni koszalinianie 
nie są już tak zatomizowaną społecznością jak na przykład jeszcze 20 
lat temu. Dyskusja wokół strategii promocyjnej dodatkowo poszuki-
wanie lokalnej tożsamości wzmaga. 

Pozostaje więc mieć nadzieję, że liczne dyskusje dostarczyły wy-
starczająco dużo materiału do przemyśleń i że przyszła strategia pro-
mocyjna będzie opracowaniem mądrym. My za to trzymamy kciuki, 
obiecując Państwu relacjonowanie kolejnych etapów tworzenia tego 
dokumentu, którego wartość to dużo więcej niż miejski logotyp i re-
klamowe hasło.    

Foto: Agnieszka Orsa
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Na okładce: 
Zawodnicy AZS Koszalin

Foto: Agnieszka Orsa



ZAMIESZKAJ
NA PARYSKIEJ

W KOŁOBRZEGU

Jakość gwarantowana przez firmę

w w w. k u n c e r. p l

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



Toyota Jankowscy Sp. J.
ul. Diamentowa 2, 75-736 Koszalin

www.toyota.koszalin.pl, tel. 94 346 55 10



Toyota Jankowscy Sp. J.
ul. Diamentowa 2, 75-736 Koszalin

www.toyota.koszalin.pl, tel. 94 346 55 10
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oszalińskie TPD to jeden z  najprężniej działa-
jących w  Polsce oddziałów organizacji, jedno 
z największych stowarzyszeń w województwie 
oraz największe stowarzyszenie pozarządowe 
w  regionie zajmujące się problemami dzieci. 

Nic więc dziwnego, że na zaproszenie Henryka Zabrockiego, szefa 
oddziału TPD, odpowiedzieli samorządowcy, pedagodzy, przed-
stawiciele instytucji i firm wspierających TPD, najbliżsi współpra-
cownicy. Greta Grabowska, artystka, projektantka wnętrz, która 
przygotowała plan odnowienia siedziby Grona, podsumowała: 
– Współpraca z wami była dla mnie przyjemnością – zwróciła się 
do innych gości. – Udało nam się zachować oryginalną stolarkę, 
dzięki czemu stare wnętrza zyskały nowy wyraz. Dla dzieci to też 
forma edukacji, że nie niszczymy tego, co ktoś zrobił przed nami. 
Kolorystyka wnętrz jest radosna, mam nadzieję, że dzieci w tych 
pomieszczeniach poczują się dobrze. Tapety jeszcze bardziej roz-
promieniły to miejsce, a jak wiemy w przyjaznych wnętrzach dzieci 
lepiej się rozwijają.

W podziękowaniu za pomoc w wyremontowaniu siedziby grona 
Odznaką Specjalną TPD „Przyjaciel Dziecka” uhonorowani zostali:

Piotr Jedliński, prezydent Koszalina, który od lat wspiera inicja-
tywy na rzecz dzieci i ich rodzin.

Greta Grabowska, architekt wnętrz, malarka. Projektantka po-
mieszczeń TPD, pomysłodawczyni wystroju.

Lucyna Sitarczyk, dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych 
w Koszalinie, który wsparł finansowo remont siedziby TPD. 

Piotr Pawłowski, redaktor naczelny miesięcznika „Świat Dziec-
ka”, wydawanego przez koszalińskie TPD. Przewodniczący spo-
łecznej Rady Programowej oddziału.

Zbigniew Kawecki, właściciel firmy „Komfort Kaweccy”, która 
wykonała nowe meble oraz wsparła TPD podczas prac montażo-
wych i demontażowych. 

Norbert Koselski, szef salonu łazienek BOKARO, która przeka-
zała materiały niezbędne do remontu łazienek: ogniska i nowego 
przedszkola TPD przy ulicy Hołdu Pruskiego w Koszalinie.

Bartosz Zabrocki, dyrektor Krajowego Komitetu Wychowania 
Resocjalizacyjnego. Dyrektor przedszkoli TPD w Koszalinie, wcze-
śniej inicjator ich powstania. 

Władysław Godyla, właściciel Pracowni Rzeźbiarskiej, artysta 
plastyk. Od lat współpracuje z  TPD, był twórcą między innymi 
„Wrót Dobroci” zaprezentowanych na koncercie TPD w BTD. 

Zbigniew Janiszewski, długoletni dziennikarz, redaktor, wy-
dawca, drukarz. Redaktor techniczno-graficzny miesięcznika TPD 
„Świat Dziecka”.  

Po kilku miesiącach remontu na nowo rozpoczęła pracę świetlica środowiskowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD) przy ulicy 
Piłsudskiego w Koszalinie.

K

W tym miejscu 
najważniejsze są dzieci
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koncercie z  kolędami i  piosenkami bożona-
rodzeniowymi wystąpili Białogardzki Chór 
Kameralny Bel Canto pod dyrekcją Pawła Miel-
carka, zespół wokalno-instrumentalny pod 
kierownictwem Macieja Radka, wokalistka Jola 

Tubielewicz oraz orkiestra kameralna złożona z  utalentowanej 
młodzieży z Białogardu.

W trakcie koncertu licytowano przedmioty i usługi przekazane 
przez darczyńców. Pieniądze zbierane były także do koszyków. Ze-
brane środki wspomogą leczenie młodego białogardzianina Ja-
kuba Dziwiora. Chłopiec urodził się z zespołem wad wrodzonych 
ośrodkowego układu nerwowego i rdzenia kręgowego (zespół Ar-
nolda-Chiariego typu II popularnie nazywanym rozszczepem krę-
gosłupa). Po urodzeniu - 3,5 miesiąca w stanie bardzo ciężkim wal-
czył o życie na OIOM-ie w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. 
Przeszedł kilka operacji mózgu, rdzenia i strun głosowych, porażo-
nych na skutek wodogłowia. W grudniu 2012 roku po dziesięciu 
latach usunięto mu rurkę tracheotomijną, która dotychczas umoż-
liwiała mu oddychanie. Dzięki wieloletniej rehabilitacji Jakub mówi 
i obecnie porusza się na wózku inwalidzkim. Wcześniej zaś przez 
kilka lat chodził przy balkoniku. W 2015 i 2016 roku przeszedł po-
nownie kilka operacji chirurgicznych i neurochirurgicznych w Pol-
sce, które nie przyniosły spodziewanych efektów, znacznie osłabiły 
jego umiejętność samodzielnego poruszania się. Mimo rehabilita-

cji znacznie pogłębiła się skolioza, która w tej chwili zagraża jego 
życiu (uciśnięte i przemieszczone są organy wewnętrzne, pomniej-
szona pojemność i  wydolność płuc). Konieczna jest operacja 
w Klinice u profesora Gloriana w Paryżu, na którą kierują Jakuba 
lekarze, przywracając mu również nadzieję na samodzielne stanie 
i poruszanie się. Aktualnie trwa rehabilitacja w Mazowieckim Cen-
trum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży „STOCER” w Warszawie, która 
przygotowuje go do operacji za granicą.

Organizatorem koncertu było Centrum Kultury i Spotkań Euro-
pejskich w Białogardzie.

Miesięcznik „Prestiż Magazyn Koszaliński” był patronem VI Charytatywnego Koncertu Bożonarodzeniowego, który  odbył się 28 grudnia 
ub.r. w Białogardzie. Jego celem była zbiórka na pokrycie kosztów leczenia Jakuba Dziwiora. Podczas koncertu w kościele pw. NNMP 
zebrano na leczenie Kuby 17.656,70 zł! Do „skarbonki” wpadły dodatkowo: 1 euro i 1 turecka lira.

W

Koncert z myślą o Kubie
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to, po co radiu taki rozbudowany portal, w któ-
rym na równi liczą się relacje tekstowe, foto-
graficzne, dźwiękowe i  filmowe, zapytaliśmy 
Piotra Ostrowskiego, prezesa rządu Polskie-
go Radia Koszalin SA: -  Budując nowy portal, 

którego ważną częścią jest kanał telewizyjny, postawiliśmy sobie 
dwa główne cele. Po pierwsze: chcemy być medium najbardziej 
opiniotwórczym w  regionie, najlepszym, docierającym do jak 
największej rzeszy odbiorców. Innymi słowy - stawiamy wyżej 
poprzeczkę sobie i konkurencji. Po drugie: żyjemy w czasach no-
wych mediów i  musimy operować narzędziami, które pomogą 
w promocji naszego programu - poprzez Internet i portale spo-
łecznościowe, ale także używając telewizji. Portal prk24.pl  tworzą 
głównie ludzie młodzi, z  olbrzymią pasją, zaangażowaniem, ale 
i z wiedzą. Stworzyliśmy od podstaw odrębny zespół Nowych Me-
diów, w którym świetnie odnaleźli się nowi, kształceni przez nas 
dziennikarze, m.in Ewelina Żuberek i  Daria Sikorska. Zespołem 
kieruje Katarzyna Kołodziejska, którą sprowadziliśmy do Kosza-
lina z  największego polskiego portalu. Ona doskonale rozumie 
mechanizmy świata Internetu - trendy, kierunki i potrzeby odbior-
ców. Wspiera ją Jarek Rochowicz, dziennikarz o olbrzymiej wie-

dzy technicznej, dzięki której mogliśmy zrealizować wizję Jarka 
Hasińskiego - z kolei bez jego wyobraźni i uporu ten portal nie 
powstałby. Mam więc olbrzymie szczęście jako pracodawca, że 
mogę się otaczać ludźmi mądrymi i ambitnymi – kwituje prezes 
Piotr Ostrowski.

Wspomniany Jarosław Rochowicz był zaangażowany w  przy-
gotowania do uruchomienia PRK24.PL od samego początku. Tak 
opisuje ten proces: „Idea stworzenia nowego portalu Polskiego 
Radia Koszalin narodziła się już jesienią 2015 roku. To właśnie wte-
dy marzenia o zbudowaniu nowego portalu zaczęły się urealniać. 
Bo to, że nasza strona nie była najmłodsza i co najważniejsze, że 
ciężko będzie ją w przyszłości dostosować do nowoczesnego od-
biorcy, wiedzieliśmy już wcześniej. Mogliśmy oczywiście zmienić 
layout starej strony, ale każdy kto się interesuje tworzeniem stron 
internetowych wie, że sercem każdego portalu jest CMS (z ang. 
Content Management System) więc zmiana de facto musiała i tak 
być całkowita.

Oczywiście jak to w takich projektach bywa, trzeba jeszcze zna-
leźć osoby, które uwierzą (w znaczeniu – zaryzykują) w założenia 

To nie krok, a skok do przodu – tak można podsumować zmianę w serwisie internetowym regionalnej  rozgłośni radia publicznego. 
Przygotowania zajęły rok, ale dzięki temu ruszył serwis dopracowany, prawdziwie multimedialny, który ma szansę stać się z czasem 
głównym źródłem bieżących informacji z terenu Pomorza Środkowego. Dla pracowników Radia Koszalin to ogromne wyzwanie, by 
wykorzystać wszystkie techniczne możliwości PRK24.pl.  

O

PRK24.pl - serwis 
internetowy Radia Koszalin

Ewelina Żuberek, Daria Sikorska, Katarzyna Kołodziejska i Jarosław Rochowicz, czyli Nowe Media w Polskim Radiu Koszalin 



REKLAMA

SKUTECZNY WYNAJEM Z ZAUFANYM PARTNEREM:
TUI Ferienhaus to niemiecki specjalista od wynajmu domów letniskowych 
należący do międzynarodowej TUI Group

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM  
REGIONALNYM PRZEDSTAWICIELEM: 
Arek Lencewicz 
Mobil: 504 810 150 
E-Mail: arek.lencewicz@gmail.com

 niemiecki rynek
 maksymalne obłożenie
 największa sieć sprzedaży
 kompleksowa obsługa rezerwacji 
	płatność przed przyjazdem gości www.domki-tuitam.pl
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projektu, zespół i  dadzą zielone 
światło nadchodzącym zmianom. 
Tu na pewno warto podkreślić rolę 
panów Piotra Ostrowskiego, pre-
zesa zarządu Polskiego Radia Ko-
szalin oraz Jarosława Hasińskiego, 
dyrektora Działu Cyfryzacji i Admi-
nistracji.

Od początku prac, czyli grud-
nia 2015 roku, bardzo istotnym 
elementem było postawienie na 
jakość. Nawiązaliśmy współpracę 
z  jednym z  najlepszych ośrodków 
technologicznych w  Polsce – Te-
lewizją Polską. Pozwoliło nam to 
uniknąć budowania własnej infrastruktury, która i  tak miałaby 
zapewne sporo technologicznych ograniczeń. Poza TVP zaprosi-
liśmy do współpracy jednego z najlepszych w Polsce architektów 
stron internetowych Eryka Orłowskiego, Aurelię Milach – m.in. 
głównego grafika portalu Polskiego Radia oraz Michała Szewczy-
ka programistę, który w swoim CV ma kilkadziesiąt dużych portali 
internetowych.

W sierpniu 2016 roku ukończyliśmy fazę projektową, a urucho-
mienie domeny prk24.pl zaplanowaliśmy na styczeń tego roku. 
I co najważniejsze - udało się to zrealizować, co w przypadku du-
żych projektów nie zawsze jest oczywiste.

Od początku wiedzieliśmy jako zespół czego chcemy. Nie my-
śleliśmy w  kategoriach ograniczeń, ale jednocześnie wiedzieli-
śmy, gdzie postawić granicę wyobraźni.

Pierwszym założeniem była 
przejrzystość. Dziś w  Internecie 
najbardziej cenione są strony „lo-
giczne”, które nie każą błądzić 
w nieskończoność internautom. My 
z jednej strony chcieliśmy prostoty 
w  wyglądzie – przy zachowaniu 
odpowiedniej proporcji poszcze-
gólnych elementów i jednocześnie 
przejrzystości jeśli chodzi o treści.

Druga sprawa to responsyw-
ność. Portal prk24.pl na telefonie, 
tablecie, komputerze czy telewi-
zorze dostosowuje automatycznie 
swój wygląd i  układ do rozmiaru 

okna urządzenia, na którym jest wyświetlany. To pozwala na np. 
odtwarzanie naszych koncertów, korzystanie z kalendarza czy czy-
tanie informacji w sposób bardzo wygodny.

Prędkość – nasz portal otwiera się błyskawicznie, wczytuje 
wszystkie treści w mgnieniu oka, nawet jeśli chodzi o kilkadziesiąt 
dużych obrazów naraz.

Mamy też świetną jakość dźwięku, obrazu wideo – za co odpo-
wiada TVP oraz rozbudowane galerie zdjęć. Player online odtwa-
rza nasze radio z  jakością HQ. Technologia stworzenia naszego 
portalu opierała się na różnych językach programowania takich 
jak: PHP, HTML, CSS oraz JavaScript, co pozwala nam rozbudowy-
wać nasz portal w zasadzie w każdym kierunku.

Autor: Adam Różański

Piotr Ostrowski (prezes zarządu Polskiego Radia Koszalin), Adam Kasprzyk 
(zastępca dyrektora produkcji), Piotr Kobalczyk (dyrektor programowy) 
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ospodarka

Nagrodzona została spółka Meden-Inmed - 
za innowacyjność  rozwiązań  oraz  zbudowanie 
silnej koszalińskiej marki rozpoznawalnej w Pol-

sce i na świecie.  Firma na rynku medycznym funkcjonuje od roku 
1989. Do jej najpopularniejszych wyrobów firmy należą: stoły 
do masażu, wózki endoskopowe, symulatory chodu, wanny do 
hydromasażu, wirówki oraz urządzenia do masażu wodnego na 
sucho. Jednym z największych osiągnięć firmy w ostatnim czasie 
jest współpraca z Fundacją  Rozwoju Kardiochirurgii przy opraco-
wywaniu  projektu lekkiego przenośnego  robota Robin Heart sto-
sowanego podczas operacji endoskopowych. Wyroby medyczne 
firmy  cieszą się uznaniem na całym świecie. Obecnie wyroby z jej 
logo można spotkać między innymi w  Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie, Japonii, Australii czy też 
takich krajach jak Kazachstan i Uz-
bekistan.

Społeczna odpowiedzialność

Koszalińskiego Orła w  tej dzie-
dzinie odebrał ksiądz doktor Rado-
sław Siwiński. Ksiądz Radosław ma 
40 lat, pochodzi z  Kołobrzegu. Po 
ukończeniu Wyższego Seminarium 
Duchownego w Koszalinie święce-
nia kapłańskie otrzymał w  2007 r. 
W 2011 r. został mianowany przez 
biskupa Edwarda Dajczaka koor-
dynatorem ds. Spraw Nowej Ewangelizacji.  W  2013 r. uzyskał 
doktorat z  filozofii i  został wykładowcą w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Koszalinie .

Z  inicjatywy księdza Radosława Siwińskiego 12 października 
2010 r. zostało powołane Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia, któ-
rego został prezesem. Stowarzyszenie pozyskało budynek przy 
Alei Monte Cassino, gdzie rozpoczęło prace związane z budową 
Domu Miłosierdzia Bożego. Celem tej placówki jest pomoc oraz 
długotrwałe i kompleksowe wsparcie  dla osób znajdujących się 
w  ubóstwie oraz osób borykających się z  problemami dnia co-
dziennego. Osoby korzystające ze wsparcia Domu Miłosierdzia 
oprócz możliwości schronienia i  bezpłatnego posiłku mają za-
pewnioną pomoc psychologiczną, prawną i socjalną.

Kultura 

Daria Zawiałow otrzymała nagrodę „za konsekwentny rozwój 
artystyczny  oraz znakomity debiut na polskiej scenie muzycznej”. 
Koszalinianka karierę muzyczną zaczęła w wieku 7 lat w progra-
mie ‚’Od przedszkola do Opola’’. Śpiewu uczyła się między innymi 
w Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Była chórzystką Maryli Rodo-

wicz. W 2009 roku zwyciężyła w finale „Szansy na sukces”,  jednak 
popularność wśród szerszej publiczności zyskała dochodząc do  
półfinału 4. edycji programu  „Mam Talent” (2011 r.). Wzięła też 
udział  w  dwóch edycjach programu X Factor (2013 oraz 2014 
rok). Jest laureatką wielu ogólnopolskich i  międzynarodowych 
festiwali.

Szczególnie udany dla jej kariery artystycznej był rok 2016 rok, 
w którym wygrała VII edycję Festiwalu Piosenki  i Ballady Filmowej 
w Toruniu, była też finalistką Festiwalu Pamięci Andrzeja Zauchy 
„Serca Bicie” w  Bydgoszczy. Na podkreślenie zasługuje także 
jej występ podczas ubiegłorocznego 53. Opolskiego Konkursu 
Polskiej Piosenki w Koncercie „Debiuty 2016”, gdzie znakomicie 
wykonała piosenkę ze swojego debiutanckiego  singla – „Malino-
wy chruśniak”. Dzięki temu otrzymała: nagrodę Polskiego Radia, 

Opolską Karolinkę oraz nagrodę 
Stowarzyszenia SAWP (Stowarzy-
szenie Artystów Wykonawców 
Utworów Muzycznych i  Słowno
-Muzycznych). 

Sport

W  tej dziedzinie laureatem zo-
stał Maciej Sochal. W wyniku cho-
roby od kilkunastu lat porusza się 
na wózku inwalidzkim. W  2003 
roku pod kierunkiem Aleksandra 
Popławskiego zaczął trenować 
pchnięcie kulą i rzut maczugą jako 

zawodnik Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych „Start Ko-
szalin”. W trakcie wieloletniej kariery sportowej wywalczył szereg 
medali mistrzostw świata oraz mistrzostw Europy. Startował na 
Igrzyskach Paraolimpijskich w Atenach, Londynie i Rio de Janeiro. 
W roku 2012 i 2016 zajął 4. miejsce w pchnięciu kulą (za pierw-
szym razem w kategorii F32/33, za drugim razem w kategorii F32). 
Jednak największy sukces sportowy odniósł w rzucie maczugą na 
Paraolimpiadzie w Rio de Janeiro w 2016 roku, zdobywając w ka-
tegorii F31/32 złoty medal, gdzie w swojej ostatniej próbie posłał 
maczugę na odległość 33 metrów i 91 centymetrów.

Edukacja

W  dziedzinie EDUKACJA laur przypadł Gimnazjum nr 11 im. 
Lotników Polskich „za  znakomite rezultaty kształcenia, rozwój 
i eksponowanie indywidualnego potencjału uczniów oraz deter-
minację w kształtowaniu prospołecznych, patriotycznych postaw”. 
Gimnazjum to powstało w Zespole Szkół nr 5 w Koszalinie w roku 
szkolnym 1999/2000. Od 1 września 2004 roku funkcjonuje jako 
samodzielna placówka, kontynuując ponad pięćdziesięcioletnie 
tradycje Szkoły Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym i Studium 
Nauczycielskim oraz Szkoły Podstawowej nr 11.

Stałym elementem dorocznych spotkań noworocznych, na jakie zaprasza zawsze na początku stycznia prezydent Koszalina 
przedstawicieli świata biznesu, kultury, nauki, oświaty, organizacji pozarządowych, sportu i innych dziedzin istotnych dla miasta, 
są nagrody – „Koszalińskie Orły”.  Oto osoby i instytucje, których działalność w minionym roku została szczególnie doceniona 
przez prezydenta Piotra Jedlińskiego.

G

Koszalińskie Orły 
po raz jedenasty
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rganizatorem balu (14 stycznia br.) było tra-
dycyjnie Stowarzyszenie Nasza Gmina, a jego 
miejscem (już po raz czternasty) hotel Unitral. 

W licytacji można było nabyć m.in. okoliczno-
ściowy medal wybity przez Mennicę Państwową - w zaledwie stu 
egzemplarzach - z okazji uzyskania przez Mielno praw miejskich. 
Oznaczony numerem 1 medal przekazała jako swój dar burmistrz 
Olga Roszak – Pezała. Był on najwyżej wylicytowanym przed-
miotem – przyniósł organizatorom aż 6000 złotych dochodu. Za 
mniejsze sumy „poszła” wspomniana koszulka polskiej reprezen-
tacji szczypiornistów i obrazy Krzysztofa Urbanowicza, Katarzyny 
Chudobińskiej, Oli Mikuły i Pawła Leguna. 

Bal rozpoczął się po staropolsku - polonezem. Do tańca przy-
grywał zespół coverovy OSADA Band, który szybko nawiązał do-
skonałą relację z gośćmi. – To doskonali muzycy, zaangażowani, 
znakomicie wyczuwający nastrój Sali – zachwala Krystyna Żakow-
ska – Węgielnik, obecna prezes Stowrzyszenia Nasza Gmina. 

Ostatni goście schodzili z parkietu o godzinie piątej! Rolę wo-
dzirejów odgrywali Andrzej Krucz, aktor teatrów warszawskich 
oraz Daniel Zmitkowski, koszaliński konferansjer. 

Wśród gości, którzy co roku uczestniczą w mieleńskim balu cha-
rytatywnym jest dr Leszek Kosiński z małżonką: - Na co dzień ży-
jemy w pewnym rozkroku między Koszalinem a Mielnem, z coraz 
większym ciążeniem ku temu drugiemu. Dlatego nie mogliśmy 
być głusi na tak szlachetną inicjatywę. Polubiliśmy ten styczniowy 
bal i dlatego od ładnych paru lat nie opuściliśmy żadnego. Jego 
znaczenie mierzy się nie tylko w pieniądzu. To wyraz autentycznej 
społecznej solidarności z tymi, którym pomoc jest niezbędna. Ta-
kie działanie cementuje lokalną społeczność.  

- Wszystkim - sponsorom, gościom i darczyńcom ogromnie 
dziękujemy i już zapraszamy na przyszłoroczny bal - mówi Krysty-
na Żakowska – Węgielnik. – Będą na nim z pewnością nasi nowi 
przyjaciele z kołobrzeskiego Rotary Clubu, z którym nasze stowa-
rzyszenie nawiązało właśnie współpracę. 

Koszulka reprezentanta Polski w  piłce ręcznej podarowana przez prezesa Firmus Group Steina Christiana Knutsena była jednym 
z przedmiotów licytowanych podczas siedemnastego mieleńskiego balu charytatywnego. Łączny dochód z imprezy wyniósł 19 650 
złotych. Jak zawsze pieniądze zostaną przeznaczone na stypendia socjalne dla niezamożnej młodzieży, nagrody dla uczniów z Mielna 
i Sarbinowa oraz specjalistyczne leczenie młodej osoby z terenu gminy.

O

Ten bal to już tradycja 
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ala Liderów Polskiego Biznesu co roku gromadzi 
znamienite osobistości ze świata polityki i bizne-
su, dając niepowtarzalną okazję do spotkań i roz-
mów na temat wpływu polskiej przedsiębiorczo-
ści na rozwój kraju.

Nagrody specjalne BCC – Złote Statuetki – to prestiżowe na-
grody, które wręczane są liderom, kierującym się w swojej pracy 
zawodowej etyką prowadzenia biznesu oraz troską o sprawy pań-
stwowe. 

Projekt nagrody to dzieło uznanego polskiego rzeźbiarza, Ta-
deusza Tchórzewskiego. Inspiracją do jej stworzenia była rzeźba 
nieznanego artysty z  okresu międzywojennego. Ta wyjątkowa 
nagroda odlana jest z brązu, pokryta 24-karatowym złotem, wy-
konana ręcznie.

Spośród wielu nominacji, Złotą Statuetkę otrzymały firmy, jak: 
Meden-Inmed, Volkswagen Motor Polska, HM Invest, JTI Polska, 
McDonald’s Polska, Doosan Babock Energy Polska, BMG Gowo-

rowski, Cloos – Polska, Eista, Stegu, Robert Nogacki Kancelaria 
Prawna Skarbiec. 

Złotą Statuetkę otrzymały także takie osobistości, jak Angela 
Merkel, nagrodzona za wkład w  intensywny rozwój polsko-nie-
mieckich stosunków gospodarczych, handlowych i  sąsiedzkich; 
czy Jego Świątobliwość Papież Franciszek, który swoją statuetkę 
odebrał osobiście, podczas spotkania z  zarządem BCC w  paź-
dzierniku 2016 roku. 

Podczas Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu, która odbyła się 21 stycznia 2017 roku w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, 
zostały wręczone nagrody dla Nominowanych i Laureatów XXVI edycji konkursu Lider Polskiego Biznesu 2016. W wąskim gronie firm 
nagrodzonych Złotą Statuetką znalazła się koszalińska firma Meden-Inmed Sp. z o.o.

G

Koszaliński Meden-Inmed 
z tytułem „Lider Polskiego Biznesu 2016”
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Projekt
 „nowy AZS”



Temat z okładki 19 

Po nagłym zerwaniu pod koniec poprzedniego sezonu przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” kontraktu sponsorskiego perspektywa, 
że AZS Koszalin wypadnie z rozgrywek koszykarskiej Ekstraklasy, stała się realna. Właściwie dla wielu było to już przesądzone. Ale nie dla Leszka 
Dolińskiego, niegdyś znakomitego koszykarza, później trenera, który podjął wyzwanie poprowadzenia klubu w sytuacji, gdy z finansowego punktu 
widzenia była to misja straceńcza. Już po paru miesiącach widać, że - paradoksalnie - klub z tego kryzysu może wyjść wzmocniony. Zgodnie ze stra-
tegią prezesa - jednego zewnętrznego, głównego sponsora zastępują stopniowo sponsorzy mniejsi, ale za to koszalińscy. Wokół AZS-u gromadzi 
się dobra społeczna energia i konsoliduje się grupa miejscowych firm oraz osób, którym zależy na uratowaniu niemal 50-letniego dorobku klubu.    
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o ekstraklasy AZS Koszalin awansował w 2003 
roku. Był to czas, kiedy liga się profesjonali-
zowała. Kluby musiały przyjąć formułę spor-
towych spółek akcyjnych. Nie inaczej było 
z  koszalińskim AZS-em. Jego głównymi wła-
ścicielami są gmina miejska Koszalin i Kosza-

lińska Telewizja Kablowa. Klub utrzymuje się w  głównej mierze 
z dotacji miejskiego samorządu. Jednak bez dodatkowych wpły-
wów nie jest w stanie przeżyć.

W tył zwrot

Większość klubów ekstraklasy ma sponsorów  tytularnych. To 
bogate firmy, które swoją promocję opierają na skojarzeniach 
z  popularną dyscypliną sportu. Do niedawna takim sponsorem 
dla AZS Koszalin były „Police”. 

Dla nikogo chyba nie jest tajemnicą, że obsada kierowniczych 
stanowisk w spółkach Skarbu Państwa lub spółkach z jego więk-
szościowym udziałem zależy od układów politycznych. Po ostat-
nich wyborach parlamentarnych, wygranych przez Prawo i Spra-
wiedliwość, zmienił się zarząd „Polic”. Jedną z  jego decyzji było 
zerwanie – według władz koszalińskiego klubu zupełnie bezpod-
stawne i  niezgodne z  prawem – kontraktu sponsorskiego. Klub 
będzie walczył o należne mu z tego tytułu pieniądze w sądzie, ale 
to droga długa i żmudna. 

Niemniej utrata głównego sponsora tuż przez zakończeniem 
sezonu 2015/2016 i  perspektywa kolejnego sezonu bez odpo-
wiedniego zabezpieczenia finansowego mocno zachwiała pod-
stawami AZS. Rada Nadzorcza spółki podjęła wówczas decyzję 
o zmianach w strukturach klubu, które miały zmienić oblicze dzia-
łałności koszalińskiego klubu.

Leszek Doliński nie ma złudzeń: w sporcie zawodowym kluczo-

we są pieniądze. Kto ich ma więcej niż konkurenci, może więcej 
zapłacić, a  więc skompletować drużynę złożoną z  zawodników 
o wyższych umiejętnościach i potencjale. – Na szczęście nie tylko 
pieniądze grają rolę – podkreśla prezes. – Liczą się jeszcze inne 
czynniki i to jest naszą szansą. Dobra atmosfera, mobilizacja i od-
powiednia motywacja również ważą na wyniku sportowym, a to są 
elementy, które przy gwarancji minimum bezpieczeństwa ekono-
micznego można wypracować. 

Kiedy rozmawiamy z Leszkiem Dolińskim i  jego „prawą ręką” 
– Damianem Zydlem, menedżerem klubu, temat pieniędzy wra-
ca wielokrotnie. Prezes wyjaśnia: - Minimum potrzebne, by klub 
mógł grać w polskiej ekstraklasie to obecnie dwa miliony złotych 
rocznie. Dotacja miejska dla nas to około półtora miliona złotych, 
resztę trzeba zdobyć z innych źródeł. Im więcej uda się zgroma-
dzić, tym większe możliwości pozyskiwania graczy o  większych 
umiejętnościach. 

Kapitał osobisty

Kiedy wycofaniu się „Polic” Leszek Doliński wziął na siebie obo-
wiązki szefa klubu (na dokładkę w momencie, gdy przygotowania 
do nowego sezonu powinny się już kończyć a nie zaczynać), wielu 
patrzyło na niego jak na niepoprawnego optymistę. Ale on wie-
dział, czego chce i jak chce tę wizję wcielić w życie. Uporządkował 
klubowe sprawy, do minimum ograniczając wydatki. Rolę mene-
dżera klubu a jednocześnie swego najbliższego współpracowni-
ka zaproponował Damianowi Zydlowi, pasjonatowi koszykówki, 
organizatorowi imprez popularyzujących tę dyscyplinę sportu 
w Koszalinie, niezwykle sympatycznemu i lubianemu w środowi-
sku 26-latkowi. 

Rozliczeniami i  całą resztą buchalterii zajmuje się jak dotych-
czas pani Ewa Osiowy. Sprawy formalne, umowy, terminarze, kon-
takty z ligą i resztą świata zewnętrznego trzyma w swym ręku pan 

D

Sztab szkoleniowy. Od prawej: Tomasz Ignatowicz (pierwszy trener), Kamil Sadowski (trener asystent), Jacek Imiołek (kierownik drużyny). Z tyłu: Lucjan Kasprzak (fizykoterapeuta) 
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Podczas jednego z niedawnych meczów Leszek Doliński, prezes AZS, uhonorował sukces Dawida Jaźwińskiego, podopiecznego Placówki Opiekuńczo-Wychowaw-
czej, który zwyciężył w ogólnopolskim turnieju sportowym organizowanym przez Fundację Marcina Gortata. Marcin Gortat, jedyny Polak w elitarnej lidze NBA, 
od lat angażuje się w propagowanie koszykówki. Jego fundacja organizuje na terenie całego kraju liczne turnieje, w których do wygrania jest wyjazd do Stanów 
Zjednoczonych Ameryki na tzw. Polską Noc NBA. Jak się okazało, zwycięzcą ostatniej edycji turnieju o nazwie „Skills Challenge” został mieszkaniec Koszalina, 
Dawid Jaźwiński. - To ogromny sukces, bowiem w rywalizacji udział brały tysiące młodych ludzi z całego kraju - komentuje Leszek Doliński. Dawid otrzymał pamiąt-
kowy list gratulacyjny, jak również zaproszenie dla wszystkich podopiecznych Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 w Koszalinie na mecze AZS w sezonie 2016/2017.  

Damian Zydel - koszalinianin z krwi i kości. Z AZS-em związany od 2007 roku (miał wtedy 17 lat i był 
wolontariuszem prowadzącym oficjalną stronę internetową klubu). W ciągu 10 lat piął się krok po 
kroku po szczeblach zawodowej kariery, pełniąc m.in. obowiązki kierownika drużyny oraz specjali-
sty ds. marketingu. Obecnie (od września 2016 r.) menedżer klubu. Jak sam podkreśla: koszykówka 
to całe jego życie, a praca w AZS Koszalin to spełnienie marzeń z dzieciństwa. Jest również prezesem 
Stowarzyszenia Trio Basket Koszalin, zrzeszającego młodych, aktywnych mieszkańców naszego 
miasta, którzy organizują doroczny turniej koszykówki ulicznej i towarzyszące mu koncerty. Prezes Leszek Doliński – tutaj w roli kibica.
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Witold Krochmal, z klubem związany od samego jego początku, 
czyli niemal od 50 lat (temat na osobną historię, którą obiecujemy 
Czytelnikom w kolejnym wydaniu naszego magazynu). 

Od tego sezonu powołane zostało również biuro prasowe klu-
bu, w którego skład wchodzą Paweł Gawienowski i Patryk Pietrza-
la. Odpowiadają oni m.in. za prowadzenie strony internetowej, 
portali społecznościowych oraz opracowywanie klubowych gra-
fik. Warto dodać, że w najbliższym czasie planowana jest moder-
nizacja i rozbudowa oficjalnej strony internetowej klubu.

Sztab szkoleniowy to Piotr Ignatowicz jako pierwszy trener, Ka-
mil Sadowski jako trener - asystent, Lucjan Kasprzak jako fizjotera-
peuta drużyny i Jacek Imiołek w roli kierownika zespołu. 

Są to wszystko osoby o bardzo dobrym wizerunku, szanowane 
w światku koszykarskim i nie tylko. To swoisty „kapitał ludzki”, który 
jest niezwykle ważny w momencie przechodzenia przez klub sil-
nych turbulencji. Ale na pewno najważniejszym składnikiem tego 
kapitału jest osobisty autorytet Leszka Dolińskiego. 

Nowy sposób myślenia

Sytuacja, gdy klub sportowy ma jednego dużego sponsora, jest 
na pewno wygodna, bo stabilizuje finanse. Ale z drugiej strony 
może być niebezpieczna, bo uzależnia w zbyt dużym stopniu od 
jednego podmiotu, o czym przekonał się koszaliński AZS. 

Wyciągając wnioski z  przygody z  „Policami”, Leszek Doliński 
zaproponował inne podejście. Pozyskiwanie wielu mniejszych 
sponsorów z  pewnością pochłania dużo więcej energii i  czasu, 
ale poza korzyściami finansowymi przynosi również inne profity. 

Każda nowa osoba związana z klubem wzmacnia go. Zwłaszcza 
w takim niewielkim mieście jak Koszalin. 

Leszek Doliński mówi: - To jest jak ponowny start. Swoista ope-
racja „nowy AZS”. Moim celem jest sprawić, żeby o AZS-ie mówio-
no, że to klub związany ze wszystkimi środowiskami w  mieście. 
Chcę walczyć z wyobrażeniem, że skoro jest to zawodowy klub 
sportowy, to sprowadza graczy, płaci im, a cała reszta go nie in-
teresuje. Odwrotnie. My chcemy być postrzegani jako element 
ważny dla lokalnej tożsamości, coś rzeczywiście koszalińskiego. 
Chcemy z AZS-u z powrotem zrobić mocną markę, z którą ludzie 
będą się chcieli utożsamiać. 

Stąd rozmowy z dziesiątkami właścicieli i szefów lokalnych firm. 
Wielu – głównie ze względu na osobę prezesa – zdecydowało się 
reklamowo związać z  klubem. Niektórzy potencjalni sponsorzy 
sami się zgłaszają, przychodzą porozmawiać w  przerwach me-
czów. - Mamy hasło „Razem możemy więcej”. Najwyraźniej ono 
działa. Nasze otwarcie się na Koszalin powoduje, że ludzie chcą 
być z nami – przekonuje Leszek Doliński. 

Klub ma w planach również powołanie Rady Sponsorów, która 
będzie głosem doradczym, jak również pozwoli na wymianę do-
świadczeń, poglądów oraz jeszcze mocniej zintegruje sponsorów 
i zachęci ich do udziału w codziennym życiu klubów. Swoisty „klub 
biznesowy AZS Koszalin” jest także szansą na docieranie do no-
wych przedsiębiorców i przekonywanie ich do słuszności wspie-
rania koszykówki.

Nieufność wobec klubu topnieje, a kierunek jego rozwoju kibi-
ce i miłośnicy koszykówki zaakceptowali. Przyczyniają się do tego 
takie pomysły, jak to, by zawodnicy wychodzili na parkiet w asy-

Krzysztof Hendzel, jeden ze sponsorów klubu, którzy zaufali prezesowi Leszkowi Doliń-
skiemu (siedzi tyłem). Zdjęcie wykonane podczas niedawnego spotkania noworocznego 
właścicieli, władz klubu i jego sponsorów. Krzysztof Hendzel, wiceprezes i współwłaści-
ciel firmy Agrobud, sponsor klubu, wyróżniony niedawno tytułem Mecenasa Sportu pod-
czas uroczystej gali Sportowy Sukces Roku mówi: - Kiedyś byłem niechętny finansowaniu 
klubu koszykarskiego AZS przez miasto. Ale zmieniłem zdanie. Hala Widowisko-Sportowa 
powstała po to, by służyć koszalinianom, by działy się w niej rzeczy ciekawe, pozwalające 
na wspólne przeżywanie emocji. I dobrze, że jest AZS. Przychodzą ludzie, kibicują. Moż-
na żałować, że nie grają zawodnicy stąd. Ale ja nie jestem szkoleniowcem, nie znam się 
na tym, więc tego wątku nie będę rozwijał. Ubolewam nad tym, że chociaż w Koszalinie 
jest wielu ludzi dysponujących na tyle dużymi pieniędzmi, by wspólnie utrzymać sport 
na przyzwoitym poziomie bez dotacji samorządowych, tak mało z nich się w sponsoring 
angażuje. Nie robią tego, a krytykują, oceniają innych. Ja tak nie chcę postępować. I dla-
tego zaangażowałem się w pomoc klubowi pod nowym kierownictwem. Uważam to za 
rodzaj obowiązku wobec społeczności, w której żyję i miasta, w którym działa moja firma. 
Zresztą to nie jest jedyne moje i mojej rodziny zaangażowanie sponsorskie i charytatyw-
ne. Dla mnie to naturalne.

Darrell Harris, nazywany „Darkiem”. Mówi, że czuje się już Polakiem. Od półtora 
roku stara się o polskie obywatelstwo. Potrzebny już tylko podpis prezydenta RP.

Koszalińskie cheerleaderki
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Obecny skład zespołu AZS Koszalin. 
Stoją (od lewej): Daniel Wall, Piotr Stelmach (kapitan), Kenneth Manigault, Darrell „Darek” Harris, Przemysław Wrona, Artur Pabianek.
Klęczą w drugim rzędzie (od lewej): Curtis Millage, Sławomir Sikora, Igor Wadowski.
Na pierwszym planie (od lewej): Remon Nelson, Jakub Zalewski, Marcin Nowakowski 
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ście dzieci ze szkolnych i międzyszkolnych klubów koszykarskich. 
Albo to, by w przerwach ligowych meczów, na oczach wszystkich 
kibiców zgromadzonych w  Hali Widowiskowo – Sportowej przy 
ulicy Śniadeckich drużyny młodzieżowe mogły się zaprezento-
wać w krótkim meczu. - Z informacji płynących od rodziców tych 
dzieci wiemy, że one potrafią w noc przed meczem nie spać, bo 
tak są podekscytowane tym, że będą na meczu, na którym grają 
koszykarze zawodowi. Później jeszcze chętniej w swoich grupach 
młodzieżowych trenują. Kto wie, może doczekamy się sytuacji, 
że w przyszłości jakiś chłopak z Koszalina będzie grał w AZS? To 
jest moje marzenie. Jesteśmy otwarci i  wszyscy trenerzy grup 
młodzieżowych w mieście wiedzą, że jeśli mają u siebie perspek-
tywicznych zawodników i są jakiekolwiek szanse na to, żeby oni 
podjęli trening z drużyną Ekstraklasy, to my ich zapraszamy. 

Jeszcze o sile pieniądza

Obecnie koszykówka na najwyższym poziomie rozgrywek to 
już pełne zawodowstwo. Gracze i trenerzy z roku na rok zmienia-

ją barwy klubowe. Idą tam, gdzie dostają lepsze wynagrodzenie 
i gdzie znajdują dodatkowe, atrakcyjne z ich punktu widzenia ko-
rzyści. Dlatego kibice identyfikują się z klubem, a nie z drużyną. 
Dzisiejszy czołowy „nasz” gracz może  w kolejnym sezonie grać 
u odwiecznego rywala. 

Kluby zamożniejsze starają się związywać z sobą najlepszych ko-
szykarzy – przynajmniej na kilka sezonów. Nie chodzi tylko o to, by 
kibice mieli czas się do nich przyzwyczaić. Istotniejszy jest fakt, że 
koszykarze, którzy grają z sobą dłużej, lepiej się poznają, a w kon-
sekwencji lepiej współpracują na boisku. Stają się rdzeniem druży-
ny. Do ich stylu gry, siły, umiejętności dobiera się kolejnych graczy 
i tworzy w ten sposób zespół. Wspólne granie, dopasowanie cha-
rakterologiczne i zwyczajnie przyjaźń wzmacniają siłę ekipy. 

W polskiej lidze również trenerzy zmieniani są co roku jak rę-
kawiczki. Leszek Doliński komentuje: - Ciśnienie jest takie, że 
wystarczy przegrać dwa, trzy mecze i szuka się następcy. Będąc 
trenerem przez dziesięć lat, mogę powiedzieć, że zmiana trene-



Leszek Doliński to bez dwóch zdań jedna z największych ikon w dziejach koszaliń-
skiej koszykówki. Były reprezentant Polski, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w  Mo-
skwie, trzykrotny król strzelców Polskiej Ligi Koszykówki, trzykrotny brązowy 
medalista Mistrzostw Polski. Po zakończeniu kariery zawodniczej – trener koszy-
kówki. Od września 2016 roku prezes zarządu AZS Koszalin S.A. Jak sam podkreśla, 
prowadzenie klubu sportowego, dla którego poświęcił wiele lat swojego życia, 
to ogromny zaszczyt a  zarazem fantastyczne zwieńczenie wieloletniej przygody 
z koszykówką. W wolnych chwilach zapalony pilot i miłośnik samolotów... i chociaż 
często bywa w chmurach, w prowadzeniu klubu sportowego twardo stąpa po ziemi. 
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ra powoduje zmianę filozofii prowadzenia zespołu. Nowy trener 
przychodzący w  trakcie sezonu nie zna graczy. Może wiedzieć, 
jaką mają sportową przeszłość, ale nie wie, jak reagują. Musi roz-
poznać psychologię każdego gracza i ocenić, czy w trakcie meczu 
jest zdolny wytrzymać presję, czy się nie przestraszy. Przy takich 
szybkich i  częstych roszadach w klubach patrzy się raczej na to, 
kto szybciej biega i wyżej skacze. I to się nie przekłada często na 
wynik. Budowanie zespołu powinno zaczynać się od strony psy-
chologicznej. Człowieka nie da się poznać po dwóch tygodniach. 
Najlepiej byłoby budować zespół na dwa - trzy lata. Takie zespoły 
osiągają lepsze wyniki. 

Damian Zydel uzupełnia: - Z poprzedniego sezonu w ekipie AZS 
pozostało dwóch rozgrywających - Igor Wadowski i Marcin Nowa-
kowski. Wrócili zawodnicy, którzy grali w przeszłości, w tym Darell 
Harris. Wrócił do nas również Piotr Stelmach, bardzo doświadczo-
ny zawodnik, który jest teraz kapitanem drużyny oraz Przemysław 
Wrona. Kiedy rozmawiamy z zawodnikami, którzy kiedyś grali tutaj, 
wszyscy dobrze wspominają Koszalin, mają do niego sentyment. 

Na niektórych meczach hala przy ulicy Śniadeckich wypełnia się prawie całkowicie

Curtis Millage w akcji.

Działania takie jak współpraca z trenerami grup młodzieżowych 
pokazuje nowy kierunek przyjęty przez kierownictwo klubu.
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Mówią, że nawet halę mamy teraz taką, że chce się grać, a hale 
w Polsce bywają różne. Mamy blisko do morza, co dla koszykarzy 
pochodzących z południa kraju jest istotne. Mamy nawet „kosz” 
w nazwie miasta, to też do czegoś zobowiązuje – śmieje się me-
nedżer klubu.

Kibice na pewno pamiętają, że również trener Piotr Ignatowicz 
już pracował w Koszalinie. Trzy lata temu był asystentem Zorana 
Sretenovica w „złotym roku AZS”, kiedy zdobył on brązowy medal 
Mistrzostw Polski. Później był asystentem w  Turowie Zgorzelec, 
gdy drużyna ta zdobyła tytuł mistrza Polski, a przez pewien czas 
nawet sam prowadził zespół. 

Jego asystent to Kamil Sadowski, który ma dopiero 26 lat, ale 
już spore doświadczenie. Kiedy studiował na AWF w  Gdańsku, 
wypatrzył go tam Roman Tymański jeden z  najlepszych trene-
rów koszykówki w naszym kraju, trenujący wtedy Asseco Gdynia. 
Zaprosił go, wówczas jeszcze studenta, żeby pomógł mu trochę 
przy grupach młodzieżowych. Później Kamil Sadowski był jednym 
z asystentów trenera Davida Dedka. Kiedy ten rok temu przycho-
dził do Koszalina, wybrał sobie właśnie pana Kamila na asystenta. 
Kiedy David Dedek został zwolniony z  funkcji pierwszego tre-
nera AZS, Kamil Sadowski musiał się odnaleźć w tej roli. Stał się  
najmłodszym trenerem drużyny w historii Ekstraklasy! - Drużyna 
ostatecznie uplasowała się na 12. miejscu, ale myślę, że doświad-
czenie, jakie zdobył, pozwoli mu pracować na jeszcze wyższych 
obrotach – mówi Damian Zydel. - Podział obowiązków między 
terenami jest jasny. Szefem sztabu jest Piotr Ignatowicz, a Kamil 
Sadowski odpowiada za tzw. skauting, czyli przygotowanie pod 
kątem rozpoznania przeciwnika

Plan na dziś i perspektywa

Kierownictwo klubu, podobnie jak jego właściciele, nie ocze-
kuje w  tym sezonie cudu. Plan to utrzymanie się w  Ekstraklasie 

i stopniowe odbudowywanie pozycji. Oczywiście w oparciu o co-
raz szerszą współpracę z lokalnymi sponsorami. 

Leszek Doliński wyjaśnia: - Od połowy marca zaczniemy bu-
dować zespół na kolejny sezon. Może na razie nieoficjalnie, ale 
będziemy rozmawiać z  zawodnikami. Koniec bieżącego sezonu 
nie oznacza dla nas urlopu. Wręcz przeciwnie. Czeka nas masa 
pracy. Maj, czerwiec, lipiec to najbardziej gorący okres, jeśli chce 
się zbudować fajny zespół. Musimy zadbać o  ciągłość w  takim 
wymiarze, w  jakim będzie to możliwie, a dodatkowo znajdować 
wzmocnienia, czyli nowych graczy – mówi prezes. – Po stracie „Po-
lic” stać nas było na taki skład, jaki mamy. To są chłopcy, którzy 
w swoich wcześniejszych klubach nie odgrywali pierwszoplano-
wych ról. Ale oni są waleczni, chcą się rozwijać i na pewno dają 
z siebie wszystko. Dobrze, że kibice to rozumieją i nie odwracają 
się od zespołu wtedy, gdy dochodzi do porażek. Małymi krokami 
idziemy do celu. Odbudujemy fundamenty dzięki ludziom, którzy 
kochają koszykówkę. 

Damian Zydel kwituje: - Frekwencja na meczach jest napraw-
dę dobra. Ludzi przychodzi coraz więcej.  W  porównaniu z  po-
przednim sezonem zanotowaliśmy 15-procentowy wzrost liczby 
widzów. Na meczu świątecznym z Treflem Sopot zgromadziliśmy 
w naszym obiekcie 2,5 tysiąca kibiców. To pokazuje, że ludzie się 
od AZS Koszalin nie odwrócili. 

- Ktoś mnie zapytał niedawno, jakie jest moje marzenie – mówi 
Leszek Doliński. - Oczywiście zdobyć mistrzostwo Polski! To na ra-
zie jest trudny temat. Ale ja wierzę, że naszą pracą zbliżymy się do 
tego celu i okaże się on osiągalny. Pieniądze są ważne, ale pie-
niądze na parkiet nie wychodzą. Damy sobie i kibicom niejeden 
powód do satysfakcji. 

Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Agnieszka Orsa/Jacek Imiołek

Ewa Osiowy zawiaduje finansami klubu
Witold Krochmal - w AZS-ie od momentu jego powstania. 
Odpowiada za dokumentację oraz kontakty zewnętrzne klubu. 
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Perfekcyjnie Perfekcyjnie 
Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan to obecnie jedna 
z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. 
„Perfekcyjna Pani Domu” opowiedziała nam o tym związku. 

Ludzie28 

zakochanizakochani



ydaje mi się, że po telewizyjnym programie 
„Azja Express”, w  którym braliście udział 
jesteście jego największymi zwycięzcami – 
mimo że nie wygraliście. Przed emisją nie 
byliście do końca lubianą parą. Po progra-

mie – jesteście uwielbiani.
- Rzeczywiście, po programie „Azja Express” spotkaliśmy i cały 

czas spotykamy się z bardzo dużą sympatią ludzi. Wcześniej od-
bierano nas przez pryzmat informacji, które pojawiały się w me-
diach, a tym samym nikt nie miał okazji zobaczyć, jacy jesteśmy 
naprawdę. Format programu, w którym zdecydowaliśmy się wziąć 
udział, z  góry zakładał, że każdy z  uczestników pokaże siebie 
z kompletnie nieznanej strony. I rzeczywiście tak się stało. Cieszą 
mnie bardzo wszelkie dowody sympatii, z którymi ja i Radosław 
spotykamy się na co dzień. To bardzo dodaje energii do działania.

- W Azji spędziliście wiele tygodni. Przeżyliście mnóstwo przy-
gód. W telewizji mogliśmy zobaczyć tak naprawdę tylko promil 
tego wszystkiego. Jak Pani wspomina swoją podróż i przygody 
w programie? Dobrze was pokazali?

- Zostaliśmy pokazani tacy, jacy jesteśmy. Początkowo długo 
zastanawialiśmy się i  dyskutowaliśmy, czy wziąć w  ogóle udział 
w programie. Obawiałam się, że tak długa rozłąka z moimi syna-
mi Stasiem i Tadziem, będzie dla mnie niezwykle trudna. Zawsze 
do tej pory wyjeżdżaliśmy w długie podróże całą rodziną. Z dru-
giej strony jechaliśmy tam do pracy. Bardzo tęskniłam za synami 
w trakcie podróży po Azji. Po powrocie obiecaliśmy chłopcom, że 
pojedziemy tam wszyscy razem. Już nie mogę się doczekać, kiedy 
chłopcy zobaczą ten zakątek świata.

- Bez wątpienia kultową sceną w programie był moment, gdy 
w  autobusie próbowała Pani wyjaśnić tubylcom kim jesteście: 
„Hi is David Beckham, a mi is Victoria Beckham. In Poland” – tak 
to wyszło. Zdenerwowała się Pani, jak to pokazali? Polacy poko-
chali ten moment i wydaje mi się, że i was w tym momencie. Było 
to zabawne.

- Pierwszy odcinek „Azja Express” obejrzeliśmy na konferencji 
prasowej programu. Cała sala po tym fragmencie wybuchła śmie-
chem. Ja również. To nie jedyna kwestia, która rozbawiła widzów. 
Powstały nawet kubki czy koszulki z moimi cytatami. Wiele osób 
pisze do mnie maile na Facebooku oraz Instagramie wykorzystu-
jąc te powiedzenia.

- Pięć miesięcy temu, 10 września ubiegłego roku, wzięliście 
ślub. Jak Pani wspomina ten dzień?

- To był wyjątkowy i wzruszający dzień dla całej rodziny. Chcia-
łam, żeby wszystko udało się zgodnie z  planem. I  rzeczywiście 
tak było. Widziałam po naszych gościach, że ceremonia ślubna 
wzruszyła nie tylko nas, ale również nasze rodziny i najbliższych 
przyjaciół. Po części oficjalnej wszyscy bawili się naprawdę do-
brze. Doskonale wspominamy ten dzień, również gdy oglądamy 
zdjęcia ze ślubu.

- Jakim mężem jest Radek? Wygląda na to, że wreszcie jest 
szczęśliwy i działa to chyba w obie strony. Wydaje się, że odna-
lazł się również w roli taty.

- Radosław to wyjątkowa osoba w moim życiu. Potrafimy rozma-
wiać na poważne tematy godzinami, ale również żartować i śmiać 
się. Nikt nie rozbawia mnie bardziej niż on. Zawsze mogę na nim 
polegać. Doskonale dogaduje się ze Stasiem i Tadziem. Chętnie 
opiekuje się chłopakami. Zawsze odwozi chłopców rano do szko-
ły. Dzięki temu, gdy nie mam planu zdjęciowego, mogę dłużej 
pospać (śmiech). Widzę po chłopcach, że mają frajdę z czasu spę-
dzonego z Radosławem. I ze wzajemnością.

- Jak wygląda obecnie dzień z życia Waszej rodziny? W wy-
wiadach Pani przyznaje, że Radek w domu ogrywa ogromną rolę. 

- Bardzo różnie. Zależy od tego, jak wygląda mój plan pracy. 
Gdy mam wolne od zdjęć, zawsze jemy wspólne śniadanie. To 
wyjątkowo ważna dla nas tradycja, żeby posiłki jeść razem. Dużo 
przy tym rozmawiamy. Czasami takie śniadanie w weekend potra-
fi trwać kilka godzin. Staramy się dużo czasu spędzać z dziećmi. 
Chodzimy na spacery, jeździmy na rowerach, czytamy książki... 
Nie ma dla mnie ważniejszej rzeczy niż czas spędzony z rodziną.

- Gdzie Was będzie można zobaczyć w  najbliższych miesią-
cach, w jakich produkcjach?

- Obecnie pracuję nad kolejnym sezonem „Projekt Lady”, który 
w tym roku pojawi się na antenie TVN. Pracuję też nad „W dobrym 
stylu” dla TVN Style oraz kolejną książką. Z Radosławem otrzymu-
jemy wspólne propozycje różnych projektów. Na razie je szczegó-
łowo omawiamy, ale coś czuję, że również w tym roku nie odpocz-
niemy (śmiech). 

Rozmawiał: Andrzej Kus / Foto: Izabela Grzybowska

Materiały dla magazynów: „Party” oraz „Viva”

W
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becnie ponad 100 zawodowych drużyn sporto-
wych  trenuje na maszynach Hammer Strength 
– są w tej grupie zawodnicy NBA, NHL, NFL, czy 
amerykańskiej ligi baseballa. Ponadto na tym 
właśnie 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 wojsko. Zatem mot-
to marki Hammer Strength, które brzmi:  „Building Champions”, 
nie jest pustym sloganem.

Na maszynach marki Hammer można ćwiczyć w dni powsze-
dnie (poniedziałek – piątek) od 8:00 do 22:00, a w sobotę i nie-
dzielę od 9:00 do 21:00. 

Więcej informacji znajdą Państwo pod nr tel. 506 037 660 
(recepcja klubu)

Foto: Agnieszka Orsa

Trening 
mistrzów
Centrum Rekreacji FORMA (działa w Parku Wodnym) jest jedną z niewielu w Polsce a jedyną w Koszalinie siłownią wyposażoną 
w topowy sprzęt marki Hammer Strengt. Marka ta jest synonimem najbardziej profesjonalnego treningu siłowego na świecie. 
Właściciele FORMY zadbali o to, by do jakości i designu urządzeń dostosować również miejsce – stąd surowe nieco wykończenie wnętrz 
podkreśla jeszcze skojarzenia  z siłą i energią.  
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ani Ania mówi o sobie:  - Zawsze byłam tak zwa-
ną artystyczną duszą. Może to za sprawą taty, 
który był doskonałym stolarzem. Widział w drew-
nie to, co dla innych było niedostrzegalne. Czę-
sto podglądałam jak sam projektował meble 

i  wykonywał je w  zaciszu zakładu. Potrafił pracować godzinami, 
dopóki spod jego ręki nie wyszedł dopracowany w każdym calu 
przedmiot. 

Oczarowana pracą taty pani Ania zamykała się w swoim poko-
ju i malowała. Mimo że miała talent, nie spełniła swoich marzeń 
o plastycznej karierze. Rodzice zdecydowali o bardziej praktycz-
nej drodze zawodowej córki – najpierw technikum informatyczne, 
później studia w tym samym kierunku.  Wspomina: - Na studiach 
koleżanka, z którą mieszkałam w akademiku, robiła piękne ozdo-
by świąteczne. Nauczyła mnie tego i  sama zaczęłam bawić się 
materiałami. 

Eksperymentowała z  różnymi technikami plastycznymi. Na 
jej drodze stanęła wiklina, masa papierowa, decoupage, sutasz, 
masa solna. Po pewnym czasie poznała masy termoutwardzalne. 
Jak podkreśla, wszystkiego nauczyła się sama: - Byłam na urlopie 
macierzyńskim i miałam wiele wolnego czasu. Oglądając kiedyś 
program telewizyjny, zobaczyłam śliczną biżuterię z masy. Bardzo 
mi się to spodobało i postanowiłam spróbować własnych sił w tej 
technice. 

Czuła się jak dziecko błądzące we mgle - wiedziała już co chce 
robić, ale nie wiedziała jak. Z pomocą przyszły filmy na kanale You 
Tube, gdzie podglądała artystów z całego świata. Uczyła się tech-
nik, poznawała sprzęt i materiał. Po drodze były wpadki: - Pewne-
go razu chcąc zaoszczędzić, kupiłam gorszej jakości masę – opo-
wiada. – Podczas utwardzania biżuterii w domowym piekarniku, 
masa wydzieliła z siebie taki zapach, że wszystkie potrawy, które 
przyrządzałam później, pachniały plasteliną. 

Ciężka praca przyniosła efekty – spod rąk Anny Stefanowskiej 
zaczęły wychodzić prawdziwe dzieła sztuki. Głównym motywem 
stały się słodkości, napoje, owoce i  warzywa. Pojawiły się także 
postaci filmowe i bajkowe. 

Pani Anna pomyślała, że pasję połączy z pracą. Za pieniądze po-
zyskane z Powiatowego Urzędu Pracy na założenie własnej działal-
ności gospodarczej kupiła pierwszy sprzęt, materiał oraz mini stu-
dio fotograficzne. Tak w 2015 roku zrodziła się marka Krafciarka. 
– Obecnie najchętniej kupowanym przez klientów motywem jest 
breloczek z małym aparacikiem fotograficznym, kolczyki w kształcie 
słoiczków z czekoladą na kanapki, filiżanki z herbatą, biszkopty, tor-
ty, kanapeczki. Nie brakuje również zamówień na motywy bajkowe. 

Biżuteria Krafciarki dostępna jest nie tylko w sklepie interneto-
wym, ale również podczas świątecznych kiermaszów i jarmarków. 
- W Ustroniu Morskim do mojego stoiska podeszła stylistka Ka-

Cudeńka 
Krafciarki

Anna Stefanowska, z wykształcenia informatyk, w zawodzie nie przepracowała ani godziny. Ciągnęło ją raczej w kierunku zajęć 
artystycznych. Obecnie są one jej i pasją, i pracą. Efekty możemy oglądać m.in. w telewizyjnym programie kanału TVN Style 
zatytułowanym „Wiem co jem i wiem, co kupuję”. Prowadząca go Katarzyna Bosacka występuje w coraz to nowych wymyślnych 
kolczykach autorstwa Anny Stefanowskiej. 
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tarzyny Bosackiej, prowadzącej program w TVN Style. Zamówiła 
kilka par kolczyków i zaproponowała współpracę. 

Gwiazda TVN Style w swoim programie „Wiem co jem i wiem, co 
kupuję” wystąpiła m.in.: w kolczykach o motywie suszonych moreli, 
śliwek, rosołków, izotoników i brokułów. Katarzyna Bosacka w biżu-
terii koszalinianki zaprezentowała się także na okładce swojej nowej 
książki „Bosacka po polsku. Nowoczesne przepisy kuchni polskiej”. 
Podczas premiery wydawnictwa panie miały wreszcie okazję się 
poznać. Dla fanów programu koszalinianka przygotowała ponad 
200 kompletów kolczyków – pierożków, które na okładce książki 
trzyma Katarzyna Bosacka. Jak przyznaje koszalinianka,  tworzenie 
biżuterii dla prezenterki telewizyjnej to nie tylko prestiż, ale przede 
wszystkim możliwość pokazania swoich umiejętności szerokiej pu-
bliczności. - Mam duże pole do popisu - przyznaje artystka. - Otrzy-
muję z  Warszawy konkretne tematy programów, jednak pomysł 
i wykonanie jest moje. Na przykład w  jednym z odcinków, kiedy 
pani Bosacka mówiła o warzywach, wymyśliłam zieloną, smakowitą 
różę brokułu i ten deseń pojawił się na uszach pani Katarzyny. 

Młoda mężatka, mama dwójki dzieci, od października br. rozpo-
częła studia w Instytucie Wzornictwa na Politechnice Koszalińskiej.  
- Jestem samoukiem – stwierdza pani Ania. – W  trakcie studiów 
chciałabym nauczyć się zarówno tradycyjnych, jak i nowatorskich 
metod obróbki materiałów, poznać urządzenia wykorzystywane 
w pracy artystycznej, a także dzielić się własnym doświadczeniem 
z ludźmi o podobnych zainteresowaniach.

Jakby tego było mało, pani Ania spełnia się również w  roli 
mentora, prowadząc warsztaty dla dzieci i młodzieży w Centrum 
Kultury 105. Jak jej się udaje znaleźć na to wszystko czas? - Praca 
i dom to moja miłość, dlatego tak łatwo przychodzi mi godzenie 
codziennych obowiązków - mówi skromnie.

Autor: Wioleta Jędrzejczyk–Betlińska / Foto: Energyphotography.pl
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od koniec 2017 roku dołączą do nich ekskluzyw-
ne pick-upy. Przed paroma miesiącami w Sztok-
holmie odbyła się ich oficjalna prezentacja. Choć 
wiele szczegółów wciąż owianych jest tajemnicą, 
już teraz wiemy, że nowe modele Klasy X zrobią 

furorę nie tylko pod względem funkcjonalności, ale również bez-
pieczeństwa.

Nowa X Klasa

Na szwedzkiej ziemi mieliśmy okazję zobaczyć dwie wersje Kla-
sy X. Pierwsza z nich, „powerful adventurer”, stawia na funkcjonal-
ność, wytrzymałość i wysokie zdolności terenowe. Druga, „stylish 
explorer”, dokłada do tego możliwości designerskie. Dostępna 
będzie szeroka gama silników do wyboru. Topowy model otrzy-
ma wysokoprężną jednostkę V6 połączoną ze stałym napędem na 
obie osie 4MATIC. Potężny moment obrotowy silnika zapewnia 
wysoką dynamikę jazdy zarówno na asfalcie, jak i poza nim. Układ 
napędowy korzysta z elektronicznego systemu trakcji, skrzyni roz-
dzielczej z przekładnią redukcyjną oraz dwóch blokad dyferencja-
łów. System kontroli trakcji i elektronicznie sterowane, uruchamia-
ne w razie potrzeby blokady dyferencjałów kierują siłę napędową 
tam, gdzie przyczepność jest najlepsza. Aby bezpiecznie poko-
nać trudne przeszkody i wzniesienia w ekstremalnych warunkach 
terenowych, można zablokować centralny i  tylny dyferencjał.   
 
Mocarny układ napędowy i wytrzymała rama sprawiają, że ładow-
ność nowego pick-upa będzie przekraczać 1,1 tony, a uciąg przy-

czepy sięgnie 3,5 tony – wystarczy do przewiezienia na przykład 4 
m3 drewna opałowego na „pace” oraz holowania przyczepy z ża-
glówką. Specjalnie skonstruowane zawieszenie z szerokimi osia-
mi, pięciodrążkową tylną osią i sprężynami śrubowymi oraz pre-
cyzyjnie dobrana konfiguracja amortyzatorów i sprężyn zapewnią 
wysoki komfort jazdy, zarówno na drodze, jak i w terenie. Pick-up 
z gwiazdą będzie imponować precyzją prowadzenia, zwinnością 
w zakrętach oraz wygodą tłumienia nierówności – co szczególnie 
przyda się w mieście.

All-Terain na każdą okazję

Rok 2017 obfitował będzie w  pojawienie się nowych wersji 
Klasy E. Pierwsza z nich, All-Terain, to uterenowiona wersja kombi. 
Konstruktorzy położyli bardzo duży nacisk, by z modelu mogli cie-
szyć się również kierowcy, którzy poruszają się po drogach z wła-
ściwościami terenowymi. W  standardzie mamy pneumatyczne 
unoszenie zawieszenia, powiększające prześwit nawet o 35 mm. 
Do tego dochodzą opony o większych ścianach bocznych, które 
zakładane są na 19- lub 20-calowe aluminiowe felgi. Z zewnętrz-
nych ciekawostek możemy wyróżnić układ wydechowy z dwoma 
nakładkami na końcówkach rur wydechowym zintegrowanymi 
w zderzaku, relingi dachowe, spojlery, osłony podwozia, specjal-
ne zaprojektowane zderzaki z przodu i z tyłu, czy poszerzone nad-
kola w kolorze czarnym. 

Nowy All-Terrain zasługuje na swe miano także pod względem 
technicznym. Kombinacja napędu na wszystkie koła, pneumatycz-

Rok 
pod znakiem 

gwiazdy
Ten rok z pewnością należał będzie do Mercedesa. W ofercie Mercedesa znajdziemy modele dostosowane do potrzeb niemal każdego 
użytkownika, są auta miejskie, rodzinne, sportowe.  Zadowoleni będą miłośnicy E Klasy, którzy otrzymają trzy nowe modele. Ciekawostką 
jest także pojawienie się pierwszego pick-upa z gwiazdą na masce oraz „zielonej bestii” – czyli AMG GTR. 
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nego układu zawieszenia, własnego programu jazdy All-Terrain 
oraz większych kół umożliwia optymalne połączenie typowego 
dla Klasy E komfortu z dzielnością terenową.

Wszystkie te udogodnienia doskonale współgrają z osiągami 
samochodu. Pod maską ukryty jest nowy silnik o mocy 194 KM 
połączony z doskonałą skrzynią biegów 9-G Tronic. Zużycie pa-
liwa Klasy E All-Terrain E 220 d 4MATIC w cyklu miejskim wynosi 
w granicach 5,5 – 5,6 l/100 km. Poza miastem wynik ten spada 
nawet do 5 litrów oleju napędowego. 

Coupe z dwoma gigantycznymi ekranami

Kolejną nową odmianą Klasy E, która trafi do sprzedaży w tym 
roku jest wariant Coupe oraz Cabrio. Będziemy mieli do wyboru 
trzy warianty benzynowe: 2.0 o mocy 184 KM lub 245 KM oraz 
3.0 V6 – 333 KM. Auto może być także napędzane jednostką wy-
sokoprężną 2.0  o  mocy 194 KM. Wyraziste, mocno zakreślone 
linie w połączeniu ze sportowymi atrybutami czynią nową Klasę 
E Coupé ikoną stylu. Niezwykle filigranowa linia dachu przebie-
ga płynnie aż po atletyczny tył. Tworzy w ten sposób nowoczesną, 
imponującą estetykę coupe. Wnętrze wykończono niezwykle szla-
chetnie; tzw. efekt „wrap-around” zapewnia wyjątkowo przyjemną 
atmosferę. Fascynującą atrakcją są opcjonalny kokpit szeroko-
ekranowy, składający się z dwóch wyświetlaczy o przekątnej ekra-
nu 12,3 cala, oraz przyciski dotykowe Touch Control na kierowni-
cy. Każde z czterech miejsc wyróżnia się sportowym charakterem, 
detale natomiast podkreślają wysoki standard wykończenia. No-
wością jest opcjonalne oświetlenie wnętrza Ambiente, które ko-
rzysta wyłącznie z energooszczędnych diod LED i daje możliwość 
wyboru spośród 64 barw światła. Przestronność tego samochodu 

zachwyca równie mocno, jak dysze wentylacyjne o wyglądzie tur-
bin silników odrzutowych, które również są nowością. 

Zielona bestia

Czekają nas także premiery rynkowe klas S oraz GLA po liftin-
gu czy AMG GT w odmianie R, która budzi szczególną ciekawość 
i nazywana jest „zielonym zwierzęciem” – dla auta przyszykowa-
no specjalny zielony lakier stosowany wyłącznie w tej wersji. Cały 
AMG GT naszpikowany jest technologią pochodzącą wprost ze 
świata wyścigów. Pod maską kryje nowy silnik 4.0 biturbo o mocy 
585 KM. Inżynierowie zmodyfikowali również 7-stopniową skrzy-
nię biegów z podwójnym sprzęgłem pod kątem wymogów toru 
wyścigowego. Korzystając z systemu AMG Dynamic Select Con-
troller kierowca może przystosować AMG GT R do swoich indy-
widualnych oczekiwań. Do wyboru są tryby: Comfort, Sport, Sport 
Plus oraz Individual. Tryb „race” dostosowuje strategie przełącza-
nia biegów do potrzeb toru wyścigowego. Po wybraniu przycisku 
„M” umieszczonego na konsoli środkowej w każdym trybie jazdy 
włącza się tryb manualny skrzyni biegów. Pokonywanie ekstremal-
nie szybkich okrążeń na torze gwarantuje przyspieszenie wyno-
szące 3,6 s od zera do 100 km/h oraz prędkość maksymalna na 
poziomie 318 km/h.

Autor: Andrzej Kus / Foto: materiały prasowe

Więcej informacji na temat nowości i aktualnej oferty sprzedaży 
uzyskająPaństwo w salonie Mojsiuk Autoryzowany Dealer 

Mercedes-Benz w Starych Bielicach 128 k / Koszalina,
tel. 94 34 77 372, 94 34 77 376 

i na www.mojsiuk.mercedes-benz.pl

Motoryzacja 37 



łębiny pobliskiego oceanu skrywają wiele ta-
jemnic. Czasami mienią się odcieniami błękitu, 
innym razem są szare i zimne niczym stal. Potra-
fią też być łagodne i nieść ukojenie. Ocean opo-
wiada historię równie tajemniczą co nieprzenik-

nioną. Bez oceanu dzisiejszego miasta po prostu by nie było. Bez 
ognia również. Ålesund  wyrosło – dosłownie – na spalonej ziemi.

Powrót do przeszłości

Niezwykłe położenie Ålesund – na wyspie i pośród spektaku-
larnych Alp Sunnmøre - to jeden z   głównych jego atutów. Już 
na pierwszy rzut oka widać, że niepodzielne rządy sprawuje tu 
przyroda. Matka natura, z  delikatną pomocą człowieka, dała tu 
prawdziwy popis. 

Miasto, będące nieodłącznym elementem tutejszego pejzażu, 
idealnie wkomponowane jest w otoczenie. Najlepiej oglądać je 

z góry, na przykład ze wzgórza Aksla. Wprawdzie ceną za pojawie-
nie się tutaj jest pokonanie czterystu osiemnastu stopni, jednak 
trud się opłaci. Nagrodą jest piękna panorama z morzem i szpi-
czastymi wyspami w tle.

W centrum można spędzać długie godziny i szybko dostrzec, 
że trafiliśmy do nowoczesnego, pulsującego energią miasta. Jed-
nak spacer między tutejszymi uliczkami a portem jest dowodem 
na to, iż nawet miejska panorama nie może się tu obyć bez udzia-
łu natury. Góry, niebo i morze rywalizują ze sobą w nieustannym 
konkursie piękności, a Ålesund jest harmonijnie wkomponowane 
w otoczenie. Jest też zadbane i po prostu ładne. 

Najstarsza część miasta położona jest na skraju wyspy i urzeka 
połączeniem morza oraz pięknej architektury. W wodach kanału 
w  centrum przeglądają się fasady murowanych domów. Kilku-
piętrowe kamienice o spójnej stylistyce, różnią się detalami: za-
chwycają zdobienia, narożne wieżyczki, ozdobne wykusze. Sece-

G

Złapać trola za nos
Poszarpane górskie szczyty wynurzają się z fiordu. Krajobraz jest surowy, ale urzekający jednocześnie. Natura, choć sprawuje tu niepo-
dzielne rządy, pozwoliła jednak stworzyć człowiekowi Ålesund, najpiękniej położone miasto Norwegii. To idealne tło dla norweskich 
bajek z nowoczesną fabułą. Nietrudno się w nim zadurzyć. I to od pierwszego wejrzenia.
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sja nad fiordami niektórych dziwi, wystarczy jednak zagłębić się 
nieco w historię miasta, by zrozumieć, skąd się wzięła. By poznać 
temat, warto też zajrzeć do Centrum Secesji (Jugndstilsenteret), 
gdzie nie brakuje wystaw i projekcji multimedialnych, a wszystko 
w pięknych secesyjnych (a jakże...) wnętrzach. 

Śladów przeszłości szukać też można w muzeum okręgu Sunn-
møre, w  którym prezentowane są choćby stare łodzie. Powro-
tem do przeszłości może być też nocleg w historycznym hotelu 
Union Øye przy Hjørundfjordzie, albo w latarni morskiej w cen-
trum miasta, mrugającej do przepływających statków od 1858 
roku. Sunące tuż pod okienkiem żaglówki przywołują dawne 
czasy.

Secesja jak z obrazka

Jedna mroźna i wietrzna noc sprzed stu lat zmieniła w mieście 
wszystko. 23 stycznia 1904 roku zapłonęła mała przetwórnia. Wi-
chura szybko poniosła ogień dalej. Strawił on 850 budynków, za-
bierając domy dziesięciu tysiącom ludzi. 

Co ciekawe, zginęła tylko jedna osoba – staruszka, która miesz-
kała w pobliżu… straży pożarnej. Ten kataklizm przetrwało zaled-

wie kilka drewnianych domów. Stoją przy ulicy Moloveien, przy-
ciągającej dziś nie rybaków a artystów. 

Gdy ogień dogasł, jasne było, że z miasta zostały jedynie zglisz-
cza. Miejscowi zabrali się za odbudowę swoich domów. Rękawy 
zakasali wszyscy. Nieoceniona była też duża pomoc z  zewnątrz. 
Widmo zdanych na łaskę zimy pogorzelców wstrząsnęło całą Eu-
ropą. W niesieniu pomocy w tyle nie pozostawali ówcześni cele-
bryci. Francuska aktorka Sarah Bernhardt zorganizowała w Paryżu 
charytatywny koncert, coś w rodzaju Live Aid.

Nieoczekiwanie swą pomoc zadeklarował też cesarz niemiecki 
Wilhelm II, często bywający w okolicy Ålesund i zakochany w tu-
tejszej przyrodzie. Postanowił sfinansować przedsięwzięcie. Statki 
z zaopatrzeniem i materiałami budowlanymi, które wysłał, pomo-
gły odbudować miasto. Większość murarzy, rzemieślników i  ar-
chitektów pracujących przy restauracji budynków szkolona była 
w Niemczech. W ten oto sposób, w heroicznym wysiłku i czasie 
niespełna trzech lat miasto odbudowano, nadając mu obecny 
kształt.

Widać, że prawdziwy popis w zaistniałej sytuacji dali młodzi, 
norwescy architekci. Postawili na secesję lub raczej Jugend-
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stil, bo w Skandynawii przyjęła się niemiecka nazwa kierunku. 
Starannie opracowali projekty poszczególnych budynków, 
by nadać im indywidualny rys. Miasto, wcześniej drewniane, 
zyskało zabudowę z  cegły. 300 secesyjnych budynków ozdo-
biono ornamentyką nawiązującą do skandynawskiej mitologii. 
Oszałamia mnogość detali - dużo tu kwiatów, smoków, ludz-
kich twarzy, wieżyczek i gotyckich pinakli, które wyglądają jak 
gdyby były wzięte ze średniowiecznej bajki. Między innymi to 
sprawiło, że Ålesund jest dziś częścią Rèseau Art Nouveau Ne-
twork - sieci secesyjnych miast, takich jak Bruksela, Barcelona 
i Wiedeń.

Architektura, która dziś tu zachwyca wyrosła na spalonej zie-
mi, a sam pożar jest dla tutejszych stałym punktem odniesienia. 
„O czymś takim nie słyszano, odkąd spłonęło Ålesund” – mawia 
się w Norwegii.

Zimowe rozkosze

Ålesund jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w Nor-
wegii. O każdej porze roku. Zima, choć chłodna, nie bywa tu bo-
wiem przygnębiająca. Wręcz przeciwnie, pełna jest niosącego 
dobre samopoczucie słońca. To idealne warunki do uprawiania 
narciarstwa, głęboko zakorzenionego w  tutejszych tradycjach 
i rytuałach. W wysokich górach sezon zaczyna się jesienią i trwa 
przez całą wiosnę, a czasem — w ośrodkach na lodowcach — także 
i latem. 

Z Ålesund widać, jak błyszczą w słońcu ośnieżone szczyty Alp 
Sunnmøre. Od lutego do czerwca góry te są celem miłośników 

freeride’u oraz skitu ringu. Szczęśliwie są tu także tereny o łagod-
niejszym ukształtowaniu idealne do pieszych wędrówek, narciar-
stwa biegowego czy jazdy konnej.

W promieniach słońca

Poszarpane górskie szczyty są jak sterczące z  głębin grzbiety 
pradawnych stworzeń. Wynurzają się z fiordu na wysokość około 
2000 metrów, tworząc istny raj dla miłośników gór i aktywnego 
wypoczynku. Okoliczne tereny są więc prawdziwym rajem dla 
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tych, którzy szukają intensywnych doświadczeń w otoczeniu natu-
ry, a samo Ålesund  jest doskonałą bazą wypadową na wycieczki 
po górach. 

Jest jeszcze coś. Wijący się w charakterystycznym kształcie li-
tery „S”, z wysokimi wodospadami i górskimi farmami krajobraz 
fiordu Geirangerfjordu, zachwyca każdego. Turkusowy, z majesta-
tycznymi, ośnieżonymi szczytami górskimi, nie bez powodu został 
wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest istnym 
rajem dla miłośników przyrody, a odkrywać go można na różne 

sposoby - podczas jednej z wielu wycieczek krajoznawczych, pie-
szych wędrówek po górach lub z  zupełnie innej perspektywy – 
pływając w kajaku. 

Dzięki morzu tutejsi rybacy mieli zawsze pełne sieci. I  dziś 
w okolicznych fiordach, jeziorach i rzekach aż roi się od ryb. Kto 
by pomyślał, że już w latach 20. XIX wieku wysłano stąd do Hisz-
panii pierwsze transporty sztokfisza. Portugalczycy, Latynosi, na-
wet Amerykanie ustawiali się w kolejce po dorsza. Samo Ålesund 
stało się dzięki temu najnowocześniejszym portem floty rybackiej 
w Skandynawii, obrastając przy okazji majątkiem. 

Dzisiejsza wyprawa z wędką to też możliwość podziwiana za-
chwycających widoków i  dziewiczej przyrody Geirangerfjordu. 
Kiedy śnieg topnieje, wiele radości przynieść też może wyprawa 
na ptasie safari na wyspie Runde, albo na piesza wędrówka po 
Alpach Sunnmøre. Można tu też sprawdzić się w raftingu lub re-
laksować się na jednośladach.

Na zachód od centrum, na wyspie Heissa, znajduje się Atlan-
terhavsparken, jeden z najbardziej niezwykłych parków morskich 
w północnej Europie. Grzechem byłoby przyjechać do Ålesund 
i nie odwiedzić tego miejsca. W słonowodnych akwariach są ryby 
i  pingwiny. Spore wrażenie robi karmienie ryb, kiedy zębacze 
i inne drapieżniki jedzą nurkowi z ręki.

Autor: Marta Legieć / Foto: Visitnorway.com



ajwan to kraj, w którym życie toczy się szybko i po-
woli jednocześnie. Nie umiem tego dokładnie do-
określić, ale pisząc o szybkim życiu, myślę o rozwoju 
i  postępie gospodarczym, który widać w  każdym 
miejscu tego kraju. „Powoli” odnosi się do kontak-

tów – Tajwańczycy są zdystansowani, ale życzliwi i pomocni. I nie 
jest to życzliwy uśmiech (raczej rzadko okazują emocje), ale rze-
czywista chęć pomocy i czyny. Bardzo wyraźnie widać szacunek 
okazywany osobom starszym. Hierarchia w społeczeństwie i prze-
świadczenie o  tym, że człowiek starszy znaczy mądrzejszy, jest 
bardzo widoczna. Osobom starszym się pomaga – młodsi mają 
obowiązek nauczenia starszych tylko jednego: technologii inter-
netowych – tak, aby i starsze pokolenie mogło bez problemu ko-
rzystać ze smartfonów i Internetu. 

Tajwańczyk myśli o tu i teraz, a jego życie toczy się według usta-
lonego porządku, w którym ważną rolę odgrywają posiłki, rekre-
acja i religia. Mnie w Tajwanie urzekł sposób spędzania wolnego 
czasu, czyli zbiorowe ćwiczenia w parkach; boiska i stadiony, na 
których zbierają się wieczorami mieszkańcy okolicznych domów, 
i ćwiczą, biegają, grają w piłkę lub kosza. Niesamowite wrażenie 
robi bieżnia na stadionie lekkoatletycznym w Tajnanie, w środku 

miasta, obok dworca kolejowego, na której po godzinie 19 biega, 
chodzi lub truchta masa osób – starszych, młodszych i dzieci. 

Smartfony

Tajwańczyk bez smartfonu będzie smutny. Smartfon ma każdy – 
dzieci i starsi. Smartfon to urządzenie, które na Tajwanie nie służy 
do prowadzenia rozmów telefonicznych. Posiadanie smartfonu to 
przede wszystkim korzystanie z komunikatorów, dostęp do sieci 
społecznościowych, gier, filmów i  tysiąca potrzebnych aplikacji. 
Ale przede wszystkim to aparat fotograficzny i kamera. Tajwańczy-
cy w każdym miejscu robią sobie zdjęcia – nawzajem lub selfie. 
Następnie upiększają je za pomocą dostępnych aplikacji dory-
sowując elementy graficzne (kwiatki, buźki, noski etc.) i wysyłają 
w świat, czyli do znajomych. 

Obrazek z metra w Tajpej: każdy patrzy w ekran smartfonu i coś 
robi. Co – nie wiadomo, bo nikomu nie wolno patrzeć w ekran 
telefonu obok. Czytałam na jednym z  blogów o  podróżach, że 
w metrze w Tajpej wszyscy czytają książki. Może tak być, pod wa-
runkiem, że są to e-booki. Podobnie jest w pociągu, autobusie, re-

T

smartfony, skutery, 
zielona herbata i 7-eleven 
W języku chińskim są cztery tony, od użycia których zależy znaczenie słowa. Ale w tajwańskim jest ich osiem. Czy Tajwan to Chiny? Moim 
zdaniem – nie. Tyle o polityce. Reszta o podróży i wrażeniach – wszystkie są subiektywne, bo wynikają z moich obserwacji i przeżyć. 
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stauracji i sklepie. Każdy ma smartfon i swój świat. Podczas całego 
pobytu na Tajwanie spotkałam dwie osoby, które czytały książkę 
papierową – młody chłopak w autobusie z Tajpej do Tainanu i star-
szy pan na campusie Uniwersytetu w Tainanie (zakładam, że był to 
jeden z wykładowców). A i jeszcze mnich w buddyjskiej świątyni 
w  Tajnanie – też czytał bez smartfonu. Specyficzne są rozmowy 
prowadzone przez telefon – komunikat jest nagrywany i wysyłany 
do rozmówcy (często spotyka się osoby, które mówią do telefo-
nu). To trochę inny dialog niż ten, który prowadzi Europa. Mówię 
i nagrywam, wysyłam, odpowiedź otrzymuję w postaci nagrania. 
Nikt nikomu nie przerywa i nie przeszkadza. Czy to nie jest genial-
nie proste? 

Po trzech tygodniach pobytu łapię się na tym, że również nie 
odrywam wzroku od ekranu mojego telefonu.

Jednak nie to dziwi najbardziej. Zupełnie fenomenalnym 
zjawiskiem jest Pokemon Go. W  Tainanie grają w  nią tysiące 
osób po zakończeniu dnia pracy, czyli od około godziny 17-
18. O tej porze zapada zmrok, setki osób szukają Pokemonów, 
jeżdżąc z miejsca na miejsce skuterami lub samochodami. Taki 
widoczek: w parku zbiera się ok. 100 skuterów, część osób przy-
wiozła swoje zwierzątka na spacer (wyprowadzane są nie tylko 
psy, ale także ptaki, kotki i gady), każdy ma w ręku smartfon i szu-
ka Pokemonów. Nie wiem, na czym polega ta gra, znam tylko 
żółte, śmieszne ludziki na ekranie smartfonu, ale twórcom należy 
się nagroda, przynajmniej na Tajwanie, bo to gra, która jednoczy 
Tajwańczyków. W Muzeum Literatury Tajwańskiej w Tainanie są 
specjalne tabliczki – Pokemon NO! – co oznacza, iż Muzeum aku-
rat Pokemonami nie dysponuje.

Skutery

Chyba każdy Tajwańczyk ma skuter. Jeśli tak, to jest ich około 29 
milionów. Ta hipoteza pomaga mi wyjaśnić sobie samej, dlacze-
go skuter jest ważniejszy od pieszych. Hierarchia komunikacji jest 
taka: skuter, samochód, komunikacja miejska (metro i autobus), 
rower. Ruch jest prawostronny, co nie oznacza, że kierujący skute-

rem nie może jechać inaczej. Jeśli uzna, że jest to bezpieczne, to 
może. Znaki drogowe są, ale nieliczne. Na dokładkę są wskazów-
ką, a  nie nakazem. Jedyny istotny znak drogowy to oznaczenie 
parkingów. Przy tej liczbie skuterów, ich parkowanie jest wyzwa-
niem. Sama jazda jest wrodzoną albo wyćwiczoną umiejętnością, 
którą posiada każdy. 

Wszyscy jeżdżą w kaskach, ale kaski pożyczane są sobie nawza-
jem. Jak jest przy skuterze, to znaczy, że można pożyczyć. Waru-
nek jest jeden: oddać trzeba dokładnie w tym samym miejscu. Po-
dobnie działa obywatelski ruch wspólnych parasoli. To jest piękne 
na Tajwanie: jeśli możemy sobie nawzajem pomóc, to pomagaj-
my. Ta mentalność jest niesamowita – nikt nie krzyczy, nie robi ni-
komu na złość, nie uprzykrza innym życia, nie narzuca swojej woli. 
Trochę robi to wrażenie, jakby Tajwańczycy żyli bez emocji, ale na 
pewno tak nie jest – po prostu okazują je w zupełnie inny sposób 
niż my, Europejczycy. 

Przy okazji słowo o komunikacji miejskiej. Metro w Tajpej jest 
super punktualne, super czyste i super szybkie, ale stosunkowo 
drogie. Komunikacja autobusami jest tańsza, choć wymaga cier-
pliwości. W Tajnanie nie ma metra. Bilet autobusowy w przelicze-
niu kosztuje około 2 zł, niezależnie od długości przejazdu. Bilety 
kupuje się samemu, wsiadając do autobusu i wrzucając odliczone 
monety do skarbonki kierowcy. Nikt nie sprawdza, czy wartość 
wrzuconych monet jest prawidłowa. Nikt nie wpadłby na pomysł, 
aby oszukiwać. Tak nie wolno – i Tajwańczyk o tym wie.

Zielona herbata

Pije ją każdy. Kupić ją można wszędzie. Najbardziej popularne 
są herbaciarnie sprzedające kilkadziesiąt różnych wersji zielonej 
herbaty na ulicy. Ale zakup prosty nie jest – najpierw trzeba usta-
lić, czy ma być zimna, czy ciepła, czy może powinna mieć tempe-
raturę pokojową? Potem, jeżeli ktoś jest amatorem cukru, trzeba 
zdefiniować proporcje. Kolejnym etapem jest wybór dodatków 
i rodzaju samej herbaty. Uff…. Ale warto – moim hitem była zie-
lona herbata z kwiatami róży i syropem z agawy – zimna. Każdy 
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nosi swoją herbatkę w woreczku i popija. Napój jest wyśmienity 
– zwłaszcza w upalne dni, których na Tajwanie jest sporo. 

7-Eleven

Ta amerykańska sieć jest obecna na każdym rogu i w każdym 
mieście na Tajwanie. Czynna przez 24 godziny na dobę oferuje 
podstawowe artykuły żywnościowe, gotowe dania na miejscu i na 
wynos, ale w 7-Eleven można także kupić bilet na autobus, nadać 
paczkę, zjeść wcześniej kupione danie. 

Dania są super, jest też mnóstwo gotowych popakowanych 
owoców, ceny są bardzo przystępne. Wielu Tajwańczyków je 
w 7-Eleven śniadania i kolacje. 

Są też bankomaty. Każdy sklep ma darmowy dostęp do Inter-
netu, toaletę i  kosz na śmieci. Kosz na śmieci to ważny element, 
bo w miastach nie ma publicznych koszy. Każdy zbiera swoje śmie-
ci i za nie odpowiada. Czyli ci bardziej oporni wyrzucają je gdzie 
popadnie, a ci bardziej świadomi szukają kosza lub noszą śmieci 
do swoich domów. Powodem są oczywiście karaluchy. Ja nie spo-
tkałam żadnego – czyli strategia śmieci przynosi efekty. Po mieście 
jeżdżą grające śmieciarki (to nie żart – one naprawdę grają, tak, aby 
ci, do których jadą, słysząc muzykę, zdążyli na ich przyjazd), a każdy 
mieszkaniec dokładnie wie, w  jakich dniach i o  jakich godzinach 
przyjeżdża ichnie PGK. Wtedy każdy wynosi śmieci z mieszkania, 
schodzi na ulicę i sam wrzuca worek z odpadkami do śmieciarki. 

***
Planując dłuższy pobyt na Tajwanie, warto zobaczyć więcej niż tyl-

ko Tajpei, czy Tainan. Tajwan ma kilka parków narodowych. Bardzo 
polecam górski Taroko National Park ze szczytami powyżej 3500 m 
n.p.m. i plażowy Kenting National Park – na południowym krańcu 
wyspy. Duże miasta łączy komunikacja pociągowa i autobusowa, 
noclegi bez problemu można rezerwować na miejscu. W bankoma-
tach można wybrać lokalną walutę (dolary tajwańskie), za wszystko 
płacimy gotówką. Karty można używać w sklepach sieciowych, dro-
gich hotelach i restauracjach. W Tajpei można porozumieć się po 
angielsku (nie we wszystkich miejscach), ale już na przykład w Taj-
nanie – nie. Dobrze jest mieć osobę – przewodnika na miejscu, któ-
ry nam przez pierwsze kilka dni pomoże, zwłaszcza, jeżeli jesteśmy 
po raz pierwszy w Azji. Naszym przewodnikiem była nasza córka 
– studentka sinologii tajnańskiego uniwersytetu. Bez niej ta podróż 
i czas spędzony na Tajwanie nie byłyby tak ciekawe i inspirujące. 

Autorka tekstu jest współwłaścicielką serwisu tłumaczeń 
online www.dogadamycie.pl; a.chmielewska@dogadamycie.pl

Autor: Agnieszka Chmielewska
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Serdecznie zapraszamy do Blue Marine Mielno na wyjątkowe 
warsztaty motywacyjne z Jogą, które przygotują Cię na powitanie 
wiosny. 

W przepięknym nadmorskim klimacie tuż przy plaży i otaczającej 
ją przyrodzie połączymy walory pracy z ciałem, oddechem, medy-
tacją i wykładami motywacyjnymi. 

Pomożemy Ci pobudzić drzemiące w Tobie 4 energie - fizycz-
ną, emocjonalną, intelektualną, duchową i nauczymy jak osiągnąć 
równowagę między ciałem a umysłem, a wyśmienita wegetariań-
ska kuchnia indyjska pobudzając wydzielanie endorfin wprowadzi 
wszystkich uczestników w dobry nastrój. 

Dzieci, w różnym wieku także nie będą narzekały na nudę – za-
jęcia Joga Kids, animacje tematyczne, konkursy, kino, zajęcia pla-
styczne oraz możliwość korzystania z sal zabaw spowoduje, że każ-
dy rodzic efektywnie będzie mógł skorzystać z warsztatów.

Zajęcia z Jogi poprowadzi Yog Acharya urodzony  w południo-
wych Indiach, dorastający w tradycji sittar i od ponad dziesięciu lat 
dokładający  starań w przybliżaniu wiedzy oraz praktyki jogi.

Warsztaty motywacyjne poprowadzi dr Katarzyna Niedzielska-Czyż 
- akredytowany coach z  certyfikatem ICF, energiczna kobieta 
z pasją, emanująca pozytywną energią, którą chce się dzielić.
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OBUDŹ SWOJĄ ENERGIĘ
ZAPRASZAMY!

Termin sobota - 11 marca 2017, godziny: 
11.00 - 22.00

Dorośli 169 zł /os
4 bloki warsztatów motywacyjnych z trenerem, zajęcia z jogi 

- 2 godz (różne rodzaje jogi, elementy medytacji), 
lunch indyjski, kolacja.

Dzieci w wieku do 16 - lat 59 zł / 16-18 lat 99 zł
zajęcia z jogi, lunch, kolacja,  animacje tematyczne 

- geografia Indii + quiz z nagrodą, zajęcia plastyczne mandala, 
hinduskie kino, możliwość korzystania z sal zabaw.

Blue Marine Mielno serdecznie zaprasza do kontaktu pod numerem tel. 530148015,  530144511 
oraz pod adresem e-mail: mkuzmecka@bluemarine.pl, recepcja@bluemarine.pl

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



działającym od połowy 2013 roku Dune 
A penthouse’ów jest sześć. Wszystkie oczywi-
ście sprzedane i  użytkowane. Tyle samo bę-
dzie ich w Dune B, a w Dune C są zaplanowa-
ne cztery (liczący w sumie 330 apartamentów 

Dune Resort jako całość będzie gotowy w drugiej połowie tego 
roku).  

Dr Marek Sietnicki, architekt, główny projektant Dune Resort, 
mówi: - Od samego początku wspólnie z  inwestorem mieliśmy 
świadomość wyjątkowości tych apartamentów. Chodzi o walory 
Dune w  ogóle, czyli bliskość morza, bezpośrednią dostępność 
plaży, klimat miejsca luksusowego, ale również o coś więcej. Dune 
A to stosunkowo duży budynek wpisujący się harmonijnie w kra-

jobraz, lekko dominujący nad otoczeniem. W konsekwencji już od 
pierwszej kondygnacji jest gwarancja pięknego widoku na morze. 
Apartamenty położone na ostatniej kondygnacji, czyli na dachu 
budynku, oferują najszerszą perspektywę i niczym niezakłócony 
widok. To jest coś nie do podrobienia, coś naprawdę wyjątkowe-
go – mówi Marek Sietnicki i dodaje: - Penthouse’y z samej defi-
nicji są mieszkaniami szczególnymi: są większe od pozostałych, 
zawsze na ostatniej kondygnacji, często z dodatkową powierzch-
nią w postaci loggii lub tarasów. I tak jest również w Dune. Każdy 
z nich ma taras o powierzchni zbliżonej do powierzchni samego 
apartamentu. W przypadku jednego z dostępnych jeszcze pen-
thouse’ów w budynku B wynosi ona blisko 500 metrów kwadrato-
wych! Te apartamenty są jak wille otoczone ogródkiem, z tym że 
ulokowane na dachu budynku.

Pentohouse 
w Dune Resort: 
   willa na dachu/luksus w luksusie  
Prywatny penthouse to synonim luksusu, za który zamożni klienci gotowi są zapłacić dużo więcej niż za inne mieszkania czy apartamen-
ty. Pod warunkiem oczywiście, że architekt i deweloper spełnią ich oczekiwania. Dlatego choć obiektów apartamentowych w Polsce 
szybko przybywa, w dużo mniejszym tempie powiększa się liczba penthouse’ów. W mieleńskim kompleksie Dune Resort będzie ich 
tylko 16 przy łącznej licznie 330 apartamentów w całym kompleksie.
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Marek Sietnicki, architekt, 
główny projektant 
Dune Resort

To są wyjątkowe przestrzenie. 
Tradycyjne wnętrza projektuje się 
dośrodkowo, a tutaj pojawia się 

kwestia widoku na morze, najczęściej 
dostępnego aż na dwóch przeszklo-

nych ścianach każdego z pomieszczeń! 
To determinuje sposób pracy i silnie warun-

kuje projektowanie. Trzeba brać pod uwagę łączenie się 
przestrzeni wewnętrznej z zewnętrzną i patrzeć całościowo. 
Taras zaś zyskuje funkcję ogrodu, dodatkowej prywatnej po-
wierzchni. Wymaga zaprojektowania równie starannego jak 
reszta apartamentu.

Marek Sietnicki, architekt, 

dośrodkowo, a tutaj pojawia się 
kwestia widoku na morze, najczęściej 

dostępnego aż na dwóch przeszklo-
nych ścianach każdego z pomieszczeń! 

Apartamenty w  Dune A  deweloper oddawał nabywcom jako 
wykończone. Wszystkie, oprócz penthouse’ów. – Spodziewaliśmy 
się, że zainteresowani nimi klienci będą szczególną grupą, z bar-
dzo indywidualnymi oczekiwaniami. Dlatego każdy penthouse 
pozostał otwartą przestrzenią, czymś w rodzaju loftu. Pierwsi trzej 
nabywcy penthouse’ów w Dune A z tego skorzystali i dlatego każ-
de z tych wnętrz ma inny charakter. Jedno urządzone jest w stylu 
modernistycznym, z  błyszczącymi kamieniami, otwartymi komin-
kami i super widokami na morze. W drugim przypadku nawiązano 
do stylu Hampton, czyli klimatu wnętrz luksusowych domów na 
Long Island, w trzecim – do stylu historyzującego z meblami w sty-
lu Ludwika XV. 

Pozostałe trzy z sześciu apartamentów na ostatniej kondygnacji 
Dune A, po wielu rozmowach, konsultacjach i gruntownym namy-
śle, deweloper zdecydował się wykończyć w stylu zbliżonym do 
Hampton i w takim stanie zaproponować nabywcom. 

Architekt Marek Siennicki relacjonuje: - Tymi dwiema ścieżkami 
idziemy w przypadku Dune B i Dune C. Niektórzy klienci zaaranżu-
ją więc swoje penthouse’y według własnego wyobrażenia, a po-
zostałe będą nawiązywały do uniwersalnego, klasycznego stylu 
Hampton. 

Wspomniane budynki Dune B i  Dune C zostały zaprojekto-
wane nieco inaczej niż Dune A, przez co pojawiła się możliwość 
uzyskania w penthouse’ach dużej wysokości pomieszczeń. - Już 
w pierwszym etapie były to przestrzenie wysokie, a tutaj poszli-
śmy o krok dalej. Powierzchnie pokojów dziennych, nazywanych 
z angielska living roomami, mają wysokość około pięciu metrów. 
Umożliwia to wprowadzenie do projektu niektórych pentho-
use’ów antresoli i  przez to uzyskanie efektu dwupoziomowości. 
Duża prywatna przestrzeń staje się jeszcze większa! Porównanie 
do willi nad morzem jest jeszcze bardziej uzasadnione. Dodatko-
wa powierzchnia na antresoli pozwala na urządzenie tam sypial-
ni. W ten sposób na dole odblokowujemy więcej powierzchni na 
funkcję living roomu. 

Osoby, które samodzielnie chcą wykończyć i urządzić swój mie-
leński penthouse, przy projektowaniu tych wnętrz mogą skorzy-
stać z usług głównego projektanta, ale mogą również oprzeć się 
na współpracy z inną pracownią. - Dla niektórych nabywców apar-
tament w Dune Resort to nie jest ich drugi, ale na przykład trzeci 
dom, bo już gdzieś apartamenty posiadają. Chcą więc urządzić 
ten mieleński w sposób podobny do tamtych, a inni wręcz odwrot-
nie – chcą spróbować czegoś nowego. Zazwyczaj współpracują na 
stałe z architektami wnętrz i zapraszają ich do dalszej współpracy. 
My pomagamy wtedy w kwestiach czysto technicznych - mówi Ma-
rek Sietnicki. 

Dla architekta zlecenie aranżacji takich wyjątkowych aparta-
mentów oznacza możliwość zawodowego wyżycia się, oczywiście 
w granicach określonych oczekiwaniami klienta. - To są wyjątkowe 
przestrzenie, szczególnie przy takiej ilości przeszkleń jak w Dune 
Resort. Tradycyjne wnętrza projektuje się, można powiedzieć, do-
środkowo, a  tutaj pojawia się kwestia widoku na morze, najczę-
ściej dostępnego aż na dwóch przeszklonych ścianach każdego 
z  pomieszczeń. To determinuje sposób pracy i  silnie warunkuje 
projektowanie! Trzeba brać pod uwagę łączenie się przestrzeni 
wewnętrznej z zewnętrzną i patrzeć całościowo. 

Fakt, że budżety przeznaczone na wykończenie takich aparta-
mentów są z założenia wyższe niż standardowych, pozwala na za-
stosowanie dużo bardziej spektakularnych rozwiązań. - Urządzając 
penthouse tworzymy warunki do pełnego wyizolowania się jego 
użytkowników. To bardzo spokojne miejsca. Poziom piątego pię-
tra to wysokość równa koronom drzew lub nieco wyższa. Będąc 
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wewnątrz penthouse’u lub na tarasach, nie słyszymy gwaru plaży. 
W  szczycie sezonu tracimy świadomość, że jesteśmy w  ludnym 
Mielnie. Jednocześnie możemy wsiąść do windy i za dwie minuty 
być znów w takim Mielnie, w jakim są wszyscy. Kiedy się nim zmę-
czymy, wsiadamy do windy i za chwilę jesteśmy w innym świecie 
– w ciszy, otoczeni tym, co lubimy i tym, co mamy na wyłączność. 
Czujemy się jak na pustkowiu, bez sąsiadów, nie zaglądając niko-
mu w okna, bo wszystko jest tak zaprojektowane, by rzeczywiście 
zachować w pełni efekt swoistego odcięcia się od świata. 

To na pewno buduje intymność i poczucie wyjątkowości. Tara-
sy i wnętrza dzielą wysokie, rozsuwane drzwi. Rozkładają się one 
w taki sposób, że może powstać wrażenie braku jakiejkolwiek ba-
riery, tak jakby znikała ściana. Wtedy salon i taras stanowią jedną 
przestrzeń. - Uzyskanie efektu spójności to dla architekta praw-
dziwe wyzwanie. Właściciele przywiązują wielką wagę do aran-
żowania tarasów - projektujemy im ogród. Trzeba więc rozgra-
niczyć część zacienioną, część nasłonecznioną, letnią kuchnię, 
elementy zielone, w  dwóch przypadkach otoczenie jacuzzi, 
strefę do siedzenia i rekreacji. Te tarasy to idealne miejsce do 
organizowania letnich przyjęć i ekskluzywnych imprez towa-
rzyskich. To wszystko trzeba w projekcie przewidzieć – podsu-
mowuje architekt. 

Kim są nabywcy penthouse’ów w  Dune Resort? Wyjaśnia to 
Cezary Kulesza, kierownik marketingu i sprzedaży Firmus Group: 
- Nazwisk nie mogę oczywiście zdradzić, ale mogę powiedzieć, że 
to w większości właściciele albo szefowie dużych przedsiębiorstw, 
dla których penthouse przy plaży jest miejscem wypoczynku, ale 
potencjalnie również miejscem spotkań biznesowych w  mniej 
ofi cjalnych warunkach. Apartamenty tego typu to topowe propo-
zycje, zupełnie wyjątkowe, traktowane jako szczyt luksusu, zare-

zerwowane dla najbardziej wymagających klientów. Klienci „ku-
pują” tak naprawdę nadzwyczajne widoki oraz możliwość w pełni 
indywidualnej aranżacji. W realizowanych obecnie etapach Dune 
Resort ceny apartamentów zlokalizowanych na piątym piętrze 
kształtują się na poziomie 40 tysięcy złotych netto za metr kwa-
dratowy w standardzie deweloperskim. Bywa, że aby ostatecznie 
mieć apartament uszyty na własną miarę, klient przeznacza blisko 
milion złotych na projekt aranżacji wnętrz oraz jego wykończe-
nie i wyposażenie. Ze sprzedanych przez Firmus Group pentho-
use’ów najdroższy osiągnął cenę 3,5 mln zł (stan deweloperski, 
powierzchnia ponad 100 metrów kwadratowych). 

Autor: Andrzej Mielcarek

Cezary Kulesza, kierownik 
marketingu i sprzedaży 
Firmus Group

Apartamenty typu penthouse to 
topowe propozycje, zupełnie wy-
jątkowe, traktowane jako szczyt luk-

susu, zarezerwowane dla najbardziej 
wymagających klientów. Klienci „kupu-

ją” tak naprawdę nadzwyczajne widoki 
oraz możliwość w  pełni indywidualnej aran-

żacji. W realizowanych obecnie etapach Dune Resort ceny 
apartamentów zlokalizowanych na piątym piętrze kształtują 
się na poziomie 40 tysięcy złotych netto za metr kwadratowy 
w standardzie deweloperskim.

dziwe wyzwanie. Właściciele przywiązują wielką wagę do aran-
żowania tarasów - projektujemy im ogród. Trzeba więc rozgra-

Kim są nabywcy penthouse’ów w  Dune Resort? Wyjaśnia to 
Cezary Kulesza, kierownik marketingu i sprzedaży Firmus Group: 
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Osiedle 
Słoneczne
Urbanistyczna enklawa w Koszalinie 

siedle domów szeregowych Słoneczne II wyróż-
nia się zewnętrznie dwiema widocznym z dale-
ka cechami: elewacjami z  ciemnego klinkieru 
oraz charakterystycznym kształtem dachów. Do-
celowo ma się ono składać z trzech szeregów li-

czących łącznie 19 domów (stoją już dwa – jeden złożony z pięciu 
i drugi – z sześciu jednostek). Wszystkie zostały sprzedane. Termin 
rozpoczęcia budowy ostatniego członu (8 domów) nie został jesz-
cze określony.

Dwa pierwsze szeregi

Wcześniej BUDOMAL pobudował po sąsiedzku dwa szeregi 

liczące po 10 domów każdy. To osiedle Słoneczne I. Z „dwójką” 
łączy je ciemna, klinkierowa elewacja domów oraz podobieństwo 
rozwiązań architektonicznych. Autorami obu projektów są archi-
tekci ze znanej koszalińskiej pracowni HS99.

Osiedle Słoneczne powstaje na pograniczu strefy zabudowy 
wysokiej i typowo jednorodzinnej charakterystycznej dla Rokoso-
wa. Zdaniem projektantów, w takim miejscu domek jednorodzin-
ny z dużą działką to pewna „rozrzutność”. W terenie rzadko zabu-
dowanym wszelkie usługi komunalne stają się drogie albo wręcz 
z  ekonomicznego punktu widzenia nieuzasadnione. Jest tak na 
przykład z  komunikacją miejską. Na szczęście miejsce, o  któ-
rym tutaj mówimy, skomunikowane jest z  resztą miasta dobrze, 

Budować nieszablonowo, w poczuciu odpowiedzialności nie tylko za własną nieruchomość, ale i ład przestrzenny w otoczeniu. 
Planować wnętrza z maksymalną funkcjonalnością, gwarantując przyszłym lokatorom poczucie komfortu i najwyższą jakość 
wykończenia. Oto przesłanie jakie da się wywieść z obserwacji tego, co  proponuje klientom koszaliński deweloper Przedsiębiorstwo 
Budowlane BUDOMAL. W poprzednim wydaniu naszego magazynu pisaliśmy o drugim etapie jego inwestycji apartamentowej przy 
ulicy Zwycięstwa/Jedności. Tutaj prezentujemy kameralne osiedle domów jednorodzinnych Słoneczne II na Rokosowie.

O
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bo można korzystać z autobusowych linii nr 2 i 12 jadących ulicą 
Zwycięstwa w głąb Rokosowa albo z linii 8,9,10 i 15 „startujących” 
z ulicy Chałubińskiego.

Jeden z  projektantów mówi: – Warto zabudowę dogęszczać. 
W  przypadku budownictwa jednorodzinnego to dogęszczanie 
polegać może na budowaniu domów szeregowych a  nie wol-
nostojących. Po prostu na tym samym terenie powstaje średnio 
cztery razy więcej mieszkań. To również tańsze, a więc dostępne 
dla większej liczby osób budownictwo. Korzyść dla miasta polega 
na tym, że inwestycje typu droga czy oświetlenie również stają się 
niejako tańsze, bo korzysta z nich więcej osób.

Gotowa ulica

Nietypowym w  koszalińskich warunkach rozwiązaniem jest to, 
że deweloper budując dwa pierwsze szeregi domów Osiedla Sło-
necznego, zadbał od razu o całość infrastruktury.

Razem z domami powstał kompletny fragment ulicy – z jezdnią, 
chodnikami, oświetleniem. Ten sam standard dotyczy drugiego 
etapu inwestycji. Dla przyszłych użytkowników to ogromna wygoda.

Wiele ulic na Rokosowie czeka nawet po kilkanaście lat na twar-
dą nawierzchnię i ustawienie lamp. Wolne tempo tych prac wynika 
ze wspomnianej rzadkiej zabudowy. Po prostu samorządu Koszali-
na nie stać na wykonanie wszystkich potrzebnych prac. BUDOMAL 
na „swoim” osiedlu wziął to na siebie, wykonał i przekazał w zarząd 
samorządowi. Dzięki temu mieszkańcy od samego początku mo-
gli ze swych posesji dotrzeć w dowolne miejsce suchą stopą.

Zaplanowane przez władze miejskie inwestycje drogowe w tym 
rejonie spowodują, że ruch na pobliskiej ulicy Ruszczyca będzie 
jeszcze mniejszy, a z drugiej strony mieszkańcy uzyskają dostęp do 
większej niż dotychczas liczby linii autobusowych.

Nie spod sztancy

Projekt Osiedla Słonecznego nie jest sztampowy. Jego orygi-
nalność i  wartość docenił swego czasu branżowy miesięcznik 
„Architektura – Murator”, poświęcając mu wielostronicowy artykuł. 
Autor tak charakteryzował zaproponowane przez HS99 rozwiąza-
nie (dotyczy pierwszego etapu): „Kształt parceli spowodował, że 
północny szereg domów jest krótszy – poszczególne segmenty są 
tu o około metr węższe. Ponieważ teren wznosi się ku południu, 
szeregówki wybudowane na zboczu mają od strony północnej 
dodatkową przestrzeń w przyziemiu, przeznaczoną na garaż oraz 
pomieszczenia gospodarcze. Mieszkańcy domów stojących po-
niżej dysponują w zamian większą powierzchnią działki od ulicy. 
Jest tam i  niewielki ogródek. Właściwe ogrody dla obu ciągów 
domów zaplanowano na ich tyłach. Mimo różnic w rozplanowaniu 
obu szeregów, elewacje ukształtowane zostały w  bardzo spójny 
sposób. Wykończenie wszystkich ścian ciemną, podpalaną cegłą 
licową w połączeniu ze starannie przemyślanym, geometrycznym 
układem poziomych i  pionowych otworów okiennych, bliskie 
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Koszalin jest miastem o bardzo małej gęstości zabudowy. 
Licząc nieco ponad 100 tysięcy mieszkańców ma admini-
stracyjnie powierzchnię zbliżoną do liczącej 1,6 mln miesz-
kańców Barcelony (Koszalin – 84 km kw.; Barcelona 101,9 
km kw.). W interesie miasta jest więc zagęszczanie zabudo-
wy poprzez promowanie budownictwa wielorodzinnego, 
a w zakresie budownictwa jednorodzinnego – promowanie 
rozwiązań szeregowych w miejsce domów wolnostojących. 



standardom północnoeuropejskiego, szczególnie holenderskie-
go budownictwa. (…) Pokryty ocynkowaną blachą siodłowy dach, 
wieńczący oba rzędy od strony wewnętrznej ulicy, nie był przewi-
dziany w pierwotnej koncepcji projektowej. Choć jego dodanie 
wymusił uchwalony już w  trakcie procesu inwestycyjnego plan 
miejscowy, to bryła budynku nie utraciła ani lekkości ani nowo-
czesnego charakteru. (…) Jeśli pominąć dodatkowe przyziemie 
w  szeregu południowym, to struktura wszystkich mieszkań jest 
dość podobna – na pierwszej kondygnacji znajduje się wychodzą-
cy na ogród salon oraz od ulicy, kuchnia i łazienka gościnna; na 
drugiej – trzy pokoje mieszkalne i łazienka. Na poddaszu powstała 
dodatkowa, naturalnie doświetlona przestrzeń – decyzję, jak ją za-
gospodarować pozostawiono właścicielom.”

Dwupoziomowe salony

Podobnie wyglądają domy powstałe w  drugim etapie, z  tym 
że na parterze pojawia się tutaj rozwiązanie, które trudno znaleźć 
gdzie indziej w Koszalinie a rzadko spotykane jest w ogóle w Pol-
sce. Chodzi o dwupoziomowe salony: nad połową ich powierzch-
ni sufit sięga do dachu!

Siedząc na dole, można widzieć osoby, które znajdują się na ga-
lerii na piętrze. Taki efekt łatwiej można osiągnąć w nietypowym 
projekcie domu jednorodzinnego niż w szeregówce. Tutaj jednak 
deweloper zdecydował zrobić to dla wszystkich nabywców. Zrezy-
gnował z części powierzchni (mniej więcej z jednego pokoju) na 
rzecz tego, by dom nabrał trzeciego wymiaru, oddechu. – Takie 
rozwiązanie wpływa na komfort życia, integruje rodzinę, bo zwięk-
sza się liczba interakcji – wyjaśnia jeden z architektów z HS99.

Oryginalny dach

W domach budowanych w ramach drugiego etapu niestandar-
dowy jest również skos dachu, co dało w efekcie nietypowy wy-
gląd szeregu (pokrycie dachów to austriacka blacha aluminiowa 
PREFA, na która producent udziela 40 lat gwarancji).

Obrazowo można to zilustrować tak, że jeżeli rzut dachu z góry 
jest prostokątem, to w tradycyjnym ujęciu linia dzieląca, od której 
zaczyna się spad, podzieliłaby prostokąt na dwa mniejsze prosto-
kąty. Tutaj zaś linia dzieląca biegnie z narożnika do narożnika, co 
daje w efekcie rzut dwóch trójkątów.

Dzięki temu można było wmotać okna połaciowe w kierunku 
sąsiada, ale w  taki sposób, że jeden drugiemu nie zagląda do 
mieszkania.

Niewątpliwą atrakcją jest dodatkowa powierzchnia w  postaci 
około 40 metrów kwadratowych poddasza! Deweloper pozosta-
wia nabywcom decyzję, co chcą z poddaszem zrobić. W prakty-
ce większość klientów korzysta z tej możliwości i wykańcza jego 
powierzchnię po swojemu. Można tam urządzić przestronną pra-
cownię, biblioteczkę albo sypialnię.

Ciepło i cicho

Ogrzewanie opiera się na gazowych piecach dwufunkcyjnych 
marki Viessmann. Każdy decyduje więc samodzielnie, jaką chce 
mieć temperaturę w domu i samodzielnie rozlicza się ze zużytego 
paliwa.

Na ekonomiczność eksploatacji domów wpływa z  pewnością 
fakt, że są one porządnie ocieplone i wyposażone w trójszybowe 
okna. Takie okna mają jeszcze jedną zaletę, a mianowicie izolują 
wnętrza od dźwięków zewnętrznych (niejako na „wszelki wypa-
dek”, bo lokalizacja jest cicha ze swej natury). Na odczucie kom-
fortu akustycznego wpływa również sposób zaizolowania ścian 
między poszczególnymi segmentami. Dzieli je podwójna warstwa 
cegieł, w środek której włożona jest jeszcze dodatkowo warstwa 
materiału tłumiącego. Nie ma więc mowy o tym, by wzorem typo-
wych mieszkań w blokowiskach sąsiedzi słyszeli, co dzieje w  in-
nych segmentach mieszkalnych.

Komórka na zewnątrz

Ciekawym rozwiązaniem są zewnętrzne boksy, pełniące funkcję 
komórek lokatorskich. Służą one za obudowę śmietnika, ale przede 
wszystkim pozwalają przechowywać rozmaite przedmioty, które 
nie są potrzebne na bieżąco albo na przykład narzędzia ogrodni-
cze. Tym sposobem można uniknąć zabałaganienia garażu.

Prawie jak w Holandii

Miejsce, w którym powstaje Osiedle Słoneczne to bardzo spo-
kojna okolica. Bardzo blisko stąd do szkoły podstawowej i gim-
nazjum, w pobliżu jest również żłobek i przedszkole. Są również 
inne elementy miejskiej infrastruktury, ważne w codziennym życiu 
(sklepy, komunikacja autobusowa, apteka, kościół). Dla rodziców 
małych dzieci ważne jest na pewno to, że ulica jest zamknięta. 
Korzystają z niej praktycznie tylko mieszkańcy i ich goście. Przed 
każdym z domów mają do dyspozycji zielony ogródek.

Wspomniane wcześniej w cytacie z „Architektury” skojarzenie 
z Holandią wzmacniają duże, proste okna. W efekcie mieszkania 
są doskonale doświetlone. W wielu z nich (w domach już zasiedlo-
nych) dumnie prężą się okazałe storczyki.

Autor: Andrzej Mielcarek
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Mieszkania (55 - 140 m kw.) 
w apartamentowcu 
powstającym przy ulicy 
Zwycięstwa/Jedności

Domki szeregowe (122,8 m kw. 
+ 40 m kw. poddasza) 
- Osiedle Słoneczne II 
(ulica Promykowa/Ruszczyca)
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rzygotowanie przez dewelopera otworów drzwio-
wych do samego sufitu dało pomysł na zastoso-
wanie drzwi o  niestandardowych wymiarach. 
Niebanalna jest także podwieszana kuchnia. 
Wszystkie niezbędne sprzęty zostały schowane 

w wysokiej zabudowie meblowej, dzięki czemu można było w za-
budowie niskiej podwiesić szafki wysoko nad podłogą. Wymaga-
ło to dodatkowej skomplikowanej konstrukcji stworzonej przez 
stolarza.  

Połączenie bieli, forniru dębowego oraz czarnego granitu i szkła, 
w  połączeniu z  zawieszonymi nad podłogą meblami dało efekt 
luksusowej przestrzeni, w której właścicielka mieszkania uwielbia 
gotować. Przeniesienie pomysłu podwieszanego mebla pojawiło 
się również koło stołu, gdzie znajduje się podwieszana komoda.

Wyzwaniem było zagospodarowanie ściany nad kanapą, po-

nieważ klienci chcieli czegoś niebanalnego. Stąd pojawił się po-
mysł przestrzennej okładziny betonowej, która pasowałaby swoją 
fakturą do sztukaterii i dębowej podłogi i nie nadawała wnętrzu 
industrialnego charakteru, lecz nowoczesnej elegancji. Udało 
się to dzięki ciekawej formie diamentów betonowych o gładkiej 
strukturze bez porów. Stworzona została trójwymiarowa rzeźba 
zaprojektowana od podstaw na potrzeby tego wnętrza.

Kolejnym zaskakującym elementem wnętrza jest wc wykonane 
w całości z czarnych błyszczących płytek, lustrzanych szafek oraz 
drzwi, które od środka są wykończone w wysokim połysku w czar-
nym lakierze. Łazienka główna jest utrzymana w klimacie luksuso-
wej łazienki hotelowej z wanną i prysznicem, również z czarnymi 
elementami, które pojawiają się w całym mieszkaniu. 

Projekt wnętrza: Anna Maria Sokołowska / Foto: Foto & Mohito

Oryginalność 
i funkcjonalność
Właściciele tego trzypokojowego mieszkania dali architektowi dużo swobody, dzięki czemu udało się stworzyć niepowtarzalne 
wnętrze, nieco eklektyczne w detalach, ale spójne w materiałach i kolorystyce. Wnętrze pełne oryginalnych rozwiązań. 
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olanki to ponad 300 apartamentów i mieszkań 
w siedmiu sąsiadujących ze sobą obiektach, zie-
lone skwery, ciekawa infrastruktura, w  tym plac 
zabaw dla dzieci, fitness, sauny i duży zewnętrz-
ny basen kąpielowy. Całość jest ogrodzona 

i dozorowana. Po kilku latach przygotowań budowa wystartowała 
w roku 2010. Rok następny przyniósł oddanie do użytku pierw-
szego budynku. 

Inwestycja okazała się wielkim sukcesem. W  ciągu pięciu lat 
powstało całe osiedle (choć tego słowa deweloper nie lubi), 
a wszystkie lokale znalazły nabywców.  

- Ten sukces przekonał nas, że warto pójść za ciosem i zapro-
ponować kolejną część kompleksu – mówi Tomasz Strojny, prezes 
spółki TDS. – Przy projektowaniu wyciągnęliśmy wnioski z tego, co 
mówią mieszkańcy. Słyszeliśmy od nich, że doceniają fakt powsta-

nia basenu, ale byłoby jeszcze lepiej, gdyby był on całoroczny. 
A skoro planowana jest sauna, to dobrze, by można było do niej 
dotrzeć bez potrzeby wychodzenia na zewnątrz. 

Dlatego Polanki Park to jeden duży budynek, który składa się 
z pięciu segmentów. Znajdzie się w nim ostatecznie 207 apar-
tamentów oraz mieszkań. Segmenty łączą się parterem, dzięki 
temu z jednego do drugiego można przejść wspólnym koryta-
rzem. 

Prezes Tomasz Strojny opisuje: - Budujemy wewnętrzny zespół 
basenowy, do którego z dowolnej części obiektu będzie można 
zejść dosłownie w  szlafroku. Do tego brodzik dla dzieci, jacuzzi, 
sauna i sztuczna plaża pod dachem. Miejsce rekreacji dla całej ro-
dziny, czynne przez okrągły rok. Latem na zewnątrz będzie dodat-
kowo działał brodzik z wodną atrakcją dla dzieci – najpewniej zjeż-
dżalnią oraz plaża do opalania dla wszystkich. Ta część obiektu 

Polanki Park: 
Kup, wypoczywaj, zarabiaj
Obok powstałego niedawno w Kołobrzegu kompleksu apartamentowo – mieszkalnego Polanki dobiega końca budowa 
apartamentowca Polanki Park. Zewnętrznie nawiąże on do istniejących po sąsiedzku obiektów, ale jednocześnie zaproponuje 
nowe, bardzo wygodne dla mieszkańców rozwiązania funkcjonalne. Rzadko na rynku spotykane – dodajmy. Wpływ na kształt 
projektu miały w równym stopniu doświadczenia własne dewelopera, jak i sygnały płynące od jego klientów. 
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jest wyposażona w okna harmonijkowe, które można latem rozsu-
nąć i uzyskać efekt połączenia części wewnętrznej z zewnętrzną.  
Już w maju, gdy jest ciepło, można się będzie opalać na zewnątrz, 
a wykąpać w basenie pod dachem. 

W strefie rekreacyjnej znajdzie się jeszcze sala fitness (ponad 
100 m kw.) i bawialnia dla dzieci (60 m kw.). Do tego portiernia 
i  biuro obsługi najmu, które będzie pełniło funkcję swoistej re-
cepcji dla osób wynajmujących apartamenty. Tam goście załatwią 
wszelkie sprawy: zameldują się, odbiorą klucze, zgłoszą jakieś 
szczególne oczekiwania albo zamówią dodatkowe usługi. 

Osobna sprawa to gastronomia. – Decyzja o wydzieleniu odręb-
nej powierzchni na potrzeby gastronomii to również wprost reali-
zacja oczekiwania mieszkańców. Będzie to duży, bo 200-metrowy 
lokal z tarasem zewnętrznym, 
który latem, kiedy to jest naj-
bardziej potrzebne, powięk-
szy powierzchnię restauracji 
– mówi Tomasz Strojny. – Przy 
liczbie ponad 500 aparta-
mentów i  mieszkań w  całym 
kompleksie (Polanki i Polanki 
Park – przyp. red.) gastrono-
mia wydała się nam koniecz-
nością. Tym bardziej, że bę-
dzie dostępna także dla osób 
z zewnątrz. 

Założona możliwość korzystania z  niektórych usług przez 
osoby niemieszkające w kompleksie wpływa na przyjęte przez 
dewelopera rozwiązania architektoniczne. O  ile Polanki jest 
całe ogrodzone i wstęp mają wyłącznie mieszkańcy i ich goście, 
o tyle w nowej części portiernia, biuro najmu i restauracja będą 
ogólnodostępne. 

Słoneczny dziedziniec

Mimo że kompleks leży w  niedużej odległości od centrum 
Kołobrzegu, jest to miejsce ciche, na skraju parku zdrojowego, 
w odległości zaledwie 350 metrów od plaży. Park zdrojowy to po 
prostu gęsty las, którego ściana chroni przed zimnym wiatrem 
znad morza. 

Również dla osłony przed wiatrem na osiedlu Polanki budyn-
ki dłuższe ustawione zostały od strony północnej i północno-za-
chodniej. Tomasz Strojny wyjaśnia: – Chcieliśmy sprawdzić, czy 
uda się uzyskać efekt swoistego mikroklimatu. Długie obiekty 
osłaniają teren od strony, skąd wieje najczęściej, a jak wiemy, wiatr 
znad morza bywa chłodny. W nowej części wykorzystaliśmy tamte 
doświadczenia i tak zaprojektowaliśmy tych pięć segmentów, by 
powstało coś na kształt zacisznego dziedzińca. I stąd kształt bu-
dynku przypominający literę C albo odwrócone U. Powstaje ob-
szar chroniony od wiatru, zaciszny, spokojny, dobrze nasłonecz-
niony. Powstaną tam alejki spacerowe, zielone zakątki, po prostu 
– miejsce wypoczynku. 

Jest jeszcze jeden element wzięty z rozmów z klientami: otóż 
zaplanowane są dwa place zabaw. Jeden dla dzieci małych, który 

znajdzie się we wspomnianej 
strefie zacisznej, nasłonecz-
nionej. Drugi – dla dzieci 
starszych - z zupełnie innego 
typu urządzeniami do zabaw 
– będzie ulokowany z drugiej 
strony budynku. Zajmie on 
zresztą znacznie więcej po-
wierzchni niż ten pierwszy.

Z mieszkania do garażu

- Wsłuchujemy się w opinie 
mieszkańców i osób zaintere-

sowanych zakupem lokali. Często słyszymy pytanie, czy są garaże 
i czy są windy. Otóż u nas pod całym budynkiem są urządzone 
garaże. Podkreślam: zamykane garaże a nie miejsca postojowe! 
Do tego również udało się nam urządzić komórki lokatorskie. Dla 
wielu osób komórka jest czymś niezbędnym, bo można w  niej 
przechować wózek dziecięcy, rower, jakieś inne sprzęty używane 
tylko sezonowo.  Przewidzieliśmy również indywidualne miejsca 
postojowe na zewnątrz, oprócz oczywiście parkingu otwartego – 
mówi Tomasz Strojny.

Do garaży zjeżdża się windą  z dowolnej kondygnacji. – Z punk-
tu widzenia dewelopera takie rozwiązanie podraża inwestycję, bo 
obowiązują przy nim na przykład ostrzejsze wymagania przeciw-
pożarowe, ale to naprawdę niewiele wobec satysfakcji i komfortu 

Apartamenty i  mieszkania w  Polanki Park to wysoki po-
ziom wykończenia, pod klucz (można przyjechać z własnymi 
meblami lub zlecić ich zakup na miejscu i od razu zamiesz-
kać). W  standardzie znajdują się do wyboru trzy rodzaje 
wykończenia łazienek, kilkanaście rodzajów paneli podło-
gowych i kilkanaście wzorów drzwi. Każde mieszkanie i apar-
tament ma taras lub balkon, wyłożony deskami z kompozytu 
drewna. Zakończenie budowy Polanki Park przewidziane jest 
w lipcu bieżącego roku. 



klientów. Mogą oni dotrzeć do zaparkowanego w garażu auta bez 
potrzeby opuszczania budynku i suchą stopą wracają do mieszka-
nia – podkreśla deweloper. 

Ogrzewanie i koszty utrzymania 

Ogrzewanie budynku opiera się na dwóch kotłowniach gazo-
wych, a rozliczanie zużytej energii odbywa się w oparciu o odczyty 
podzielników ciepła i liczniki ciepłej wody. Warto tu wspomnieć, 
że urządzenia pomiarowe są w  większości umieszczone poza 
mieszkaniami, a inne kontrolowane są radiowo, a więc nie ma po-
trzeby, by podczas odczytów 
w mieszkaniu przebywał ktoś 
z domowników.

Koszty utrzymania śred-
niej wielkości apartamentu 
to około 500 zł miesięcznie. 
Mieszczą się w  tym koszty 
części wspólnych, dostępu 
do zaplecza rekreacyjnego 
i  zaliczki na rozliczenie zuży-
cia ciepła.

W otoczeniu starych drzew

Apartamentowiec Polanki 
Park otoczony jest zielenią, 
podobnie jak budynki na 
pobliskim osiedlu Polanki. – Tych starych drzew nie traktujemy 
jak przeszkody dla budowy, ale odwrotnie – jako atut. Szanuje-
my je. Sporo drzew, już starych, a więc dużych, przesadziliśmy 
przy pomocy specjalistycznej firmy, która je starannie przenosi 
i daje gwarancję ich przeżycia – informuje Tomasz Strojny. - Na-
tury nikt nie podrobi. Nie sztuka wyciąć wszystko, a później po-
sadzić od nowa. To zawsze będzie wyglądało sztucznie. Proszę 
zwrócić uwagę jak pięknie komponują się stare brzozy w  tej 
istniejącej już, dokończonej części Polanki. Traktujemy tę zieleń 
jak wyjątkową wartość. W nowej części niektóre stare dęby zo-
staną odpowiednio podświetlone, co da naprawdę fantastycz-
ny efekt. 

Projektantem współpracującym z deweloperem jest kołobrze-
ski architekt Jacek Sudak.  Jednym z najistotniejszych zagadnień 

do rozstrzygnięcia na etapie projektowania Polanki Park było py-
tanie o elewację. Wykonać ją w sposób nawiązujący do istniejącej 
już części, czy też wyróżnić budynek na tle pozostałych? Wybór 
padł na rozwiązanie nawiązujące do tego, co już istnieje. Uwspól-
niony styl elewacji powiąże wszystko w jedną całość.

Dla siebie i na wynajem

Kim są nabywcy apartamentów Polanki i Polanki Park? To głów-
nie Polacy, ale również osoby z  Niemiec, Francji, Włoch. Nie-
którzy kupują na własny użytek, by mieć wakacyjne mieszkanie 

w  atrakcyjnym miejscu. Inni 
łączą funkcję second home 
z  zarabianiem na wynajmie 
w  okresach, kiedy sami nie 
przebywają w  Kołobrzegu. 
Inni kupują wyłącznie w  ce-
lach inwestycyjnych, tylko na 
wynajem. Jeszcze inni prze-
noszą się na dobre, stając się 
stałymi mieszkańcami. 

Ceny zakupu zaczynają się 
od 7100 zł za metr kwadrato-
wy i nie przekraczają 9 000 zł 
netto. To bardzo atrakcyjny 
poziom cen w  porównaniu 
z  innymi dostępnymi na ryn-
ku ofertami. 

Ktoś kto kupuje apartament z myślą o jego wynajmowaniu, nie 
musi się martwić bieżącym zarządzaniem. Dozór, sprzątanie, po-
szukiwanie chętnych na noclegi – to wszystko można powierzyć 
wyspecjalizowanej firmie, która świadczy kompleksową usługę 
zarządzania apartamentami. Aby usprawnić obsługę wynajmują-
cych w  Polanki Park – jak już wspomnieliśmy – powstanie biuro 
najmu spełniające funkcję recepcji.

Idealna lokalizacja dla aktywnych 

Ogromną zaletą kompleksu Polanki jest jego położenie. Za-
chodnia część Kołobrzegu, wyjazd na Grzybowo. Sąsiedztwo nad-
morskiego lasu, przez który biegnie wygodna ścieżka rowerowa 
R10, będąca częścią słynnej trasy Via Baltica. W linii prostej zaled-
wie 350 metrów do plaży, czyli kilka minut piechotą. 

Design58 

Zakup nieruchomości wakacyjnej w opcji wynajmu może 
przynieść roczną stopę zwrotu wyższą, niż przy tradycyjnych 
lokatach bankowych. Przy dzisiejszym niskim poziomie stóp 
procentowych opłaca się nawet wziąć kredyt lub pożyczkę 
hipoteczną na zakup apartamentu. Przychody z wynajmu są 
w stanie pokryć koszty bankowe. Po okresie spłaty mamy 
do dyspozycji nieruchomość, którą możemy samodzielnie 
użytkować, sprzedać lub przekazać w spadku. Kontynuując 
wynajem, uzyskujemy solidne uzupełnienie bieżących do-
chodów lub emerytury. Fakt że Kołobrzeg to „polska stolica 
SPA” - kurort całoroczny, odwiedzany przez ponad milion 
gości w  roku, gwarantuje stałe, wysokie zainteresowanie 
wynajmem. 



droga pożarowa

dr
og

a p
oż

ar
ow

a

droga pożarowa

droga pożarowa

dr
og

a p
oż

ar
ow

a

droga pożarowa

ZJEŻDŻALNIA "SŁOŃ"

BRODZIK 5 x 7 m

PRYSZNICE

PIASKOWNICA

PIASKOWNICA

KIWAKI DUBLO

SIEDZISKA

ŻWIR

ŻWIR

ZEJŚCIE 

15min

15min

15min

15min

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637

38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52

53
54

55
56

65
66
67
68
69

71

72
73
74
75

77

78
79

80
81

848586878889909192939495969798

N-1 N-2 N-3

PIASKOWNICA

PIASKOWNICA

A

B

C

D

E

GASTRONOMIA

BASEN

BRODZIK

BIURO
NAJMU

WEJŚCIE
GŁÓWNE

JACUZZI

BAWIALNIA

FITNESS

PORTIERNIA

57

58 59 60
61 62

63

70

76

82
83

99100

BU
DY

NE
K 

TE
CH

NI
CZ

NY

64

Plaża jest niezatłoczona – zupełnie inaczej niż w centrum Koło-
brzegu. Dociera się do niej ścieżką przecinającą nadmorski park. 
W pobliżu jest obszerna polanka  - piaszczysta wydma, od której 
między innymi wzięła się nazwa inwestycji. Przez miejscowych na-
zywana jest „Patelnią”, bo można się opalać na niej od kwietnia, 
korzystając z faktu, że od wiatru chroni to miejsce gęsty las.

Dla wielu osób zakup apartamentu w atrakcyjnym turystycznie 
miejscu, w czystym naturalnym otoczeniu, to sposób na wyrwanie 
się z wielkiego miasta, oderwanie od jego uciążliwości i wieczne-
go pośpiechu. To ludzie świadomi, dbający o swoje zdrowie, ak-
tywni. Biegają, jeżdżą na rowerze, pływają. Dla nich Polanki Parki 
to miejsce idealne. Mają pod ręką bezpieczną ścieżkę rowerową, 
mnóstwo tras do biegania albo maszerowania z kijkami. A przede 
wszystkim – czyste powietrze w nieograniczonej ilości. A kiedy po-
goda nie sprzyja, do dyspozycji pozostają urządzenia strefy rekre-
acyjnej – siłownia, basen, sauna.

To prawdziwy luksus móc odpoczywać albo mieszkać na stałe 
w takich warunkach. Ale kiedy przyjdzie ochota na coś z atrakcji 
Kołobrzegu, do centrum jest stąd zaledwie pięć minut jazdy sa-
mochodem albo 20 minut piechotą. 

Kołobrzeg pozytywnie się zmienia. Rozwija się uzdrowisko 
i baza noclegowa. Pod względem ilości udzielonych noclegów od 
2014 r. powiat kołobrzeski zajmuje trzecie miejsce w Polsce tuż po 
Warszawie i Krakowie. Za tym idzie zwiększająca się z roku na rok 
liczba gości. Z myślą o nich pojawia się również coraz więcej ofert 
rozrywkowych i kulturalnych. Rozwój miasta przyspieszy z pewno-
ścią budowana trasa S6/S11, która ułatwi dojazd do miasta. 

Autor: Andrzej Mielcarek
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Część parku zdrojowego powstała ponad czterysta lat 
temu (do 1945 roku nosiła nazwę Die Maikuhle). W 1612 
roku kołobrzeski radny Lorenz Heitke rozpoczął obsadza-
nie zielenią terenów wydmowych z lewej strony ujścia Par-
sęty. Od 1620 roku kontynuował te prace jego syn. W ten 
sposób powstał lasek Maikuhle (polska nazwa - Załęże). 
Rosły tam początkowo jesiony, brzozy, buki i  dęby. Lasek 
Maikuhle - początkowo jako jedyny większy obszar zieleni 
w Kołobrzegu - stał się terenem rekreacyjnym powstające-
go uzdrowiska.

Biuro Sprzedaży:
ul. Klonowa 17B/1, 78-100 Kołobrzeg 
tel. +48 94 71 36 360, www.polanki.pl
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Bielizna 
                      z potencjałem
Bielizna 
                      z potencjałem
Koszalin Łodzią nie jest i nie kojarzy się jako polskie zagłębie 
mody. Jest jednak „modowa” dziedzina, w której jesteśmy bar-
dzo mocni. To tekstylny e-commerce. Wśród wielu sklepów 
internetowych, jakie mają swoją bazę w naszym mieście, 
chyba najmocniejszą pozycję wypracowała sobie działająca od 
15 lat INTYMNA.PL. Jest ona w Polsce niekwestionowanym 
liderem handlu elegancką damską bielizną. Ponad 10 tys. 
produktów (w tym unikalne marki dostępne tylko w INTYMNA.PL) 
oraz ćwierć miliona klientów – te liczby działają na wyobraźnię.  
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SESJĘ ZDJĘCIOWĄ 

PRZYGOTOWAŁY

Marta Waluk 

– certyfikowana stylistka, 

kreatorka wizerunku 

www.martawaluk.pl, 

kontakt: 600 417 297 

Natalia Snoch – fotograf 

www.nataliasnoch.pl, 

kontakt: 663 700 006

Sandra Lewińska 

- wizażystka, kosmetolog

www.beautymanager.pl

kontakt: 883 718 773 

Anna Stobiecka – fryzjer

kontakt: 501 653 834

Anna Maria Sadowska - modelka

Podziękowania dla:

Sklep INTYMNA.PL za udostępnienie 

bielizny użytej w czasie realizacji sesji. 

Studio projektowe Lasy Góry 

za udostępnienie autorskich 

projektów mebli.
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zarna sukienka 
dobrana ideal-
nie do sylwetki 
powinna zna-
leźć się w szafie 

każdej kobiety. Klasyczny krój 
i  jej kolor sprawiają, że spraw-
dza się w wielu sytuacjach – na 
randce, biznesowej kolacji czy 
spotkaniu z przyjaciółkami.

Pięć naszych stylizacji obra-
zuje, jak potrafi być uniwersal-
na. Mała czarna to must have 
– nieodzowna część damskiej 
garderoby.  

SESJĘ ZDJĘCIOWĄ PRZYGOTOWAŁY

Marta Waluk - certyfikowana stylistka, 

kreatorka wizerunku 

www.martawaluk.pl, 

kontakt: 600 417 297

Natalia Snoch – fotograf 

www.nataliasnoch.pl, 

kontakt: 663 700 006

Karolina Maciejewska 

- wizażystka, kosmetolog 

kontakt: 605 959 666

Modelka: Aleksandra Januszewska

Sukienka – kolekcja H&M, cena 149 zł
Casualowo
Połączenie czarnej sukienki z  klasycznym 
trenczem w  kolorze beżowym. Stylizacja 
uzupełniona o ekstrawagancką listonoszkę 
w  zwierzęcy print. Stylizacja uzupełniona 
o  wygodne buty, które idealnie sprawdzą 
się w natłoku codziennych obowiązków.

Rockowo
Impreza z przyjaciółkami, koncert rocko-
wy to tylko niektóre z propozycji, w któ-
rych olśnisz rockową stylizacją! Ciężkie 
buty, czerwona skórzana kurtka idealnie 
komponuje się z małą czarną.

C

Mała 
Czarna

Moda66 



Elegancko
Romantyczna kolacja przy świecach, 
wyjście do teatru lub rodzinna uroczy-
stość – stylizacja sprawdzi się doskonale. 
Połączenie czarnej sukienki z czerwienią 
powoduje, że cały look prezentuje się 
szykownie

Biznesowo
Czarna klasyczna sukienka sprawdza 
się rewelacyjnie również w stylizacji biz-
nesowej. W  połączeniu z  białą koszulą 
oraz marynarką tworzy idealną stylizację, 
w  której odbierana zostaniesz za profe-
sjonalistkę.

Sportowo
Wygodne trampki, kurtka jeansowa, 
czapka z daszkiem a w roli głównej czar-
na sukienka, która nie zawodzi również 
w stylizacji sportowej

Moda 67 



Historia 
nieznana 
baza lotnictwa morskiego w Unieściu
Pomimo upływu ponad 70 lat od momentu zakończenia II wojny światowej, dla większości mieszkańców regionu dzieje niemieckiej 
bazy lotnictwa morskiego w Unieściu wciąż pozostają tajemnicą. Informacje na jej temat można co prawda odnaleźć w fachowych 
publikacjach o tematyce historycznej i w Internecie, lecz przeważnie ograniczają się one do zaledwie kilku enigmatycznych zdań. Dzięki 
dostępowi historyków do ściśle tajnych niegdyś dokumentów Luftwaffe oraz materiałów amerykańskiego wywiadu, powoli zapełnia się 
i ta „biała plama” najnowszej historii Pomorza, umożliwiając zaprezentowanie części efektów żmudnych poszukiwań szerszemu gronu 
czytelników.

Społeczeństwo 68 

W dniu zakończenia walk na frontach pierwszej 
wojny światowej niemiecka armia dyspono-
wała kilkudziesięcioma rozsianymi po całym 
wybrzeżu Morza Północnego i  Bałtyckiego 
jednostkami lotnictwa morskiego. Na ich wy-

posażeniu znajdowała się pokaźna liczba ponad tysiąca nowocze-
snych samolotów, wodnosamolotów i  łodzi latających. Podczas 
krwawych zmagań były one z powodzeniem wykorzystywane do 
śledzenia z powietrza ruchu nieprzyjacielskich okrętów, minowa-

nia szlaków żeglugowych, korygowania ognia własnej artylerii 
nadbrzeżnej, a także atakowania wykrytych na powierzchni morza 
okrętów podwodnych i  zwalczania wrogich samolotów rozpo-
znawczych.

Pod cywilnym kamuflażem 

Zgodnie z  założeniami przywódców zwycięskich państw, wej-
ście w życie traktatu wersalskiego – układu pokojowego, kończą-

Dwupłatowe wodnosamoloty rozpoznawcze 
typu Heinkel He 60 D w trakcie przygotowań do startu. 

Fotografię wykonano na początku 1939 roku 
przy nabrzeżu bazy lotniczej w Unieściu.
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cego pierwszy w dziejach światowy konflikt – miało definitywnie 
położyć kres potędze niemieckiego lotnictwa wojskowego, w tym 
lotnictwa morskiego. Wszystkie pozostające na wyposażeniu ar-
mii samoloty miały zostać niezwłocznie zniszczone lub przekaza-
ne państwom Ententy. Budowa nowych maszyn o przeznaczeniu 
militarnym była natomiast całkowicie zabroniona.

Niezwykle surowe przepisy traktatu nie zdały się jednak na 
wiele. Już w 1924 roku powstały pierwsze tajne ośrodki szkole-
nia lotników morskich. Niemieccy inżynierowie podjęli zaś prace 
nad nowymi wodnosamolotami oraz łodziami latającymi, które – 
według oficjalnej wersji – miały być przeznaczone wyłącznie na 
użytek cywilnych linii lotniczych lub innych państw. W 1933 roku, 
po dojściu do władzy Adolfa Hitlera, prace związane z reaktywacją 
wojskowego lotnictwa morskiego nabrały tempa. Powstały wów-
czas pierwsze – wciąż zakamuflowane pod szyldami prywatnych 
firm – eskadry morskie, na których wyposażeniu znalazły się pro-
dukowane przez niemiecki przemysł samoloty bojowe.

Dalszy intensywny rozwój lotnictwa morskiego nastąpił w latach 
1935 – 1936. W okresie tym przystąpiono do formowania nowych 
eskadr, ale także rozpoczęto budowę sieci nowoczesnych baz lot-
niczych, które zapewniłyby dogodne warunki do stacjonowania 
wodnosamolotów. Jedna z takich baz miała powstać na północny  
wschód od Unieścia (niem. Nest), na wąskim pasie lądu oddziela-
jącym jezioro Jamno od Morza Bałtyckiego.

Wybór tego miejsca nie był dziełem przypadku. Już w trakcie 
I wojny światowej w Unieściu znajdowała się niewielka stacja lot-
nicza niemieckiej marynarki wojennej, regularnie wykorzystywana 
przez dwupłatowe wodnosamoloty, operujące nad pomorskim 
wybrzeżem. Po wejściu w życie traktatu wersalskiego i przymuso-
wej likwidacji obiektu, tafla jeziora Jamno była natomiast używana 
jako miejsce awaryjnych wodowań pasażerskich łodzi latających, 
obsługujących m.in. połączenia z Prusami Wschodnimi. Unieście 
stanowiło zatem doskonale sprawdzony punkt operowania lotnic-
twa morskiego. Zaletą tej lokalizacji była ponadto dogodna odle-
głość od granicy z Polską i Szwecją.

Luftwaffe w Unieściu

Prace związane z budową bazy lotnictwa morskiego Luftwaffe 
w Unieściu prowadzono głównie w latach 1936 – 1939. W okre-
sie tym powstało około 30 budynków. Wśród nich były między 
innymi dwa hangary lotnicze, budynek komendantury bazy, trzy 
połączone ze sobą budynki koszarowe, kantyna, stacja transfor-
matorowa, garaże na pojazdy mechaniczne i  liczne magazyny 
(w tym amunicyjne). Przygotowano ponadto dwa betonowe slipy, 
czyli małe pochylnie schodzące z lądu w głąb jeziora Jamno, słu-
żące do wodowania i wyciągania na brzeg wodnosamolotów oraz 
łodzi latających.

Plany w zakresie dalszej rozbudowy bazy w Unieściu były zde-
cydowanie bardziej ambitne. W  kolejnych latach zamierzano 
ukończyć kilkadziesiąt kolejnych obiektów, w tym trzy duże han-
gary lotnicze oraz jeden hangar techniczny, przeznaczony do wy-
konywania napraw i  remontów samolotów. Baza miała ponadto 
być wyposażona w krąg kompensacyjny, czyli trwale połączone 
z gruntem urządzenie, służące do kalibracji elementów pokłado-
wych systemów nawigacyjnych.

Już po wybuchu II wojny światowej, na skutek przeniesienia 
ciężaru walk lotnictwa morskiego na zachód i południe Europy, 
zrezygnowano z  realizacji gotowych już planów budowy kolej-
nych hangarów oraz instalacji kręgu kompensacyjnego. Zdecydo-
wano się natomiast na przygotowanie betonowej drogi startowej 
o  długości około 275 metrów, pozwalającej na przyjmowanie 

niewielkich samolotów transportowo-łącznikowych bazowania 
lądowego. W pobliżu kanału łączącego jezioro Jamno z morzem, 
w sąsiedztwie magazynów amunicyjnych, wybudowano ponadto 
strzelnicę i radiowe centrum nadawcze.

Wojna z Polską

Prawdopodobnie pierwszymi jednostkami Luftwaffe, czasowo 
wykorzystującymi wciąż powstającą bazę lotniczą w Unieściu były 
lotnicze eskadry holownicze (Luftdienst-Kommandos), zabezpie-
czające ćwiczenia prowadzone na otwartym w  jej sąsiedztwie 
w maju 1936 roku poligonie. Działalność operujących z Unieścia 
wodnosamolotów polegała głównie na holowaniu rękawów, 
imitujących cele powietrzne podczas szkolnych strzelań artylerii 
przeciwlotniczej małego i średniego kalibru. Maszyny pozorowały 
także siły przeciwnika podczas tzw. strzelań sposobem odwróco-
nym. W ich trakcie artylerzyści prowadzili ogień w kierunku mo-
rza, do „lustrzanych odbić” samolotów lecących za stanowiskami 
ogniowymi.

Kiedy infrastruktura bazy lotniczej była już częściowo gotowa, 
dowództwo Luftwaffe utworzyło – z dniem 1 lipca 1937 roku – jed-
nostkę określaną w skrócie jako 1./Kü.Fl.Gr. 706 (1. Eskadra 706. 
Dywizjonu Lotnictwa Przybrzeżnego), a na miejsce jej dyslokacji 
wyznaczyło Unieście. Zgodnie z etatem, na wyposażeniu eskadry 
znajdowało się 12 dwupłatowych wodnosamolotów rozpoznaw-
czych Heinkel He 60 D, które na początku 1939 roku częściowo 
zastąpiono ulepszonymi Heinklami He 114 B-1.

W dniu 1 września 1939 roku 1./Kü.Fl.Gr. 706, podobnie jak inne 
stacjonujące na wschodzie Niemiec jednostki, została zaangażo-
wana do działań przeciwko Polsce. Jej zadaniem nie było jednak 
atakowanie portów, lecz prowadzenie stałego rozpoznania wód 
pomiędzy Unieściem a Kłajpedą, na odległość 30 mil morskich 
(około 55 kilometrów) od linii brzegowej i zwalczanie ewentual-
nie wykrytych okrętów podwodnych. Co ciekawe, eskadra przez 
pewien czas utrzymywała także w stałej gotowości startowej trzy 
samoloty, które miały stanowić osłonę bazy w przypadku nalotu 
lotnictwa polskiego.

Patrole aż po Skandynawię

Od 24 września 1939 roku załogi 1./Kü.Fl.Gr. 706 zostały skiero-
wane do prowadzenia kontroli żeglugi na Bałtyku, między innymi 
w rejonie cieśnin Wielki Bełt i Sund. W trakcie długotrwałych misji 
zmuszano do zatrzymania statki należące do państw neutralnych, 
by następnie wprowadzać na ich pokłady kilkuosobowe grupy 
abordażowe, mające na celu sprawdzenie, czy w ładowniach nie 
znajdują się materiały przeznaczone dla wrogiej Francji lub Wielkiej 
Brytanii. W związku z nowymi zadaniami, na wyposażeniu eskadry 
znalazły się trzy duże, dwusilnikowe wodnosamoloty rozpoznaw-
cze typu Heinkel He 59 B. Na przełomie października i  listopada 
1939 roku stacjonująca w Unieściu eskadra przeszła zmiany orga-
nizacyjne, a następnie została przeniesiona na lotnisko w Rogowie.

W  kolejnych miesiącach i  latach wojny baza w  Unieściu po-
zostawała z  dala od rejonów, w  których prowadzono działania 
wojenne. Nie było zatem realnej potrzeby, by na jej terenie sta-
cjonowały stale jednostki bojowe Luftwaffe. Regularnie korzystały 
z niej natomiast wodnosamoloty treningowe, należące m.in. do 
szkoły lotnictwa morskiego Große Fliegerwaffenschule (See) 
Parow i  ośrodka szkolenia radiooperatorów pokładowych Luft-
nachrichten-Schule 6 (See).

Samoloty bojowe powróciły do Unieścia dopiero w lipcu 1944 
roku, gdy z Pillau (obecnie: Bałtyjsk) przebazowano cztery jedno-
silnikowe wodnosamoloty typu Arado Ar 196 A-3/A-5, należące 



do Bordfliegergruppe 196 (196. Dywizjonu Lotnictwa Pokłado-
wego). Ich zadaniem było prowadzenie rozpoznania nad środko-
wym Bałtykiem, celem poszukiwania mogących operować w tym 
rejonie radzieckich okrętów podwodnych. Klucz stacjonował 
w Unieściu co najmniej do początku listopada 1944 roku. W okre-
sie tym nie odniósł on jednak żadnych sukcesów.

Od sierpnia 1944 roku Unieście stanowiło stały punkt bazowa-
nia kilku łodzi latających typu Dornier Do 24 T-3, należących do 
Seenotstaffel 81 (81. Eskadry Ratownictwa Morskiego), odpowie-
dzialnej za poszukiwanie i  podejmowanie rozbitków z  zatopio-
nych okrętów oraz lotników, których samoloty zostały zmuszone 
do wodowania na powierzchni morza. 

31 października 1944 roku baza w Unieściu stała się świadkiem 
spektakularnej dezercji technika pokładowego Seenotstaffel 81 – 
Heinza Roescha – który wraz ze swoją estońską przyjaciółką Ritą Ku-
usalu porwał łódź latającą Dornier Do 24 T-3 (kod radiowy: CM+RY, 
numer seryjny: 3343). Pomimo braku przeszkolenia w zakresie pi-
lotażu, podoficer zdołał dolecieć do wybrzeży Szwecji, a następnie 
bezpiecznie wylądować w pobliżu portowego miasta Sölvesborg, 
gdzie para została internowana. Porwany Dornier został natomiast 
odkupiony od niemieckiego rządu za kwotę 250 tysięcy koron 
i włączony w skład szwedzkiego lotnictwa wojskowego. Pisaliśmy 
o tym szerzej w poprzednim wydaniu naszego miesięcznika. 

Co warte odrębnego podkreślenia, na przełomie lutego i mar-
ca 1945 roku łodzie latające należące m.in. do Seenotstaffel 81 
zostały zaangażowane do przeprowadzenia brawurowej ewaku-
acji z Unieścia dużej grupy dzieci oraz cywilów – głównie kobiet 
– których los był zagrożony ze względu na szybko zbliżającą się 
do wybrzeża linię frontu.

W okresie II wojny światowej baza lotnicza w Unieściu uniknęła 
bombardowań strategicznych, prowadzonych na masową skalę 
przez samoloty zachodnich aliantów. Nie była ona również celem 
ataków szturmowych ze strony amerykańskich myśliwców, eskortu-

jących ciężkie bombowce zapuszczające się regularnie nad Pomo-
rze. Powyższe nie oznacza jednak, że nie znajdowała się ona w za-
interesowaniu alianckich służb wywiadowczych. Od połowy 1943 
roku do marca 1945 roku nad Unieściem wielokrotnie przelatywały 
na dużej wysokości brytyjskie dwusilnikowe samoloty rozpoznaw-
cze typu de Havilland Mosquito, z których pokładów wykonywano 
niezwykle dokładne zdjęcia obiektów naziemnych. Jedna z takich 
misji została przeprowadzona 21 czerwca 1943 roku między go-
dziną 16.20 a 22.48, kiedy to Mosquito FB Mk VI (DZ517) z załogą 
w  składzie por. Edmund Kirwan (pilot) i  por. William Fergusson 
(obserwator) sfotografował m.in. lotniska w Rumi, Gdyni, Lęborku, 
Słupsku, Unieściu oraz Kołobrzegu, a następnie bez problemów 
powrócił do macierzystej bazy na terenie Wielkiej Brytanii.

Nowe rozdziały 

Kiedy 5 marca 1945 roku do opuszczonego przez Luftwaffe 
Unieścia wkroczyły oddziały Armii Czerwonej, zajmując bazę lot-
niczą, symbolicznie skończył się niemiecki rozdział w  jej historii. 
Czerwonoarmiści pozostawali nad brzegami jeziora Jamno przez 
kolejne dwa lata, by następnie przekazać teren oraz znajdujące 
się na nim obiekty jednostkom Ludowego Wojska Polskiego, któ-
re wykorzystywały je do końca lat 90. XX wieku.

Obecnie część obiektów dawnej bazy jest zagospodarowana 
jako miejsca letniego wypoczynku. Mieszczą się tam m.in. ośro-
dek wypoczynkowy Floryn (nie mylić z  restauracją w  centrum 
Mielna), czy Żółty Dworek. Nieco dalej teren został oddany pod 
działalność deweloperską, dzięki czemu powstał kompleks apar-
tamentowy Blue Marina i  buduje się kolejny apartamentowiec. 
Jeszcze dalej znajdują się, będące prywatną własnością, intrygu-
jące dawne hangary wodnosamolotów zbudowane z czerwonej 
cegły. Przyszłość pokaże, czy zostaną one zachowane w  obec-
nej postaci, czy też teren posłuży za miejsce dla współczesnych 
obiektów.  

Autor: Mateusz Kabatek / Ilustracje: Mateusz Kabatek – zbiory własne
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Żołnierze Luftwaffe oraz członkowie organizacji SA w trakcie uroczystości na terenie bazy lotniczej w Unieściu. 
W tle widoczny jest wodnosamolot rozpoznawczy typu Heinkel He 114 B, a także fragmenty dwóch hangarów 
(wieża w lewej części kadru i łukowaty budynek za samolotem). Fotografię wykonano na początku 1939 roku.

MY SZUKAMY CIEBIE!
Jesteś najlepszy? Dołącz do nas!

SZUKASZ PRACY?

Pytania dotyczące pracy prosimy wysyłać pod adresem: praca@dobreokna.com 

Kontakt telefoniczny - 94 346 23 18

Kontakt osobisty - PUF sp. z o.o., Koszalin, ul. Różana 5 (Dział Kadr, II p.)

Nasza szybko rozwijająca się grupa �rm branży okiennej oferuje od zaraz pracę inżynierom,
automatykom, technologom, operatorom CNC, stolarzom, pracownikom produkcji, handlowcom…
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undacja Pomocy Dzieciom MAGIA z  tym nie ma 
najmniejszego kłopotu, bowiem jedną z jej sztan-
darowych zasad jest pełna transparentność finan-
sów. Dlatego co miesiąc na stronie internetowej 
publikuje ona pełny wyciąg z konta. Są w nim co 

do grosza odnotowane wszelkie wpłaty i  wydatki. Każdy może 
tam w  każdej chwili zajrzeć i  sprawdzić, na co zostały wydane 
wpłacone przez niego pieniądze. 

Warto od razu zaznaczyć, że inna reguła fundacji mówi o tym, iż 
jej działalność ma charakter stuprocentowego wolontariatu. A to 
oznacza, że żadna wpłacona przez darczyńców złotówka nie może 

być wykorzystana inaczej niż na pomoc dzieciom. W konsekwen-
cji wszelkie bieżące potrzeby fundacji jej wolontariusze załatwiają 
we własnym zakresie.

Fundacja w ogóle nie posługuje się gotówką. Jeśli na przykład 
udziela komuś wsparcia w postaci rehabilitacji, przelewa pienią-
dze na konto ośrodka, który tę rehabilitację prowadzi. Jeśli kupuje 
leki lub jakiś sprzęt dla podopiecznych, postępuje tak samo: opła-
ca należność bezgotówkowo z konta. 

Przychody fundacji to wpłaty osób i  firm oraz od pewnego 
czasu również zbiórka publiczna w  postaci skarbonek wysta-

Fundacja Pomocy 
Dzieciom MAGIA 
prosi o 1 procent
Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego (OPP) to dla nowo zawiązanych fundacji i  stowarzyszeń charytatywnych swego 
rodzaju test dojrzałości. Zanim Krajowy Rejestr Sądowy wpisze organizację na listę OPP, sprawdzi, czy działa ona przynajmniej dwa lata, 
czy rzeczywiście prowadzi działalność non profit i na zasadzie wolontariatu. Organizacja zyskuje przywileje, ale i obowiązki. Jednym 
z nich jest publiczne przedstawianie co roku precyzyjnego sprawozdania finansowego.
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wionych w koszalińskich centrach handlowych EMKA i ATRIUM. 
W ciągu dwóch lat działalności (2015-2016) wpłaty na konto MA-
GII wyniosły 660 245,75 zł, przy czym warto zaznaczyć, że kwota 
410 172,97zł związana była ze zbiórką na ratowanie życia małego 
Teodora Ożoga. Fundacja uruchomiła na jego rzecz specjalne 
subkonto, z którego pokrywane są koszty leczenia chłopca (m.in. 
w specjalistycznej klinice niemieckiej).

 W ciągu dwóch lat fundacja objęła pomocą medyczną i rehabi-
litacyjną 45 osób, a wszelkimi formami wsparcia – około 200 osób. 
Zgodnie z przyjętym zasadami, są to wyłącznie dzieci z Koszalina 
i powiatu koszalińskiego. Wsparcie jest udzielane po wnikliwym 
zbadaniu wniosków. Trafia ono do osób w szczególnie trudnym 
położeniu, które nie mogą liczyć na pomoc z  innych źródeł lub 
nie ma w ich przypadku możliwości leczenia w ramach ubezpie-
czenia. Zawsze musi chodzić o  ratowanie życia lub o  radykalną 
poprawę komfortu życiowego objętej pomocą, chorującej osoby.

Ocena napływających wniosków jest wieloetapowa. Najpierw 
sprawdzane są one pod kątem formalnej zgodności z celami fun-
dacji (np. czy dotyczą rzeczywiście dziecka). Później następuje ana-
liza dokumentacji medycznej. Wykonują ją wolontariusze – lekarze, 
korzystając z własnej wiedzy, ale również z konsultacji ze specjalista-
mi. Kolejny krok to wizyta lekarza w miejscu zamieszkania przyszłe-
go podopiecznego. Dopiero na podstawie rekomendacji lekar-
skiej zarząd fundacji podejmuje decyzję o uruchomieniu wsparcia. 

Izabela Kononowicz – Odutayo, wolontariuszka – lekarz, tak 
wspomina początki swej pracy w fundacji: - Pierwszy bezpośred-
ni kontakt z  naszymi podopiecznymi (wówczas potencjalnymi) 
mieliśmy już w dniu rozpoczęcia działalności Fundacji, a było to 
w  mikołajki 2014 roku. Chyba nie do końca zdawaliśmy sobie 
sprawę z  rzeczywistości, w  jakiej żyjemy i  z  tego co zobaczymy 
w odwiedzanych domach. Mnie i koleżance przypadło jeżdżenie 

po podkoszalińskich wioskach. W domach było zazwyczaj skrom-
nie, ale czysto i ciepło, choć czasem nasuwała się myśl, że dziecko 
w takich warunkach nie powinno dorastać. Nasze wizyty były wcze-
śniej zapowiedziane, więc wyczekiwanie wisiało w powietrzu. Było 
mnóstwo radosnych chwil, ale też takie momenty, kiedy milczenie 
najbardziej oddawało atmosferę. Uśmiech na twarzach gasiło nam 
cierpienie dziecka i ubóstwo, jakiego byłyśmy świadkami. Pamię-
tam w szczególności jedno domostwo, w samym Koszalinie, gdzie 
poczułam się głupio, stojąc z tą paczką pełną słodyczy. Powinnam 
mieć raczej pod ręką czystą pościel, ubrania, łóżko z czystym mate-
racem. Takie chwile dają dużo do myślenia i uczą pokory. 

Wśród podopiecznych przeważają dzieci z  różnego stopnia 
upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecię-
cym, rzadkimi zespołami wad wrodzonych. - Nie mamy z  góry 
narzuconych zasad, ograniczeń co do rodzaju pomocy, której 
udzielamy – mówi dr Izabela Kononowicz – Odutayo. - Podstawą 
jest zawsze wywiad, rozmowa z rodzicami dziecka, jak i z samym 
zainteresowanym (o ile jest to możliwe). Każdy podopieczny wy-
maga indywidualnego podejścia, każdy ma inne potrzeby. Często 
nie jesteśmy jedyną fundacją, z której pomocy korzystają odwie-
dzane przez nas rodziny. Świadczy to o ogromie niekończących 
się potrzeb wynikających  z pojawiania się nowych schorzeń, czy 
też nowych możliwości leczenia. Zdajemy sobie sprawę, że po-
moc naszym podopiecznym to nie jest jednorazowe zdarzenie, 
to nie jest jednorazowy turnus rehabilitacyjny, pojedyncza porcja 
leków, środków medycznych. Cieszą nas też widoczne efekty na-
szej pracy. Cały wywiad, rozmowa z bliskimi „naszych dzieci” są 
często bardzo osobiste, trudno się całkowicie zdystansować do 
zastanej sytuacji domowej. Niektórzy są bardzo dobrze zorien-
towani w  chorobie swojego dziecka, mają konkretne potrzeby 
i oczekiwania, niewątpliwie ułatwia to współpracę. Czasem jest to 
dopiero początek walki z chorobą, niepełnosprawnością i próba 
odnalezienia się w nowej rzeczywistości, szukania pomocy. Wte-



dy i my się uczymy, jakiej pomocy wymaga dziecko z określonym 
schorzeniem. 

Izabela Gębka, która jest z MAGIĄ od jej początku i również pra-
cuje jako lekarz – wolontariusz, dodaje: - Niestety, w  większości 
są to schorzenia przewlekłe, wymagające wieloletnich oddzia-
ływań na przykład w postaci różnego rodzaju rehabilitacji, które 
spowalniają postęp choroby, usprawniają dziecko, pozwalają na 
większą jego samodzielność. Rzadko jest możliwe całkowite wy-
leczenie, choć chyba każdy rodzic ma taką nadzieję. Pomoc otrzy-
mują rodziny, których sytuacja wynikająca z choroby dziecka jest 
szczególnie trudna. Wydatki dotyczą głównie potrzeb związanych 
bezpośrednio ze zdrowiem dzieci, ale zdarzały się również zakupy 
podstawowych sprzętów jak na przykład łóżeczko. Gdy jestem u  
tych rodzin, odczuwam podziw dla ich codziennych starań o nor-
malność w obliczu tak trudnych wyzwań jak choroba lub niepeł-
nosprawność dziecka, jego cierpienie. 

Satysfakcją dla wolontariuszy MAGII jest obserwacja konkret-
nych zmian, do jakich się przyczyniają. Tak jak w przypadku dziew-
czynki, która systematycznie pracuje z logopedą, przez co swobod-
nie funkcjonuje wśród rówieśników i już nie boi się, że nie zostanie 
zrozumiana. Albo chłopiec, który dzięki zakupionemu sprzętowi 
mógł wyjechać na wózku na warsztaty rehabilitacyjne. To są rów-
nież pierwsze samodzielne kroki zrobione przez dziecko, które 
dzięki rozmaitym zabiegom nabiera elementarnej samodzielności. 

Fundacja może działać tylko dzięki wpłatom swych przyjaciół. 
Coraz liczniejsza jest grupa osób i  firm, które pomagają syste-
matycznie (w 2016 roku były to już 123 podmioty). Są oczywiście 
również wpłaty jednorazowe o różnej wysokości (łącznie było ich 
dotychczas 4012), z czego najwięcej było ich w okresie zbiórki na 
leczenie wspomnianego już Teosia Ożoga. 

Fundacja Pomocy Dzieciom MAGIA 17 listopada 2016 roku 
uzyskała status OPP – organizacji pożytku publicznego. Tym sa-
mym ma prawo prosić osoby rozliczające się z podatku docho-
dowego za rok 2016 o  przeznaczanie 1 procentu podatku na 
finansowanie jej działalności. Zwracamy się więc do Państwa o ta-
kie wsparcie dla niej. To nie jest skomplikowane. Wystarczy w ze-
znaniu rocznym w odpowiedniej rubryce wpisać ten numer: KRS 
0000530362. Jeden procent Państwa podatku fiskus przeleje na 
konto fundacji. 

Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Agnieszka Orsa
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Wolontariusze MAGII pomagają nie tylko przez zbiórki 
pieniężne. Nakładem własnej pracy i  przy pomocy zaprzy-
jaźnionych przedsiębiorców budowlanych przeprowadzili 
w  ubiegłym roku remont kapitalny dużego mieszkania dla 
rodziny zastępczej, którą tworzy babcia z  szóstką wnucząt 
(dwoje niepełnosprawnych). Los sprawił, że mieszkająca 
w  niewielkiej podkoszalińskiej miejscowości kobieta stała 
się dla tych dzieci rodziną zastępczą. Jej córka, mama dzieci, 
zmarła. Zięć trafił do więzienia. Izabela Gębka, lekarz, wo-
lontariuszka, odwiedzała babcię i  jej gromadkę wielokrot-
nie: – Warunki życiowe mieli bardzo trudne, strasznie mało 
miejsca, ale co warto podkreślić, w domu zawsze panował 
porządek. Podziwiam tę panią, jej pracowitość, oddanie 
wnukom. Mieszkanie poza miastem było dużym kłopotem 
ze względu na to, że chore dzieci musiały co pewien czas tra-
fiać do Koszalina na konieczne zabiegi. Doszliśmy w fundacji 
do wniosku, że jedyną metodą rzeczywistej pomocy w tym 
przypadku jest zmiana warunków mieszkaniowych. 



1 % podatku 
KRS: 0000530362

MAGIA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM

ul. Szczecińska 25a/3 (II piętro), 75-122 Koszalin

Dyżury w siedzibie fundacji odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 16.00-17.00

Nr telefonu (czynny od pon. do pt. 10.00 – 16.00): +48 606 54 54 54

kontakt@fundacjamagia.pl; NIP: 6692522805; KRS: 0000530362

Konto: 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614 (PKO BP Oddział Koszalin)
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Czekoladowa 
Pavlova

www.eintopf.pl

 W misce ubijcie białka. Gdy piana zrobi się sztywna zacznijcie dodawać cukier, łyżka, 
po łyżce cały czas miksując. Odstawcie mikser. Do masy dodajcie kakao, ocet i czeko-
ladę. Całość wymieszajcie bardzo delikatnie, najlepiej przy użyciu szpatuły. Podzielcie 
masę na dwie, równe części i  rozprowadźcie na papierze do pieczenia (na naryso-
wanych okręgach). Włóżcie do pieca, obniżcie temperaturę do 150 stopni i piecz-
cie przez godzinę i  15 minut. Po upływie tego czasu wyłączcie piekarnik, uchylcie 
delikatnie drzwi i  zostawcie bezę w  piekarniku do wystygnięcia. Śmietanę ubijcie. 
Posmarujcie nią pierwszy bezowy okrąg, przykryjcie drugim i też posmarujcie ubitą 
śmietaną. Na koniec udekorujcie owocami. My użyliśmy malin z własnej roboty syropu 
oraz świeżej żurawiny i porzeczek z kompotu.

Czekolada, po przywiezieniu jej przez konkwistadorów z Ameryki do Europy była traktowana jako afrodyzjak. Badania wykazały, że 
w  momencie spożywania czekolady  nasz mózg zachowuje się prawie identycznie, jak wtedy gdy jesteśmy pod wpływem bardzo 
silnego pożądania. Po zjedzeniu czekolady nasze libido może wzrosnąć. Wszystko dzięki temu, że ten przysmak zawiera w sobie takie 
substancje jak fenyloetyloamina czy kofeina. Powodują one wzrost tzw. hormonów szczęścia. Namawiamy Was do jedzenia czekolady. 
I na dowód tego proponujemy jej dwie wersje, którym się po prostu nie da oprzeć.

Pożądać jak czekoladę

Składniki:
»  6 białek,
»  300 gram cukru,
»  3 łyżki dobrego kakao,
»  1 łyżeczka octu 
    balsamicznego,
»  2 łyżki posiekanej 
   gorzkiej czekolady 
    (użyliśmy 90%)
»  300 ml śmietany 36%

»  owoce (maliny, 
    żurawina, porzeczki)
»  Rozgrzejcie piekarnik 
    do 180 stopni. Blachę 
    wyłóżcie papierem 
    do pieczenia. Na 
    papierze narysujcie 
    obok siebie dwa 
    okręgi, o średnicy 
    talerzy obiadowych. 



Makaron 
z pesto 
z jarmużu 
z oliwkami, 
kaparami 
i Czekoladą
Składniki:
»  250 g makaronu jaki lubicie
»  3 szklanki liści jarmużu
»  1/3 szklanki oliwy z oliwek
»  1 ząbek czosnku
»  1/2 szklanki orzechów włoskich, 
    uprażonych na suchej patelni
»  1 szalotka, posiekana
»  1/3 szklanki kaparów, odsączonych
»  3/4 szklanki czarnych oliwek, 
    przekrojonych na pół
»  garść startego parmezanu
»  garść startej, gorzkiej czekolady
»  sól, pieprz

Do gotującej wody wrzućcie na 1 minutę li-
ście jarmużu, odcedźcie je, wyłóżcie na ręcz-
nik papierowy i osuszcie. Zostawcie chochel-
kę wody z gotowania jarmużu.

Makaron ugotujcie w  osolonej wodzie wg 
przepisu na opakowaniu. Osuszone liście 
jarmużu przełóżcie do malaksera, dodajcie 
uprażone orzechy i wyciśnięty czosnek, po-
sólcie do smaku i  zacznijcie miksować, do-
dając powoli oliwę. Miksujcie do uzyskania 
w miarę jednolitej, gładkiej masy. Na patelni 
podgrzejcie odrobinę oliwy, wrzućcie szalot-
kę i smażcie, aż lekko zbrązowieje.
Odcedźcie makaron, wymieszajcie go z pe-
sto, dodajcie trochę pozostawionej wody 
z  gotowania jarmużu, wymieszajcie. Dodaj-
cie oliwki, cebulę, kapary, znów wymieszaj-
cie, posypcie wszystko startym parmezanem 
i czekoladą, popieprzcie do smaku.

Smacznego!

Eintopf to potrawa jednogarnkowa. W  tym garze 
siedzi gotujące małżeństwo – Justyna i  Daniel Hof, 
mocno przyprawione pasją do kuchni i gotowania. Na 
co dzień prowadzą kulinarnego bloga, na łamach któ-
rego dzielą się przepisami swoich dziadków, rodziców, 
znajomych, ulubionych kucharzy i wreszcie autorskimi 
pomysłami wprost z podniebienia. Dla nas będą go-
tować co miesiąc, udowadniając, że wszędzie dobrze, 
ale w domu smakuje najlepiej.

EINTOPF
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Zanim latem pojedziemy do Rumunii, pozwólmy by zimą Rumunia przyjechała do nas. Przy okazji wypłuczemy z organizmu wolne 
rodniki i inne paskudztwa. Jeśli zaprosimy przyjaciół, będziemy mieli okazję do sympatycznych rozmów. Dobre wino rozwiązuje języki 
nawet milczkom i poprawia nastrój ponurakom.
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Vinarte, 
czyli propozycja na sympatyczny 
wieczór z przyjaciółmi
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ija 17 lat od opublikowania raportu ho-
lenderskich naukowców z  uniwersytetu 
w  Wageningen. Holenderscy uczeni przez 
40 lat badali wpływ wina na zdrowie. Za-
częli w  roku 1960 na okazałej próbie 1400 

mężczyzn. Grupa kontrolna zachowywała całkowitą abstynencję. 
Pozostali pili alkohol w różnych postaciach i ilościach. Po upływie 
czterdziestu lat okazało się że ci, którzy pili wino żyli średnio o 5 
lat dłużej od abstynentów. Holenderscy uczeni dowiedli także, 
że wino działa bakteriobójczo, poprawia trawienie i pracę nerek,  
obniża poziom złego cholesterolu, a czerwone wino ma działanie 
antynowotworowe.

A więc – wino! Ale dlaczego rumuńskie? Ano choćby dlatego, 
że w  prestiżowym rankingu Lonely Planet za rok 2016 Rumunia 
znalazła się w  ścisłej czołówce krajów godnych odwiedzenia 
w  roku 2017. Wśród regionów szczególnie polecanych autorzy 
opracowania wymieniają Transylwanię, deltę Dunaju oraz Karpaty, 
Maramures i bliską polskiemu sercu Bukowinę. 

M

Vinarte, czyli sukces entuzjastów

Drugi powód jest nie mniej ważny: rumuńskie wina od kilku lat 
są znowu w  światowej czołówce. Zbierają prestiżowe nagrody. 
W miejsce państwowych kombinatów gospodarujących na tysią-
cach hektarów zapuszczonych winnic, pojawili się prywatni inwe-
storzy, także zagraniczni, z  Francji i  Italii. Posadzili nowe krzewy, 
wymienili sprzęt, zainwestowali w porządne dębowe beczki. Za-
trudnili absolwentów uczelni rolniczych, młodych ludzi bez złych 
nawyków, a za to z ambicją, by ich wina były najlepsze w świecie. 
Już widać efekty tych działań. – W tej chwili największym proble-
mem rumuńskich win jest nie jakość, a opinia. Straciliśmy ją w la-
tach socjalizmu i chociaż teraz robimy naprawdę świetne wina, to 
trudno przełamać złą opinię z czasów minionych – mówi Adrian 
Badea z Vinarte.

Z piwnic Vinarte wychodzą jedne z najlepszych rumuńskich win. 
W tym roku serwowano je gościom ambasady Rumunii w Warsza-
wie w czasie przyjęcia z okazji święta narodowego tego kraju. Były 
też podawane w Parlamencie Europejskim i w ambasadzie Francji 
w Bukareszcie. 

Firmę założyła grupa winiarzy  z  Rumunii, Francji i  Włoch 
w roku 1998. Zaczęli od zakupu winnic. Po gruntownych bada-
niach gleby, klimatu, nasłonecznienia, zdecydowali się na trzy 
winnice. W  sumie prawie 350 ha. – Każda z  winnic ma własną 
osobowość – mówi Adrian. – Nasze winnice różnią się klimatem, 
glebą. Każda daje inne wina, dzięki temu nasza oferta jest zróżni-
cowana. Drugi krok to było wykarczowanie zdziczałych popege-
erowskich krzewów. W ich miejsce posadzili nowe, przywiezione 
z Francji. Zanim zaczęły owocować, na miejscu pojawiły się nowe 
zbiorniki na moszcz, prasy, filtry, dębowe beczki. Skompletowa-
na została młoda załoga. Po czterech latach wypuścili na rynek 
pierwsze wina. „Prince Matei”, Prince Mircea” i „Soare”. – To była 
prawdziwa rewolucja w rumuńskim winiarstwie – wspomina Ad-
rian. – Te wina zrobiły furorę, zdobyły międzynarodowe nagrody, 
a  nam dały potężny zastrzyk entuzjazmu. Poszliśmy za ciosem, 
dziś mamy w ofercie trzy rodziny win, ale ta pierwsza jest wciąż 
naszym oczkiem w głowie.

Wieczór z księciem i syreną

Na rozmowę o rumuńskim winiarstwie i winach Vinarte, Adrian 
przywiózł w gustownym kartonie przedstawicieli tej pierwszej ko-
lekcji. Wiadomo, „verba docent, exempla trahunt”. 

Rozmowę zaczynamy od lekkiego rieslinga Cuvee D’Excel-
lence. Wino pochodzi z położonej przy granicy z Serbią winnicy 



w Starmina. – Mamy tam gleby gliniaste, trochę margla – opowia-
da Dorian. – Klimat niby kontynentalny, ale z wpływami śródziem-
nomorskimi. Doskonały dla winorośli italian resling. Nie zbieramy 
więcej niż 5 ton z  hektara, gorsze owoce zostają na krzewach. 
Moszcz fermentuje w stosunkowo niskiej temperaturze, a później 
dojrzewa przez 3 miesiące w dębowych beczkach.

Wino ma ładny jasnożółty kolor. Smakuje trochę grejpfrotowo. 
Zagryzamy maślaną rybą, zmieniamy kieliszki i kontynuujemy roz-
mowę.

Cuvee d’Exellence Sauvignon Blanc pochodzi z tej samej winni-
cy, co poprzednik. Smakuje bardziej zielonym jabłkiem, jest lekko 
kwaśne. Pozostawia długotrwały posmak. Zagryzamy krewetką 
i zmieniamy kieliszki, bo nadchodzi książę Mateusz.

Prince Matei pochodzi z  Villa Zorilor w  Karpatach Południo-
wych. Gleby tam wapienne, ilaste, a klimat kontynentalny. Książe 
ma w swoich żyłach krew mieszaną, 90 procent merlota, pozo-
stałe 10 proc, to cabernet sauvignon. W porównaniu z włoskim 
rieslingiem jest krzepki, 14,5 proc. alkoholu. Od tego księcia 
zaczęły się sukcesy Vinarte. – W trosce o  jakość zbieramy tylko 
3,5 tony z hektara – tłumaczy Adrian. – Zbieramy tylko najlepsze 
i w pełni dojrzałe owoce. Moszcz fermentuje w cysternach ze sta-
li nierdzewnej przez 25 dni. Później trafia do dębowych beczek, 
gdzie leżakuje cały rok. Dopiero wtedy wino jest przelewane do 
butelek.

Książę ma piękny rubinowy kolor. Pachnie jeżynami i poziom-
kami. Jest sympatycznie cierpki. Zagryzamy twardym serem z Ho-

rezu (rumuńskie sery to temat na osobną opowieść, w niczym nie 
ustępują francuskim czy włoskim). Adrian żałuje, że nie mamy dzi-
czyzny, bo to by dopiero byłaby poezja smaku, twierdzi. – To wino 
może przetrwać w butelce nawet 15 lat – chwali Adrian – i przez 
cały ten czas będzie tylko zyskiwać na bukiecie i smaku. Butelka 
musi oczywiście być w piwnicy – dodaje.

Kolejny arystokrata, Prince Mircea, jakoś nie utkwił mi w pamię-
ci. Może zanadto podobny był do poprzednika.

Inaczej było z Soare. Wino zrobione jest w całości z odmiany 
cabernet sauvignon i pochodzi z winnicy Sâmbureşti, położonej 
nad Dunajem. W przypadku tego wina zbierane jest także nie wię-
cej niż 3,5 tony najładniejszych owoców z hektara. Soare spędza 
w dębowych beczkach znacznie więcej czasu niż obydwaj książę-
ta, bo aż 18 miesięcy. Kolejne pół roku spędza w butelkach w piw-
nicach Vinarte i dopiero wtedy trafia do sprzedaży. Ma intensywny 
rubinowy kolor, pachnie czekoladą. Jego smak długo utrzymuje 
się na podniebieniu. – Missisipi, Missisipi, Missisipi – powtarza 
Adrian. Później wyjaśnia, że tak mierzy czas. – Missispi to jedna 
sekunda. Przy Soare czuję jego smak przez 6 Missisipi. Zagryzamy 
dojrzałym serem, a później Adrian obiera jabłko i kroi na ćwiartki. 
Sięga po niewielki słoik z ciemnobrązową substancją. – To kon-
fitura z cebuli – wyjaśnia. Jego przyjaciel zmaga się z wyjątkowo 
twardym serem, który kruszy się, a na plasterki pokroić w żadne 
sposób nie daje. Panowie zmieniają kieliszki na mniejsze. Widać, 
że zbliżamy się do głównej atrakcji.

Na stole pojawia się zgrabna, półlitrowa flaszka z Sireną Duna-
rii. To wino wyjątkowe. Powstaje raz na kilka lat. Ostatnio w 2006 
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roku. Problem w tym, że potrzebny jest splot rzadkich zjawisk po-
godowych. Lato musi być gorące i suche. A jesienią musi pojawić 
się przymrozek. Ścina on owoce, a gdy później znowu jest cieplej, 
pojawia się na nich szlachetna pleśń – Botrytis cinerea (ta sama 
którą wykorzystują winiarze z Tokaju). I  znowu trzeba czekać na 
przymrozek, czasem do pierwszych dni grudnia. Dopiero wtedy 
zmrożone owoce są zbierane i tłoczone na zimno bez rozmraża-
nia. Fermentują w małych stalowych cysternach. Później trafiają na 
2 lata do opalonych od środkach dębowych beczek.

Syrena jest blondynką, ma złocisty kolor. Pachnie miodem 
i kwiatem lipy. Klei się do podniebienia, długo trzyma się na ję-
zyku. Twardy ser i cebulowa konfitura wzmacniają jej  smak. Jeśli 
ktoś szuka przypadku, w którym z czystym sumieniem można za-
stosować przymiotnik „niebiański” , to jest to właśnie ten moment. 
Adrian patrzy na nasze pełne zachwytu twarze i  wtrąca, że jeśli 
ktoś ma silną wolę, może flaszkę z Sirena Dunari przechowywać 
w piwnicy dowolnie długo, bo wino to z każdym rokiem tylko zy-
skuje na smaku i bukiecie. Zastanawiam się, co robi Vinarte, żeby 
przez 10 lat przechować zapas tego trunku.

Nie wiadomo kiedy minęło prawie 6 godzin. Wprawdzie roz-
mawialiśmy nie tylko o winach, ale i o współczesnej Rumunii i ży-
ciu w ogóle, ale i  tak czas upłynął błyskawicznie. „I’m ready, my 
Lord”, śpiewał Leonard Cohen. Jesteśmy sympatycznie wstawieni, 
zbieramy się do wyjścia, obiecując sobie powtórzyć spotkanie 
przy następnej rodzinie Vinarte.

Tekst i foto: Grażyna Myślińska
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o  jest najważniejsze przy stosowaniu lasera? – 
Czynnik ludzki – odpowiada krótko dr Matylda 
Jezierska, współwłaścicielka Kliniki Pięknej Skóry 
Cliniq. – Oczywiście, istotna jest jakość sprzętu, 
jego możliwości, ale trzeba wiedzieć, jak je opty-

malnie, a  jednocześnie bezpiecznie wykorzystać. Laser to fanta-
styczne urządzenie, jednak nieumiejętnie zastosowany w najlep-
szym przypadku nie da pożądanych efektów, w najgorszym może 

spowodować szkody. O ile poziom i moc lasera są istotnymi pa-
rametrami, liczy się też wprawa i znajomość technik, umiejętność 
łączenia ich z innymi zabiegami. Jeśli nie ma się wiedzy, każdym 
sprzętem można zrobić komuś krzywdę, a  nawet najlepszym 
sprzętem nie osiągnie się dobrych rezultatów.

FAKT: Laser w zasadzie jest dla każdego, pod warunkiem, że 
nie ma przeciwwskazań do jego stosowania. Najbardziej oczy-

Laseroterapia: 
fakty i mity
Laser – najbardziej wszechstronne urządzenie stosowane w medycynie estetycznej i kosmetologii, kamień milowy w jej rozwoju. Często 
wizytówka gabinetu. Niczym na rynku motoryzacyjnym, zmieniają się modele laserów, co rusz modyfikowane i wyposażane w nowe 
elementy pozwalające na poszerzanie i tak już ogromnego zakresu działania. Laserem można niemal wszystko – depilować, odmłodzić, 
ujędrnić, odchudzić, likwidować niedoskonałości, leczyć blizny. Lista jest długa, a producenci prześcigają się w technologicznych 
nowinkach i skomplikowanych nazwach, pacjentki za to gubią w faktach i mitach na temat laseroterapii. Wraz z Kliniką Pięknej Skóry 
Cliniq podpowiadamy, gdzie leży złoty środek.
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Laser diodowy Light Sheer Desire – długość fali 810 nm.  
Dedykowany do trwałego usuwania owłosienia. Złoty standard w depilacji laserowej.



Laser Nd:YAG Fotona Spectro SP (długość fali 1064 nm). 
Wyposażony w skaner dla większej precyzji i bezpieczeństwa zabiegów. Zastosowanie: zamykanie rozszerzo-
nych naczyń krwionośnych na ciele i twarzy, frakcjonowanie nieablacyjne FRAC 3D, fotoodmładzanie, ther-
molifting skóry PIANO, przyspieszanie gojenia blizn, leczenie grzybicy paznokci, usuwanie zmian wirusowych 
(kurzajek), lipoliza laserowa.
Laser Erbowy Fotona Spectro SP (długość fali 2940nm)
Zastosowanie: frakcjonowanie ablacyjne, peeling laserowy, resurfacing skóry, redukcja blizn potrądzikowych, 
po urazach, zabiegach operacyjnych, redukcja rozstępów, usuwanie zmian skórnych włókniaków, brodawek. 
Tryb SMOOTH® pozwala na nieablacyjne laserowe modelowanie skóry oparte na kontrolowanej indukcji ter-
micznego uszkodzenia kolagenu, zachowując naskórek. Wewnątrzustny i nieablacyjny EndoLifting® – efekt 
wypełniający na bruzdach nosowo-wargowych. NightLase® – leczenie chrapania: napinanie podniebienia 
miękkiego. Głowica ginekologiczna pozwala na wykonanie zabiegów: w przypadku nietrzymania moczu – In-
contiLase®, w przypadku rewitalizacji – IntimaLase®. 
Oba źródła lasera wykorzystują technologię Fotona VSP (Zmiennego Kwadratowego Impulsu), która pozwala 
uzyskać bezprecedensowy zakres trybów leczenia, od skrajnie krótkich, mikrosekundowych impulsów, przez 
intensywne napromieniowanie wybranych obszarów, po bardzo długie, trwające do sekundy impulsy w deli-
katniejszym leczeniu większych obszarów.
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wiste to infekcje, aktywne choroby skóry, zakażenia wirusowe, 
ciąża, nowotwory, ciężkie choroby (np. padaczka, niewyrównana 
cukrzyca). Laseroterapii nie stosuje się bezpośrednio po peelin-
gach medycznych, na bardzo suchą i wrażliwą skórę, także skłon-
ną do powstawania bliznowców. Wykluczające jest bielactwo. 
Depilacja laserowa w przypadku opalenizny naturalnej, uzyskanej 
w solarium czy z pomocą samoopalaczy da dużo słabszy efekt niż 
w przypadku skóry nieopalonej. Jak zawsze podstawą jest rzetelna 
konsultacja z lekarzem wykonującym zabieg, jego doświadczenie, 
wiedza, ale też... szczerość. – Zawsze przeprowadzam wnikliwy wy-
wiad z pacjentkami, ale zdarza się, że panie do pewnych rzeczy 
się nie przyznają lub nie wiedzą o czymś – mówi lekarz Matylda 
Jezierska. – Skutki mogą być opłakane. Nie wolno niczego ukry-
wać, ale dopytywać, oczekiwać od lekarza, że o wszystkim uprze-
dzi. Samemu też warto zasięgnąć najpierw informacji na przykład 
o przeciwwskazaniach.

MIT: Jednym laserem można zrobić wszystko na jednakowo 
wysokim poziomie. – Każdym można zrobić wiele, ale różne urzą-
dzenia sprawdzają się lepiej przy poszczególnych wskazaniach 
– uściśla pani Matylda Jezierska. – Wybierajmy te, które są dedy-
kowane konkretnym problemom – na przykład fotoodmładzaniu 
czy zamykaniu naczynek – a nie sugerujmy się niezliczoną ilością 
funkcji.

FAKT: Do laseroterapii trzeba się przygotować i zaplanować ją 
odpowiednio wcześniej, przewidując, że wymaga kilku powtó-
rzeń. Depilacja około sześciu, zabiegi regenerujące twarz to seria 
trzech zabiegów. Każdy laser działa wiązką światła, a więc oddzia-
łuje na barwniki w skórze, co oznacza, że przed zabiegiem należy 
odstawić stosowanie leków, ziół i kremów foto uczulających (reti-
noidy/retinol, dziurawiec, nagietek, żelazo ). Poza tym warto zare-
zerwować sobie kilka dni na rekonwalescencję.

MIT: Z  lasera można korzystać cały rok. Najlepszym okresem 
jest jesień i zima, ewentualnie wczesna wiosna. Rekonwalescencja 
wymaga bowiem unikania bezpośredniego nasłoneczniania skó-
ry, które może utrudniać gojenie, albo spowodować trwałe prze-
barwienia.

FAKT: Laseroterapia jest dobrą inwestycją. Daje mocne i dłu-
gotrwałe rezultaty. Bywa że na kilka lat. Oczywiście przy odpo-
wiedniej pielęgnacji i systematycznym wspieraniu efektów. Opa-
lanie, palenie papierosów i zła dieta sprawiają, że efektami pracy 
będziemy cieszyć się krócej. Niektóre zabiegi warto – na przykład 
raz w roku – powtórzyć. Usuwanie blizn to sprawa jednorazowa. 
Depilacja – trwałe usuwanie owłosienia po wykonaniu serii zabie-
gów. Laserów używa się dziś zarówno do pielęgnacji twarzy, jak 
i ciała. Wykonuje się nimi zabiegi lecznicze i chirurgiczne jak usu-
wanie naczyniaków, kurzajek, brodawek. To doskonała opcja dla 
pacjentów walczących z bliznami, na przykład potrądzikowymi czy 
pooperacyjnymi, a nawet grzybicą paznokci.

MIT: Modny gabinet to gwarancja dobrego sprzętu. Nieko-
niecznie. Warto zdecydować się na laser nowoczesny, sprawdzić, 
czy ma odpowiednie certyfikaty, czy przeszedł badania kliniczne 
potwierdzające skuteczność, i  czy jest regularnie serwisowany. 
Dobrze, jeśli gabinet posiada urządzenia łagodzące ewentualny 
dyskomfort w  czasie zabiegu – na przykład głowice chłodzące. 
 – Dysponujemy takimi w Cliniq, więc mogę zapewnić, że nieprzy-
jemne odczucia są minimalizowane – mówi lekarz Matylda Jezier-
ska. – Poza tym mamy ewakuator dymu, który likwiduje nieprzy-
jemny zapach, jaki wydziela się w czasie działania laserem na skórę 
i który neutralizuje wydzielające się wtedy drobnoustroje, co jest 
dodatkowo higieniczne i bezpieczne.

Autor: Anna Makochonik / Foto: Alla Boroń

W Klinice Pięknej Skóry Cliniq dostępny jest zabieg Foto-
na 4D. To laserowy lifting twarzy realizowany poprzez syner-
giczne połączenie czterech procedur zabiegowych w jednej 
terapii: EndoLifting, FRAC3®, PIANO®, SupErfacialTM. Foto-
na 4D otrzymał nagrodę Perła Dermatologii Estetycznej dla 
najlepszego zabiegu 2016 r. 

Cliniq - Klinika Pięknej Skóry
ul. Spółdzielcza 7; 75-206 Koszalin

telefon: +48 728 314 126
e-mail: info@cliniq.pl

www.cliniq.pl
/KlinikaPieknejSkory

Godziny wykonywania zabiegów:
Poniedzialek- piątek: 10.00 – 20.00

Soboty: indywidualnie
Konieczna wcześniejsza rejestracja telefoniczna

Klinika dysponuje też medycznym IPL z certyfikatem FDA Exilite. Urządzenia – Intensywne Światło Pulsujące 
– choć nie jest laserem, używa się jako pomocniczego w laseroterapii. Zastosowanie: usuwanie zmian naczy-
niowych na twarzy (w tym rumienia), usuwanie przebarwień, fotoodmładzanie.
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rganizacje zajmujące się ochroną zdrowia na ca-
łym świecie zalecają, aby przynajmniej 150 mi-
nut w  tygodniu poświęcić aktywności fi zycznej 
o umiarkowanym stopniu nasilenia lub 75 minut 
w tygodniu aktywności o dużym natężeniu. 

Taka ilość ruchu pozwala na kontrolę masy ciała, obniżenie po-
ziomu cholesterolu czy utrzymanie ciśnienia krwi na prawidłowym 
poziomie. Osoby wypełniające zalecenia odnośnie ilości ruchu 
w  tygodniu rzadziej cierpią z  powodu chorób układu krążenia, 
udarów, nadciśnienia czy innych przewlekłych chorób. 

Nie wszyscy jednak mogą pozwolić sobie na codzienne poświę-
canie minimum pół godziny na wykonywanie ćwiczeń fi zycznych. 
Część osób zalecane 2,5 godziny zawiera w  jednym lub dwóch 
treningach w  tygodniu. Jednak czy to wystarczy, aby zachować 
zdrowie i sprawność fi zyczną na dłużej?

Codziennie, w weekend lub niedostatecznie

Odpowiedź na tak postawione pytanie postanowili znaleźć na-
ukowcy z Loughborough University w Wielkiej Brytanii. W bada-
niu analizowano dane pochodzące od ponad 63 tysięcy uczest-
ników w wieku powyżej 40. roku życia, w większości osób białych. 
Informacje były zbierane od 1994 do 2008 roku, a w czasie bada-
nia zmarło prawie 9 tysięcy osób, z czego około 2,8 tysiąca z po-
wodu chorób układu krążenia, zaś ponad 2,5 tysiąca z powodu 
nowotworów. 

Pod względem aktywności fi zycznej badani zostali podzieleni 
na 4 grupy: „regularnie aktywnych”, „weekendowo aktywnych”, 
„niedostatecznie aktywnych” oraz na „nieaktywnych”. Za osoby re-
gularnie aktywne uważano ludzi wykonujących ćwiczenia w trakcie 
tzrech lub więcej sesji w tygodniu. Weekendowo aktywni to uczest-
nicy badania, którzy zalecaną dawkę sportu rozkładali na jeden lub 
dwa dni w tygodniu. Co ciekawe, większość w tej grupie stanowili 
mężczyźni. Niedostatecznie aktywni uprawiali sport, jednak w ilo-
ści mniejszej niż 150 minut w tygodniu. Nieaktywni deklarowali zaś, 
że nie wykonują żadnej aktywności fi zycznej i to oni częściej palili 
papierosy oraz zgłaszali występowanie przewlekłych chorób. 

Po analizie danych okazało się, że sposób wypełniania zaleceń 
odnośnie aktywności fi zycznej nie miał znaczenia. Niezależnie od 
tego, czy ćwiczenia były wykonywane regularnie, weekendowo 
czy krócej niż zalecane 2,5 godziny, wszyscy uprawiający sport 
odnosili korzyści. Ogólne prawdopodobieństwo zgonu u  osób 
w  jakikolwiek sposób aktywnych fi zycznie zmniejszało się o  30 
procent względem grupy stroniącej od sportu. Oczywiście, naj-
większe korzyści odnosiły jednak osoby, których aktywność była 
regularna. 

Na bolące stawy? Sport!

Aktywność fi zyczna jest ważnym elementem profi laktyki wielu 
chorób, w tym artretyzmu. Szacuje się, że artretyzm może dotykać 
połowy osób powyżej 65. roku życia. U chorych z tym schorzeniem 
aktywność fi zyczna może redukować ból i  pomagać w  zacho-
waniu ogólnej sprawności przez dłuższy czas – jednak dla wielu 
osób zalecenia czasowe (150 minut w tygodniu) są nieosiągalne. 
Dlatego naukowcy z Chicago sprawdzali, czy już 45 minut ruchu 
w tygodniu wystarczy, aby chorzy na artretyzm odczuli pozytywne 
skutki aktywności fi zycznej. 

W  badaniu uczestniczyło ponad 1,6 tysiąca osób w  wieku 
powyżej 49 lat, wszyscy odczuwali obolałość, ból lub sztywność 
w stawach biodrowym, kolanowym lub w stopach. Na początku 
oraz po dwóch latach trwania eksperymentu uczestnicy byli ba-
dani. Aktywność fi zyczna była sprawdzana przy użyciu urządzeń 
monitorujących ruch. Po dwóch latach sprawność jednej trzeciej 
badanych pozostała wysoka lub polepszyła się – nawet, gdy ćwi-
czenia nie zajmowały zalecanych 150 minut w tygodniu. Okazało 
się, że 45 minut tygodniowo szybkich marszów lub innej aktyw-
ności o umiarkowanym nasileniu wystarczyło, aby stan pacjentów 
pozostał bez zmian lub polepszył się.

Wnioski, które płyną z obu badań są podobne: niezależnie od 
ilości czasu, jaką poświęcamy na aktywność fi zyczną, nasze zdro-
wie korzysta na naszym ruchu. 

Autor: Anna Różańska

Ile ruchu tygodniowo?

Korzyści zdrowotne płynące z aktywności fi zycznej są bezdyskusyjne. Czy jednak ma znaczenie to, ile razy w tygodniu ćwiczymy? 
Czy intensywny weekendowy trening może zastąpić codzienną gimnastykę? Czy zalecenia odnośnie czasu ćwiczeń dla seniorów 
powinny być obniżone?

O
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yłam na diecie”, „jestem na diecie”, „dieta 
nie działa” „niech mi Pani ułoży dietę”– to 
sformułowania, które padają z  ust moich 
pacjentów nieustająco. Czy warto być na 
diecie? Poniekąd warto. Ale nie w znaczeniu 

potocznym, tym, który stosujemy na co dzień, ponieważ samo sło-
wo wzbudza bardzo negatywne skojarzenia: przywodzi na myśl 
ograniczenia, zakazy, rezygnację, wyrzeczenia. 

Oczywiście w nomenklaturze dietetycznej i medycznej posłu-
gujemy się cały czas pojęciem „diety” dla scharakteryzowania 
sposobu odżywiania w różnych jednostkach chorobowych bądź 
dla opisania specyficznego sposobu żywienia lub rekomendowa-
nych w leczeniu żywieniowym gotowych preparatów. Stąd poja-

wiają się diety: eliminacyjna, niskoenergetyczna, przemysłowa, 
papkowata, wegetariańska, śródziemnomorska, DASH, niskoso-
dowa i wiele innych. 

Tymczasem słowo δίαιτα diaita pochodzi z  języka greckiego 
i znaczy tyle co sposób odżywiania, styl życia. W tym sensie każdy 
z nas wciąż jest na diecie, bo jakoś się odżywia. 

Pochwała równowagi

W naszych rozważaniach – tutaj i w kolejnych publikacjach cyklu 
– będziemy rozumieć je jako zbilansowany sposób żywienia, w któ-
rym nie może zabraknąć żadnego z ważnych składników pokarmo-
wych: węglowodanów, białek, tłuszczów, witamin i składników mi-

Wszyscy 
jesteśmy na diecie
Gdyby dr Google przytył i zaczął mu doskwierać z tego powodu kiepski nastrój, znalazłby zapewne w bezkresie swego notesu jakąś 
„dietę na chandrę”. A może „dietę garstkową”, w której nie trzeba liczyć kalorii i martwić się o to, co się je?  A może „dietę Wall Street”, 
czyli dietę prawdziwego Amerykanina? Ale zaraz, w niej trzeba unikać alkoholu, więc jak ją pogodzić z życiem biznesowym? To może 
„Dieta aktywnego mężczyzny” – czyż nie będzie lepsza? Albo „antystresowa”? Bo nie „antycellulitowa” i „dieta piękności” – to dobre 
dla kobiet. Dr Google nie ma czasu. Może „dieta siedmiodniowa”, albo jeszcze lepiej „dieta jednodniowa”? Nie!  Jest przecież „dieta 
ośmiogodzinna”… Jak się zaweźmie, może schudnie. Jeśli nie – spróbuje „diety po diecie”. A gdy pogrąży się w niemocy, pozostanie 
mu „dieta ostatniej szansy”. A jak i ta nic nie da, zostanie mu już tylko „biblijna”. 

Zdrowie i uroda86 

„B



Zdrowie i uroda 87 

neralnych, błonnika pokarmowego, a  także aktywności fizycznej. 
To pierwsza i najważniejsza rzecz, o jaką chodzi w żywieniu. 

Oczywiście nie znaczy to, że wszystkim należy dać po równo. 
Instytucje zajmujące się żywieniem człowieka, Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wspólnie z wieloma instytu-
cjami eksperckimi (m. in. FAO, WHO) rekomenduje i standaryzuje 
zalecane spożycie składników pokarmowych w formie tzw. norm 
żywieniowych, oszacowując właściwe zalecane spożycie dla po-
szczególnych populacji. Na tej podstawie i we współpracy z nimi, 
Instytut Żywności i Żywienia aktualizuje i wydaje „Normy żywienia 
dla populacji polskiej”, rekomendując ilości składników pokar-
mowych dla poszczególnych grup wiekowych: niemowląt, dzieci, 
młodzieży, dorosłych, kobiet w ciąży i karmiących z uwzględnie-
niem aktywności fizycznej. Tak więc, jeśli jesteśmy filigranową mło-
dą studentką, mamy inne zapotrzebowanie na składniki pokarmo-
we niż nasza babcia z cukrzycą, czy też chłopak maratończyk. 

Jeśli przyjrzeć się i  przeanalizować założenia najbardziej po-
pularnych „diet gazetowych”, przy 
odrobinie dobrej woli można w  nich 
znaleźć pewne elementy pozytywne, 
np. wymóg zachowania regularności 
posiłków, ograniczanie spożycia tłusz-
czów zwierzęcych, ograniczanie porcji, 
włączanie większej ilości warzyw. Jed-
nak zwykle w  ogólnym rozrachunku 
spalają na panewce z  kilku istotnych 
powodów: są ukierunkowane na krót-
kookresowy cel, zakładają eliminację 
wielu produktów spożywczych, są za-
zwyczaj niezbilansowane, monotonne, 
co bardzo demotywuje, nie są zindywi-
dualizowane, czyli „skrojone na miarę” 
stosownie do zapotrzebowania kon-
kretnej osoby. 

Stosując „diety” niedostosowane do 
naszych indywidualnych potrzeb nara-
żamy się na olbrzymie ryzyko niedobo-
rów żywieniowych oraz destabilizację 
oraz spowolnienie procesów meta-
bolicznych. Nie dajemy sobie również 
szansy na wyuczenie się (choćby krok po kroczku) dobrych nawy-
ków żywieniowych. A jeśli do tego występują u nas jakieś choroby 
współistniejące – może się to skończyć katastrofą. 

Każda komórka naszego ciała to skomplikowana przetwórnia 
biochemiczna i  logistyczna w  jednym. Zachowanie równowagi 
między dostawą składników pokarmowych i  ich prawidłowym 
wykorzystaniem jest kluczowe dla naszego zdrowia. Czy ktoś 
z Państwa budując dom, zaryzykowałby wykorzystaniem kiepskiej 
wylewki do budowy fundamentów? 

Czego nam potrzeba?

Potrzebujemy rozmaitych składników. Węglowodanów, które 
stanowią główne źródło energii dla komórek naszego ciała (pa-
miętajmy, by wybierać produkty węglowodanowe z dużą zawar-
tością błonnika pokarmowego, a  ograniczać cukry proste oraz 
cukry dodane w  procesie produkcji). Białek, które są dla ciała 
niczym cegły, stanowiąc główny budulec komórek, pełnią ważną 
funkcję w zarządzaniu procesami biochemicznymi, a ich niedobór 
prowadzi do zmniejszenia masy mięśniowej, zmęczenia, wielu 
chorób.  Białka z kolei składają się z małych „cegiełek” – amino-
kwasów. Części z nich nie jesteśmy w stanie zsyntetyzować sami, 
musimy dostarczać je z zewnątrz – wraz z odpowiednim pożywie-

niem. Białka mają różną wartość biologiczną, co jest ściśle związa-
ne z ich składem aminokwasowym, dlatego zbilansowanie białka 
pochodzenia zwierzęcego i roślinnego w codziennym jadłospisie 
jest bardzo ważne. 

Nie można żyć bez tłuszczu. Stanowi on uzupełnienie struktury 
komórek (co szczególnie ważne u dzieci) oraz jest dla nich maga-
zynem energii – ot, taka spiżarnia na czarną godzinę. Jednak nad-
miar spożytych i  niewykorzystanych przez komórki ciała kalorii, 
niezależnie od tego z jakich składników pokarmowych pochodzą, 
zawsze będzie kumulowany w postaci tkanki tłuszczowej. Tłuszcz 
jest nośnikiem dla witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E, 
K), więc radykalne ograniczanie jego spożycia może prowadzić 
do ich niedoborów. Od jakości dostarczanych z  pożywieniem 
tłuszczów będzie także zależało, czy nasz organizm będzie w sta-
nie wojny czy pokoju, ponieważ niektóre z kwasów tłuszczowych 
spożywane w niewłaściwej proporcji z innymi będą zaostrzały pro-
cesy zapalne. Istotne jest, by spośród tłuszczów największy udział 
w naszym żywieniu stanowiły tłuszcze MUFA (jednonienasycone) 

oraz PUFA (wielonienasycone), w  tym 
Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłusz-
czowe (NNKT) omega-3 oraz omega-6. 
Zachowanie właściwych proporcji po-
między nimi daje szansę na zapobieże-
nie chorobie lub złagodzenie jej prze-
biegu. Do minimum należy ograniczać 
ilość tłuszczów nasyconych (SFA) oraz 
tłuszczów „trans” o  udowodnionym, 
niekorzystnym wpływie na zdrowie. 

Większość szlaków biochemicznych 
i mechanizmów fizjologicznych wyma-
ga także dostępności witamin, makro 
i mikroelementów, które inicjują w or-
ganizmie wiele reakcji na poziomie 
komórkowym. 

Istotną funkcję pełni także błonnik 
pokarmowy, spowalniając wchłania-
nie węglowodanów przyswajalnych, 
a  więc przyczyniając się do lepszego 
wyrównania poziomu glukozy po po-
siłku, jak również ograniczając wchła-

nianie cholesterolu frakcji LDL. Usprawnia perystaltykę jelit i jest 
pokarmem dla naszych bakteryjnych sprzymierzeńców – bakterii 
probiotycznych. 

Jeśli więc spełnimy te wszystkie warunki: dostarczymy we wła-
ściwym czasie i proporcjach wszystkich niezbędnych składników 
(zgodnie z naszym indywidualnym zapotrzebowaniem) możemy 
rzec, że jesteśmy na zbilansowanej, racjonalnej diecie, co można 
podsumować jednym zdaniem: zdrowo się odżywiamy. A jeśli do 
tego podejmujemy regularną aktywność fizyczną, którą lubimy 
i która jest dla nas przyjemna, dostosowując ją do naszych możli-
wości i potrzeb, przyzwoicie się wysypiamy i uczymy radzić sobie 
ze stresem - prowadzimy zdrowy styl życia. Zostawcie więc Pań-
stwo słowo „dieta” dietetykom, żywieniowcom i lekarzom. Zapo-
mnijcie o nim. Nauczcie się zdrowo odżywiać.

Autor: Agnieszka Kobalczyk - Rohde

Agnieszka Kobalczyk – Rohde jest dyplomowanym dietety-
kiem. W kolejnych wydaniach naszego magazynu będzie się 
rozprawiać z rozmaitymi mitami na temat odchudzania i ży-
wienia oraz pokazywać, co to znaczy w praktyce zdrowo żyć. 

Podstawowe źródła białka w żywieniu człowieka

Produkt                                    Zawartość białka
                                               (g/100g produktu)

Mleko krowie, kefir, maślanka                     3,4
Jogurty                                                            3-4
Sery żółte                                                       19-30
Sery twarogowe                                           18-21
Jaja                                                                     12
Wieprzowina                                                 16-18
Wołowina                                                        21
Mięso kurczaka (pierś)                                19,2
Mięso indyka (pierś)                                    19,2
Dorsz                                                              16,5
Łosoś                                                               19,9
Soja (suche nasiona)                                    34,3
Fasola (suche nasiona)                                21,4
Soczewica (suche nasiona)                         25,4



Ważne, by nie 
zgubić widza
Paweł Szkotak, założyciel legendarnego Teatru Biuro Podróży, wieloletni dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu, reżyser alternatywy, 
klasyki, opery i musicalu na scenie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego zrealizował super klasykę komedii i opus magnum Moliera 
„Świętoszka”.
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W kim widzi pan dzisiejszego Świętoszka?
- Jest ich wielu. Widzimy ich na ekranie te-

lewizora, w  świecie polityki, prywatnie wśród 
bliskich i dalszych znajomych.

- Co może nam dziś o  nas powiedzieć siedemnastowieczna 
satyra?

- Zaskakujące, że tekst napisany w  1661 roku okazuje się ak-
tualny w  pewnych wymiarach także dzisiaj. Może to jest nawet 
smutne. Jesteśmy w rzeczywistości, w której często używa się re-
ligijności nie do tego, by być lepszym, ale by manipulować ludź-
mi. Temat jest ważny. I o tym jest ta sztuka. Czy to nie ciekawe, że 
„Świętoszek” znika właśnie z listy lektur? A przecież poza wszyst-
kim jest arcydziełem nie tylko Moliera, ale komedii w ogóle. Jedną 
z najlepszych sztuk teatralnych, jakie kiedykolwiek napisano.

- Zapytam wprost:  czy poza uniwersalnością postaci i tekstu 
do wystawienia „Świętoszka” zainspirowała pana obecna polska 
rzeczywistość, np. polityczna?

- Teraźniejszość polska zainspirowała mnie do tego, by nieco 
zmienić kształt tego spektaklu. Powołałem do przedstawienia 
postać, o której Molier pisze tylko w listach – Króla. Kto jest dziś 
królem Polski? Myślę, że taką figurę w  naszym życiu polityczno
-społecznym mamy.

- To bardziej śmieszna czy straszna satyra? Może „Świętoszek” 
nas dziś bardziej przerazi niż 
ubawi?

- O tak! Myślę, że oryginał 
jest momentami zapisany 
bardzo ciemnymi tonami. 
To taka komedia ocierają-
ca się o  mrok, jej tematy to 
samotność, manipulacje, 
brak miłości i  akceptacji. Są 
oczywiście nieśmiertelne, 
śmieszne sceny, które weszły 
do klasyki teatru. Bywa więc 
w  naszym spektaklu zabaw-
nie, ale bywa, że śmiech na 
ustach nam zamiera. Tak chcę to opowiadać. Czasem śmiech 
jest rodzajem obrony przed rzeczami, na które mamy niewielki 
wpływ.

- Pana spektakl jest współczesną wersją komedii Moliera, ale 
nie do końca. Jak pan rozłożył te proporcje?

- Zdecydowałem się na tłumaczenie Krzysztofa Zalewskiego, 
spośród kilku istniejących, bo posługuje się ono nowocześniej-
szym językiem. Przez to będzie bardziej czytelne i łatwiejsze w od-
biorze. Aktorzy grają w strojach współczesnych, choć noszą pe-
ruki z epoki. Muzyka skomponowana przez Krzysztofa Nowikowa 
podobnie z obu tradycji czerpie – raz jest stylizowana na muzykę 
barokową i korzysta z dawnych instrumentów jak viola da gam-
ba, z drugiej jest nowoczesna. Jest więc „Świętoszek” zaczepiony 
o dawne czasy, choć żyje dzisiaj. Natura człowieka jest niezmien-
na. Zmieniają się jedynie rekwizyty i dekoracje.

- Czy w pracy nad klasycznym dziełem wykorzystuje pan na-
rzędzia teatru alternatywnego, z którym jest pan najsilniej koja-
rzony?

- Szczudeł nie ma (śmiech). W tym przypadku najbardziej korzy-
stam z doświadczeń operowych i  innych form muzycznych, któ-
rymi się zajmuję. Wprowadzam muzykę na żywo. Mam szczęście 
pracować z bardzo muzykalnymi aktorami. Jednak „Świętoszek” 
to przede wszystkim forma konwersacyjna. Zresztą – czy to opera, 
plener, sztuka kameralna, komedia czy dramat – chodzi za każdym 
razem o to samo – żeby stworzyć zespół ludzi, aktorów, realizato-

rów, którzy wspólnie podążają w tę samą stronę. Wierzę, że to się 
udało zrobić.

- Przyznam, że nie zaskoczył mnie wybór Leszka Czerwińskie-
go do tytułowej roli. Wydaje się dla niego uszyta. A  co pana 
w nim ujęło?

- To bardzo interesujący aktor, z  bogatym wnętrzem. Wydało 
mi się, że pasuje do roli, choć będzie ona dla niego sporym wy-
zwaniem. Można ją różnie prowadzić. Leszek ma w sobie pokła-
dy mroczności, które staramy się wydobywać. Pewnie nikogo nie 
zaskoczy też wybór Orgona (w tej roli Wojciech Rogowski – dop. 
am). Szukałem wśród zespołu BTD jak najlepszych „wariantów” 
obsady. Jest optymalna. Mamy ambicję pokazać „Świętoszka” 
w głębszych, nie tylko komediowych wymiarach.

- Nasi aktorzy są wyjątkowo usposobieni komediowo.
- Między innymi dlatego wybrałem komedię dla tego teatru. 

Mam tu dobre tworzywo.  

- Jest pan reżyserem-solistą przynoszącym gotowy projekt 
i oczekującym wykonania zadania, czy pozwala aktorom współ-
tworzyć spektakl?

- Staram się przychodzić przygotowanym do pracy (śmiech). 
Scenariusz jest przeze mnie starannie opracowany, prowadzę 
próby stolikowe. Tu akurat były dość krótkie ze względu na czas. 
Potem wszystko sprawdzamy na scenie. Aktorzy dają od siebie 

mnóstwo – temperamentu, 
vis comica, tempa. Gdyby ro-
bili „Świętoszka” inni, miałby 
zupełnie inną energię i emo-
cje. Mamy więc scenariusz 
i  kierunek, w  jakim zmierza-
my, ale aktorzy muszą mieć 
również artystyczną wolność, 
żeby całość się rozwijała. Re-
żyser jest akuszerem.

- Przede wszystkim „Świę-
toszek” to galeria ludzkich 
typów i charakterów. Przyda-

ło się panu wykształcenie psychologiczne?
- Na pewno się przydaje. To niecodzienna sztuka. Swoje źró-

dło ma w commedii dell’arte. Widzimy te typy: Pokojówka, Ojciec, 
Córka, jest intryga małżeńska, znane schematy. Jednak geniusz 
Moliera polega na tym, że z  tego schematyczne ujęcie rodziny 
niesłychanie pogłębił. Jest więc w  „Świętoszku” żywioł kome-
diowy, ale jednocześnie bogactwo psychologiczne. Oczywiście, 
moje doświadczenie pomaga w zgłębianiu przyczyn i motywacji 
postaci, lepszego ich zrozumienia.

- W  pracy z  aktorami też pan wykorzystuje psychologiczne 
umiejętności?

- Tak, choć nie stosuję żadnych sztuczek. Nie ma kręgu i opo-
wieści o  życiu (śmiech). Aktorzy oczywiście czerpią ze swoich 
doświadczeń, także osobistych, ale to pozostaje ich tajemnicą. 
O Istotna jest uważność.

- Jest pan specjalistą od Szekspira...
- Chciałbym być (śmiech).

- Ale realizował pan wiele jego utworów, także za granicą. Ta-
deusz Boy-Żeleński mówił „Molier jest obok Szekspira pisarzem 
chyba najbardziej teatralnym, jaki istniał. Każde słowo, jakie na-
pisał, rodzi się z teatru i dla teatru. Scena była dla nich ukocha-
niem i celem (...). Na scenie żył tworzył i umarł”

- W  pełni podzielam ten pogląd! Dobrze, że padło nazwisko 
Boya-Żeleńskiego, bo on genialnie przełożył „Świętoszka” i długo 

Jesteśmy w rzeczywistości, w której 
często używa się religijności nie 
do tego, by być lepszym, ale by 
manipulować ludźmi.



się zastanawiałam jakiego tłumaczenia użyć. W końcu – jak mó-
wiłem – zdecydowaliśmy się na lepiej pasujący i nowocześniejszy 
język Krzysztofa Zalewskiego. I Szekspir, i Molier byli prawdziwie 
ludźmi teatru, także aktorami i to niezłymi. Molier grywał Orgona. 
Obaj mieli niebywałe wyczucie sceny, publiczności, wiedzieli, co 
widzowie chcą oglądać, czuli sceniczny nerw. Dlatego ich utwory 
są tak kapitalnie napisane. Zawsze mam wielką frajdę z realizacji 
Szekspira, to także uczta dla aktorów.

- Ale Moliera pan wcześniej nie wystawiał.
- Tak, to mój pierwszy Molier (śmiech). Szekspira wystawiałem 

sześć razy. Myślę, że mamy szansę na renesans Moliera na scenie.

- Dlatego, że dzisiejsza Polska chaosem przypomina siedem-
nastowieczną Francję?

- Coś w tym jest. Ale bardziej dlatego, że Molier zajmował się 
problemami wiecznie aktualnymi: relacjami małżeńskimi, obłu-
dą, hipokryzją, także ludzkimi słabostkami, tym jak sobą mani-
pulujemy – to się nie może zestarzeć.

- Był pan jurorem 2 KKM m-teatr w 2009 r., festiwalu ważne-
go dla Koszalina i debiutantów. Jak pan ocenia młody teatr? 
Czy nie ma pan wrażenia, że głównie ściga się z formą, ale gubi 
przekaz?

Jest to trafna diagnoza z  jednej strony, choć nie chciałbym 
nikogo skrzywdzić. Jak się jest młodym twórcą, to chce się wysa-
dzić teatr w powietrze i postawić swoją budowlę. To naturalne. 
Najważniejsze, by w tym wszystkim nie zgubić widza.

- Pan jednak chce dialogować z tym widzem w przeciwień-
stwie do młodego teatru, który go ignoruje lub się nim osten-
tacyjnie nie interesuje.

- Istnieje niebezpieczeństwo zapatrzenia we własny pępek. 
Każdy artysta jest kuszony zajęciem się sobą, zwłaszcza młody. 
Myślę jednak, że da się mądrze łączyć jedno z drugim. Paweł 
Demirski i  Monika Strzępka to jeszcze młodzi twórcy, robiący 
bardzo współczesny teatr, wadzący się z  rzeczywistością, ale 
dbają o atrakcyjność przekazu, komunikatywność. To samo wi-
dać u Jarzyny czy Warlikowskiego. W ogóle mam poczucie, że 
od formy się już na świecie odchodzi, i wraca teatr opowieści. 
Wyraźnie widzę to w teatrze brytyjskim, który zawsze szanował 
autora, ale też w niemieckim. Myślę, że widzowie są tego spra-
gnieni. Ja lubię literaturę. Jest dla mnie punktem wyjścia i cieka-
wi mnie opowiadanie historii.

- Co pan pomyślał, gdy dostał pan propozycję reżyserii w Ko-
szalinie, średnim mieście, na średnio znanej w Polsce scenie?

- Bardzo dobrze mówi się w Polsce o aktorach Bałtyckiego Te-
atru Dramatycznego i jest to opinia w pełni zasłużona. Jestem pe-
łen podziwu dla nich, dla tego, jak często pracują, jak wiele przed-
stawień grają w sezonie, co jest niezwykłe w wymiarze krajowym, 
biorąc pod uwagę jak szczupły jest to zespół. Bardzo lubię wyzwa-
nia, mam dużą ciekawość nowych miejsc i ludzi. Zawsze mnie to 
też rozwija, bo muszę się o tym świecie czegoś dowiedzieć. Więc 
mnie namówić jest łatwo (śmiech). Wszędzie można robić dobry 
teatr.

Autor: Anna Makochonik / Foto: culture.pl
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Paweł Szkotak – aktor, reżyser teatralny, absolwent psy-
chologii. Założony przez niego w 1988 r. Teatr Biuro Podró-
ży – w którym łącznie zrealizował kilkanaście spektakli – jest 
jednym z  najciekawszych polskich teatrów alternatywnych. 
Sławę przyniosły mu spektakle plenerowe: Giordano (1992), 
Carmen funebre (1994), Selenauci (1999), Millenium Myste-
ries (2000), Rękopis Alfonsa van Wordena (2001) i Kim jest 
ten człowiek we krwi? (2005). W ostatnich latach reżyser re-
alizował przede wszystkim dramat współczesny. W  latach 
2003-2015 dyrektor Teatru Polskiego w  Poznaniu. Zrealizo-
wała tu m.in. Amadeusza Petera Shaffera (2011), Hamleta 
(2012) i Otella (2013) Williama Szekspira oraz musical Opera 
za trzy grosze Bertolta Brechta i Kurta Weilla (2014). Na scenie 
łódzkiego Teatru Powszechnego zrealizował Miarkę za miar-
kę Szekspira (2016). Spektakle w jego reżyserii prezentowa-
ne były podczas największych festiwali teatralnych na całym 
świecie. Dwukrotnie podjął się reżyserii operowej – w 2006 
r. zrealizował Carmen Georgesa Bizeta w Gliwickim Teatrze 
Muzycznym oraz w 2007 r. polską prapremierę opery Stiffelio 
Giuseppe Verdiego w Teatrze Wielkim w Poznaniu, w poznań-
skim Teatrze Muzycznym wyreżyserował musical Człowiek 
z  La Manchy Mitcha Leigha (2011). Jest laureatem kilkuna-
stu nagród indywidualnych za reżyserię, a  także zdobywcą 
wielu wyróżnień zespołowych za spektakle w jego reżyserii.  
Rozmowa odbyła się przed premierą „Świętoszka” na de-
skach Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie
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petyty były spore, tym bardziej, że po wszystkich 
farsach, bajkach i nieudolnych dramatach współ-
czesnych oto na scenę koszalińską wkracza daw-
no niewidziany klasyk. Opus magnum Moliera, 
szczytowe osiągnięcie europejskiej komedii, 

francuski Szekspir i polski ulubieniec.

Być może z  powodu napięcia do niemożliwości linki powyż-
szych oczekiwań, pękła ona jak gumka od majtek i porządna ro-
bota, jaką Paweł Szkotak niewątpliwie wykonał, mimo wszystko 
pozostawia niedosyt, brak entuzjazmu, a  na pewno zdziwienie. 
Artysta wszechstronny, z  twórczością naznaczoną barwnymi wi-
dowiskami, alternatywą, operą i  wybornymi nagradzanymi ada-
ptacjami, zdolny do inscenizacji rozmachem zapierających dech 
w  piersi funduje widzom rzecz klasyczną, w  miękkiej, delikatnie 
mówiąc – minimalistycznej – scenografii Mariusza Napierały. Nie-
mal kameralną.

Jak każde wybitne dzieło, „Świętoszek” w  zasadzie jest goto-
wym scenicznym daniem, które wystarczy wyłożyć na talerz i zjeść 
ze smakiem. Wybitne dzieła mówią bowiem uniwersalne praw-
dy o  ludzkiej naturze, najtrwalszym zjawisku w kosmosie, zatem 
mogą zaistnieć nie pokryte patyną w dowolnym czasie i przestrze-
ni, znajdując w  nich swoje większe lub mniejsze uzasadnienie, 
zależnie od okoliczności. Dylemat wystawiającego dotyczy w za-
sadzie sosu, jakim tę potrawę podleje. Na ile będzie on słodki, 
ostry i gorzki, a więc czy satyra będzie raczej straszyć, śmieszyć, 

czy kogoś zemdli, choć w ideale powinna serwować emocje w wy-
ważonych proporcjach.

W inscenizacji Pawła Szkotaka – nie wiem czy zamierzenie – cen-
tralną postacią jest Orgon, nie tylko dlatego że Wojciech Rogow-
ski gra go wyraziście i ze swadą. Świętoszek pozostaje postacią 
z tła, drugiego planu. Raczej się o nim mówi, niż jest. Może dlate-
go, że to Orgon zdaje się być prawdziwą figurą naszych czasów. 
Jednostką pozbawioną kręgosłupa, bezmyślną, ulegającą wpły-
wom. Pożytecznym idiotą, człowiekiem z  wazeliny i  marionetką 
dającą się programować dla doraźnych potrzeb, dzięki której 
kariery robią beztalencia, a władze dzierżą miernoty. Może i dla 
samego Moliera Orgon był dużo istotniejszy od tytułowego bo-
hatera, skoro sam go grywał?

Na uwagę zasługuje nie tylko rola Wojciecha Rogowskiego, 
świetnie gra też zmęczoną życiem żonę Orgona, Elmirę Żanetta 
Gruszczyńska-Ogonowska i  Żaneta Kamila Kurcewiczówna jako 
temperamentna pokojówka Doryna. Przed odtwórcą roli Świę-
toszka, Leszkiem Czerwińskim, stanęło trudne zadanie – aktor 
musiał zagrać aktora. Tartuffe wciela się na przemian w przyjaciela 
domu, dobrodzieja, doradcę, pobożnego chrześcijanina, abszty-
fikanta, ofiarę. Będąc atrapą człowieka, jest na tyle sprawnym ma-
nipulatorem i mistrzem mimikry, że jego zamiary zostają nierozpo-
znane, dopóki nie zostanie podsłuchany. Sobą jest tylko raz, gdy 
odbiera rodzinie dom, który zasiedlił jak pasożyt. Leszek Czerwiń-
ski, aktor o potencjale komediowym, gra Świętoszka dość sztyw-

Wcześniej „Świętoszek” w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym grany był trzy razy – w 1970, 1985 i 1999 roku. Na scenę wrócił po 18 latach, 
w reżyserii Pawła Szkotaka. Nie licząc długiej listy topowych młodych twórców, jakich do Koszalina przywodzi co roku festiwal „m-teatr”, 
to pierwsze od wielu lat znaczące teatralne nazwisko w naszym mieście, budzące ekscytację świadomością dokonań i estetyki. 

A

Świętoszek, czyli Orgon
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no i serio. Nie źle, ale konwencjonalnie i bez marginesów. Mario-
netkowy ruch i niewzruszone oblicze sprawdza się incydentalnie, 
doprowadzone do apogeum byłoby świetnym kluczem do roli. 
W wybranym wymiarze nie oddaje złożoności charakteru Tartuffa 
będącego w istocie postacią równie obrzydliwą i niebezpieczną, 
co groteskową. W dodatku obnażającą miałkość otoczenia, którą 
wyjaskrawia swoją obecnością, będąc dla niego krzywym zwier-
ciadłem.

Podstawowym zarzutem wobec spektaklu Pawła Szkotaka jest 
niekonsekwencja. Elementy muzyczne pojawiają się znienacka 
i bez uzasadnienia, odstrzelone od estetyki jakby pochodziły z in-
nej inscenizacji. Widać tu fascynacje operowe reżysera, zresztą nie-
ukrywane. W pierwszych scenach reżyser bez niuansów wskazuje 
inspirację aktualną polską rzeczywistość polityczną, sugerując, jak 
można – choć nie trzeba – czytać wybór tekstu. Potem inspirację 
tę gubi, aż do – nota bene – wymownego finału i w swej esencji 
„Świętoszek” pozostaje po prostu „Świętoszkiem”, do które-
go można przyłożyć dowolną patologię, czy to narodową, 
czy rodzinną, czy zawodową. Współczesność akcentują 
zmyślnie zmiksowane stroje z  renesansowymi peru-
kami, nie do końca za to wybrzmiewa podwalina 
tekstu Moliera, będącego sprzeciwem wobec 
fałszywej religijności, dojmującej we współcze-
snej mu siedemnastowiecznej Francji. Treść 
podana w  przyjaźniejszym niż Boya-Żeleń-
skiego przekładzie Krzysztofa Zalewskiego, 
chwilami bywa infantylna. Spektakl ma sce-
ny kapitalne – jak wyrafinowana kanapowa 
rozmowa Tartuffa z  Elmirą, nieśmiertelna 
scena „podstolikowa”, epizody z  Woj-
ciechem Kowalskim, czy Małgorzatą 
Wiercioch, ale jest też kilka scen rodem 
z brudnopisu, jakby niewykończonych.

Paweł Szkotak zrobił rzecz we współ-
czesnym narcystyczno-autystycznym te-
atrze rzadką – postawił na treść kosztem 
formy, w  zasadzie lekko tylko pośredni-
cząc między tekstem a widzem. Bez szcze-
gólnych ingerencji. Zdecydował się na 
realizację według prawideł gatunku, a  nie 
dekonstrukcję czy polemikę z dziełem. Efekt 
– ambiwalentny. Generalnie „Świętoszek” jest 
raczej dobrym rzemiosłem niż wielką sztuką. 
Nie jest to fajerwerk wizji, ani emocjonalna pe-
tarda. Raczej smutna komedia i obraz czasów wo-
bec wszelkich wad broniący się po prostu dobrym 
tekstem.

Nieoczekiwanie najlepiej spuentowała go koszalińska rozgło-
śnia swoją kreacją rzekomego skandalu, potwierdzając tylko aktu-
alność diagnoz „Świętoszka”, i powtarzając to, co ponad trzysta lat 
temu towarzyszyło prapremierze. Wystarczyło kukle Króla nadać 
znajome rysy posła partii rządzącej, by kilka buzi zapowietrzyło 
się jeszcze przed premierą, w końcu potwór najstraszniejszy jest, 
kiedy siedzi pod łóżkiem. Nie ma sensu przybliżać detali tej ku-
riozalnej sytuacji, niech spadnie na nią – nomen omen – kurtyna 
milczenia. Jedno jest pewne – Molierze, nigdy się nie zestarzejesz.

Autor: Anna Makochonik / Foto: Izabela Rogowska 



Nowa książka 
Wiesława Romanowskiego

Powinniśmy być konsekwentnymi zwolennikami integracji Ukrainy z Unią Europejską i NATO. Bardzo ważne zadanie mamy w kraju, 
gdzie pracuje i żyje prawie milion Ukraińców. Powinniśmy być ich uczciwymi partnerami i stymulować  własne państwo w poszukiwaniu 
najlepszych prawnych i organizacyjnych rozwiązań wspierających to partnerstwo – przekonuje Wiesław Romanowski, który wydał 
niedawno kolejną książkę, drugą w krótkim czasie poświęconą Stepanowi Banderze. 
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W  rócił Pan w kolejnej książce do postaci Stepa-
na Bandery. Poprzednia zatytułowana „Ban-
dera - terrorysta z Galicji” to - w uproszczeniu 
- rozprawa z mitami na temat przewodniczą-
cego Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. 

Obecna znów odnosi się do mitu - do tego, jak instrumentalnie 
wykorzystywany jest Bandera przez propagandę putinowską 
przeciw Ukraińcom. Czy to rzeczywiście tak ważna postać w XX
-wiecznej historii?

- Bohaterem pierwszej książki był sam Stepan Bandera. Pró-
bowałem opisać jego życie, losy jego rodziny, działalność terro-
rystyczną i polityczną. Starałem się zrozumieć popularność jego 
mitu w Zachodniej Ukrainie i jego miejsce w historii Ukrainy i Pol-
ski. Bandera jest postacią, która do dzisiaj bardzo mocno dzieli 
Ukraińców z  Polakami, Rosjanami, Żydami, Białorusinami. To zły 
duch naszej najnowszej historii, postać niezwykle kontrowersyjna 
i nadal w wielu aspektach tajemnicza, w Polsce wiązana ze Zbrod-
nią Wołyńską. W książce drugiej występuje obok niego Władimir 

Putin, który twierdzi, iż Stepan Bandera jest twarzą , wręcz  ikoną 
współczesnej Ukrainy. Zielone ludziki na Krymie i czołgi w Don-
basie pojawiły się, jak to wyjaśniała kremlowska telewizja i Putin, 
by bronić miejscowej ludności przed banderyzmem, ukraińskimi 
faszystami, wspieranymi przez Zachód.  Bandera został włączony 
do doktryny państwowej Federacji Rosyjskiej i stał  się  bohaterem 
hybrydowej wojny.

- A  może Stepan Bandera stał się dla Ukraińców symbolem 
jako ofiara skrytobójstwa dokonanego przez sowieckich agen-
tów w Monachium w 1959 roku?  

- Stepan Bandera nie jest symbolem Ukrainy i Ukraińców, któ-
rych pamięć historyczna jest bardzo mocno podzielona. Ukraińcy 
poznają swoją historię i toczą o nią zażarte spory. Przypomnijmy, 
prezydent Juszczenko przyznał Banderze tytuł Bohatera Ukrainy, 
jego następca prezydent Janukowycz tytuł ten odebrał. Pomniki 
Bandery w Zachodniej Ukrainie są specjalnie chronione przez po-
licję, w Kijowie mieszkańcy zbierają podpisy pod petycją o cof-



Kuktura 95 

nięcie decyzji przyznającej jednej z  ulic imię Stepana Bandery. 
Polityczne poglądy Bandery i Organizacji Ukraińskich Nacjonali-
stów nie są nawet obecne w  ukraińskim dyskursie politycznym. 
Etnicznie czysta Ukraina, organizacja państwa na wzór faszystow-
ski, czy bolszewicki, rola elity narodu w kierowaniu rewolucyjnym 
procesem tworzenia niepodległego państwa, należą do przeszło-
ści, są przedmiotem historycznych badań, nie ma nawet ich śladu 
w  ukraińskim parlamencie. Mit Bandery jest wskrzeszany przez 
polityków. W samej Ukrainie żyje przynajmniej kilka jego mitów. 
To że zginął z ręki KGB, jest w nich ważną okolicznością. Ale trze-
ba też wiedzieć, że Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów była 
finansowo wspierana nie tylko przez Niemcy i  Litwę, ale także 
przez Stalina, zaś emigracyjna organizacja Bandery była w latach 
pięćdziesiątych pod stałą kontrolą KGB.  

- Polakom to nazwisko kojarzy się jak najgorzej - z rzezią na 
Wołyniu. W jakim stopniu Bandera odpowiada za tę zbrodnię? 

- Gdyby dzisiaj odbył się proces Stepana Bandery o  udział 
w Zbrodni Wołyńskiej, to sądowi trudno byłoby udowodnić jego 
winę. W  1941 roku Stepan Bandera został aresztowany przez 
Niemców i osadzony w areszcie domowym w Berlinie. To była 
ich reakcja na próbę proklamowania państwa Ukraińskiego we 
Lwowie na tyłach armii niemieckiej. Bandera do 1945 roku był 
niemieckim więźniem i miał bardzo ograniczony kontakt z przy-
wódcami organizacji w Ukrainie. Ukraińscy dowódcy odpowie-
dzialni  za Zbrodnię Wołyńską  są to głównie: Roman Szuche-
wycz i  Dmytro Klaczkiwskij. Sam Bandera jest odpowiedzialny 
politycznie i  moralnie za Zbrodnię Wołyńską, oraz za udział 
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w Holokauście. Koncep-
cja niepodległej Ukrainy propagowana przez OUN i  Banderę 
zakładała czystki etniczne, tworzenie „etnicznie czystego”, bez 
Polaków, Żydów i Moskali państwa ukraińskiego. Proklamowaniu 
państwa we Lwowie towarzyszył pogrom Żydów organizowany 
przez OUN.  

- Rosja znów rozgrywa różne złe emocje Polaków i Ukraińców 
do budowania napięcia, nieufności, wrogości. Co trzeba by zro-
bić, by pojawił się wspólny „odpór”? Czy w ogóle jest on do wy-
obrażenia?   

- Przestrzeń publiczna jest dzisiaj otwarta, nieograniczona, hula 
po niej wiatr jak po stepach. Silni, zorganizowani, w tym państwa, 
narzucają swoją narrację polityczną i historyczną, swoje historycz-
ne polityki. Rosja pokazała jak państwo może wpływać na opinie 
ludzi podczas sytuacji kryzysowych i  w  konfliktach wojennych. 
Wojna z Ukrainą, „udział” w amerykańskich wyborach prezydenc-
kich, wspieranie partii prawicowych w  Europie, to najświeższe 
przykłady takich działań. Jeśli o tym wiemy, to już mamy szansę 
obronić naszą wolność. Nie jestem zwolennikiem polemik i starć  
propagandowych z państwami totalitarnymi oraz ich sojusznikami 
w Polsce. To nie przynosi efektu, raczej ich legitymizuje. Z szowi-
nizmem, ksenofobią czy rasizmem trudno polemizować. Opowia-
dam się raczej za budowaniem pozytywnego kapitału w relacjach 
polsko-ukraińskich i  polsko-rosyjskich. W  gazetach pojawia się 
coraz więcej tekstów o tym, że za dewastacją pomników w Polsce 
i Ukrainie stoją rosyjskie służby specjalne. I polski i ukraiński Inter-
net jest pełen dobrych rad dla służb  specjalnych Polski i Ukrainy, 
by  wreszcie zrobiły z tym porządek. Widzę ten wspólny „odpór”, 
w Polsce obóz przyjaciół Ukrainy  jest w zdecydowanej przewa-
dze,  moje książki mają temu też służyć. Powinniśmy poznawać na-
szą historię i spróbować ją zrozumieć. Od naszego pokolenia nikt 
nie oczekuje kontynuowania przeszłych wojen i konfliktów. W tym 
kontekście warto przypomnieć tezę Winstona Churchilla: „Nic tak 
nie dzieli Polaków i Ukraińców jak ich wspólna historia.”    

- Postrzeganie historii zdominowała polityka. Analizę faktów 
i okoliczności - proste, podbudowane emocjami hasła. Jak za-
trzymać tę spiralę?   

- Jestem coraz bardziej przekonany, że państwa demokratycz-
ne, otwarte nie potrzebują historycznej polityki, to anachronizm 
z czasów sowieckich i z czasów zimnej wojny. Polityka historyczna 
związana jest z  manipulacją i  kłamstwem, dopasowywaniem hi-
storycznych wydarzeń do aktualnych potrzeb politycznych. Poli-
tycy traktują historię jak teatralną rekwizytornię. Na każdą okazję 
znajdą odpowiedni kostium, lekko go modyfikując. Z punktu wi-
dzenia wiedzy historycznej wiele z tych prób to próby groteskowe. 
Polityka historyczna zabija też badanie przeszłości, wolną od poli-
tycznych nacisków naukę historii, uzależnia ją od biurokracji partii 
rządzącej. Wyobraźmy sobie, że każdego dnia w Europie kilka ty-
sięcy ludzi udaje się do pracy, której celem jest udowadnianie, że 
ich państwa były krzywdzone, nigdy natomiast nie zadawały bólu 
innym, bo na tym to polega, to jest sens polityki historycznej. Nie-
oczekiwanie, w czasach rozkwitu globalizacji wróciliśmy do kon-
cepcji państw narodowych, bronimy swoich wspólnot przed ob-
cymi, którzy ruszyli do nas w poszukiwaniu godziwych warunków 
ludzkiego życia. Niektórzy mówią, że to ostatni oddech państw 
narodowych, i wkrótce wrócimy na globalny, udoskonalony przez 
analizę błędów, szlak. Nie brak głosów przeciwnych, to jedynie 
państwa narodowe mają przyszłość, Polacy mogą przetrwać tylko 
w swoim silnym państwie, jak Rosjanie w Ruskim Mirze a Amery-
kanie w Pierwszej Ameryce. Dzisiaj jesteśmy w tej fazie dyskursu 
o przyszłości i historyczna rekwizytornia jest niezbędna. 

- Zna Pan doskonale Ukrainę, ma Pan tam wiele kontaktów, bo 
mieszkał tam Pan długo. Czy polskie władze korzystają w jakiś 
sposób z Pana eksperckiej wiedzy?

- Wysoki Sądzie, uchylam to pytanie.

- Na czym powinna Pana zdaniem opierać się polityka Polski 
wobec Ukrainy w aktualnej sytuacji?

     - W polityce powinniśmy  zakończyć sekwencję wzajemnie 
zaskakujących i nieprzyjaznych kroków. Ostatnim, mam nadzieję, 
rzeczywiście ostatnim, będzie  zakaz wjazdu do Ukrainy prezyden-
ta Przemyśla.  Spierajmy się, kłóćmy, ale nie trzaskajmy drzwiami, 
nie próbujmy potrząsać sumieniami, karać, wykluczać, upokarzać. 
Rozmawiajmy.  W dialogu historycznym bardzo ważne jest zakoń-
czenie politycznego sporu o  Zbrodnię Wołyńską, potrzebna jest 
wola polityczna Warszawy i Kijowa. Jeśli uda się poprawić poli-
tyczny klimat w naszych relacjach, wówczas łatwiej będzie reali-
zować cele strategiczne, szczególnie wparcie Ukrainy w obronie 
jej terytorialnej integralności,  co polega nie tylko na aspekcie 
wojskowym, ale znacznie ważniejszym, ekonomicznym. Powinni-
śmy być konsekwentnymi zwolennikami integracji Ukrainy z Unią 
Europejską i NATO. Bardzo ważne zadanie mamy w kraju, gdzie 
pracuje i żyje prawie milion Ukraińców. Powinniśmy być ich uczci-
wymi partnerami i stymulować  własne państwo w poszukiwaniu 
najlepszych prawnych i organizacyjnych rozwiązań wspierających 
to partnerstwo. 

Autor: Andrzej Mielcarek

Wiesław Włodzimierz Romanowski (ur. 18 sierpnia 1952 
w  Koszalinie) – socjolog, dziennikarz, uczestnik opozycji 
w okresie PRL. W 1980 był rzecznikiem prasowym Między-
zakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” 
w Koszalinie, a następnie redaktorem naczelnym tygodnika 
„Sierpień 80”. Internowany w  stanie wojennym, przebywał 
w  ośrodkach internowania w  Wierzchowie i  Darłówku. Od 
1990 do 1992 roku kierował koszalińską rozgłośnią Polskiego 
Radia. W latach 1998–2003 był korespondentem TVP w Kijo-
wie. Pracował również w służbie dyplomatycznej (w Mińsku 
i w Grodnie na Białorusi).
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Aleksandra Wójcik, Maciej 
Zdziarski: „Dobranoc, Auschwitz. 
Reportaż o byłych więźniach
Przed świętami Bożego Narodzenia 

2016 Sąd Apelacyjny w Krakowie naka-
zał niemieckiej telewizji ZDF zamiesz-
czenie przeprosin w związku z użyciem 
przez tę stację sformułowania „polskie 
obozy zagłady Majdanek i Auschwitz”. 
Wyrok stanowi zwieńczenie blisko trzy-
letniej batalii Karola Tendery. Liczący 
96 lat były więzień Auschwitz udowod-

nił podczas procesu, że sformułowanie o „polskich obozach” jest 
nie tylko historycznym kłamstwem, ale także naruszeniem jego 
indywidualnych dóbr osobistych. Karol Tendera to jeden z pięciu 
bohaterów książki Aleksandry Wójcik i Macieja Zdziarskiego – kra-
kowskich dziennikarzy, którzy przez kilka lat spotykali się z  pię-
ciorgiem pacjentów krakowskiej przychodni dla byłych więźniów 
obozów koncentracyjnych. Zebrane przez nich historie złożyły się 
w  fascynującą opowieść o świecie ludzi, którzy nie tylko przeżyli 
uwięzienie w Auschwitz, ale także 70 kolejnych lat, podczas których 
konfrontowali się z obozowym doświadczeniem, próbując jedno-
cześnie budować szczęśliwe, wolne od traumy życie. Akcja książki 
rozgrywa się w kilku planach czasowych – wspomnienia z czasów 
wojny przeplatają się z opowieścią o współczesnych problemach. 
Karol Tendera chodzi na rozprawy, rozsyła listy do VIP-ów z prośbą 
o poparcie, a  jednocześnie walczy z biurokracją w sprawie prze-
dłużenia karty parkingowej. Stefan Lipniak, rocznik 1924, nie może 
uwolnić się od koszmarnych wspomnień z Marszu Śmierci, chociaż 
każdego dnia, nawet po 90. urodzinach, odbywa pięciokilometro-
wy spacer po centrum Krakowa. Józef Paczyński, obozowy numer 
121, odbywa spotkania z publicznością i bezustannie odpowiada 
na pytanie, dlaczego jako fryzjer komendanta Rudolfa Hössa nie 
skorzystał z  okazji, by poderżnąć gardło zbrodniarzowi. Marceli 
Godlewski, egzekutor Kedywu, przenosi się do domu opieki, gdzie 
wspomina brawurową ucieczkę z obozu. Lidia Maksymowicz, wtrą-
cona do Auschwitz jako trzyletnie dziecko, wyrusza w podróż po 
Ameryce Łacińskiej śladami swojego oprawcy, doktora Mengele.  
Książka Wójcik i Zdziarskiego daleka jest od stereotypu obozowej 
literatury wspomnieniowej. Historie byłych więźniów układają się 
w  mozaikę fascynujących, zaskakujących, nierzadko zabawnych 
opowieści. 

Marie Benedict: 
„Pani Einstein” 
Jesień 1896 roku. Mileva ma 21 lat 

i jako jedna z pierwszych kobiet zaczy-
na studiować fizykę na uniwersytecie 
w  Zurychu. Uważa, że jej kalectwo 
przekreśla szanse na miłość. Postana-
wia w pełni poświęcić się nauce. Jest 
nieprzeciętnie inteligentna, ambitna 
i zamierza wiele osiągnąć. Studiujący 
z  nią Albert zakochuje się w  jej nie-

zwykłym umyśle i niedoskonałym ciele. W ich małżeństwie jest 
miejsce nie tylko na miłość, ale też na wspólną pasję.Kilkanaście 
lat później świat zachwyca się odkryciami Einsteina. Nikt nie 
pyta jak ich dokonał, nikt nie wspomina o Milevie. Powieść Ma-
rie Benedict to wciągająca i poruszająca historia żony Einsteina, 
genialnej fizyczki, której wkład w naukę został zapomniany. Kim 
była i dlaczego prawie nic o niej nie wiemy?

Michał Wójcik: 
„Królestwo za mgłą”
Zofia Posmysz to była więźniarka 

Auschwitz, Ravensbrück i  Neustadt-
Glewe. Przeżyła eksperymenty me-
dyczne i marsz śmierci. Po wojnie była 
dziennikarką Polskiego Radia, autorką 
słuchowiska „W  Jezioranach”. Swoje 
obozowe doświadczenie zamieniła 
w literaturę najwyższej próby. Jej szo-
kującą „Pasażerkę” sfilmował Andrzej 
Munk. Michał Wójcik – dziennikarz 

i historyk, współautor książek „Ptaki drapieżne. Historia Lucjana 
„Sępa” Wiśniewskiego” oraz „Made in Poland” o  żołnierzu Ke-
dywu Stanisławie Likierniku. Zofia Posmysz trafiła do Auschwitz, 
mając niespełna dziewiętnaście lat. Ponad siedemdziesiąt lat po 
wojnie zdecydowała się po raz pierwszy opowiedzieć całą swoją 
historię. Mówi o tym, skąd czerpała wewnętrzną siłę, choć była 
świadkiem niewyobrażalnego zła. I jak to się stało, że ponownie 
zaufała życiu. Lektura, która – mimo trudnego tematu - może do-
dać sił.

Magdalena Małecka 
– Wippich: „Anna Seniuk. 
Nietypowa baba jestem”
Z miłości porzuciła rolę, która trafia 

się aktorce raz na sto lat. O mały włos 
– aż trzykrotnie – nie straciła życia. 
Zwymyślała komisję egzaminacyjną 
krakowskiej szkoły teatralnej, uwio-
dła swą grą rosyjskiego dramaturga 
i  jako pierwsza polska aktorka poka-
zała na dużym ekranie biust. A wszyst-
ko to – jak sama mówi – zaczęło się 

w dniu, w którym biegnąc przez krakowski rynek, „przeskoczy-
ła Sukiennice”. Odżegnuje się od wizerunku ciepłej mamuśki, 
który przez lata wykreowały media. Marzenia zaczęła spełniać 
dopiero po sześćdziesiątce. Dziś nie boi się opowiedzieć 
o swoich życiowych zmaganiach. Znana z powściągliwości, po 
raz pierwszy szczerze mówi o swoim prywatnym życiu, walce 
z chorobą, teatrze, pasjach, miłości i drodze do kariery. Anna 
Seniuk – aktorka w błyskotliwej i odważnej rozmowie z córką, 
Magdaleną Małecką. Oprócz fantastycznie napisanego wywia-
du w  książce możemy też podziwiać fotografie Anny Seniuk 
z jej prywatnego albumu - wspaniałej aktorki, pięknej kobiety, 
matki, żony.

Nowości i hity wydawnictwa Znak





awór zwrotny kulowy kolanowy, bo tak brzmi 
jego pełna nazwa, laikowi nie wyda się niczym 
szczególnym, bo wygląda jak każdy inny duży 
zawór. Jednak jego właściwości spowodowały, 
że stał się hitem w branży wodno-kanalizacyjnej 

i dlatego jest chroniony patentami np. w USA, Japonii, Indiach, 
Chinach i w wielu krajach Europy. W największym skrócie można 
powiedzieć, że zapobiega on cofaniu się wody, ścieków lub in-
nych płynów w momencie, kiedy zostanie przerwany ich dopływ.  
Rzecz z  pozoru prozaiczna, ale nikomu wcześniej nie udało się 
skonstruować zaworu, który by takie bezawaryjne działanie gwa-
rantował. 

Lech Wojciechowski, właściciel i prezes zarządu EkoWodrolu, 
firmy znanej  w regionie i w Polsce głównie z budowania oczysz-
czalni i  kanalizacji, tak mówi o  wynalazku Mirosława Szustera: - 
Nasz zawór wyróżnia już sam kształt, a  jest nim kolano. Jest on 
kompaktowy, co pozwala zaoszczędzić na powierzchni zabudowy 

każdego obiektu infrastrukturalnego, w  jakim jest zastosowany. 
Ma lepsze parametry hydrauliczne od zaworów powszechnie 
używanych na rynku. Jest niezawodny, bo już przy bardzo małej 
prędkości przypływu płynów zawsze się w pełni otworzy, przez co 
jest bardziej odporny na zapychanie się i uszkodzenia. 

Współpraca  firmy z   Mirosławem Szusterem, pomysłodaw-
cą zaworu, rozpoczęła się w  czerwcu 2004  roku. W  2007 roku 
powstał kilkuosobowy zespół badawczo-rozwojowy, którym 
kierował Mirosław Szuster. Efektem jego pracy stały się kolejne 
produkty, na bazie pomysłów Mirosława Szustera, przeznaczone 
dla branży instalacji wodnych i ściekowych, ale nie tylko, bo może 
z nich korzystać również petrochemia (paliwa) albo przemysł spo-
żywczy (np. oleje jadalne). 

Lech Wojciechowski mówi: - Możemy się pochwalić sprzeda-
żą do kilkudziesięciu krajów, w tym do tak dla nas egzotycznych 
jak Korea Południowa, Malezja, Australia.  Mamy ograniczony 

EKOWODROL
Zaczęło się ponad 12 temu od jednego pomysłu i niepozornego zaworu – wynalazku, który byli w stanie docenić wyłącznie specjaliści. 
Obecnie to już nie tylko ów opatentowany w kilkunastu krajach świata zawór, ale cała rodzina specjalistycznej armatury znana w świecie 
technicznym jako SZUSTER System. Podkreślmy od razu: system powstający w niekojarzącym się z produkcją koszalińskim EkoWodrolu. 
Tak procentuje zaufanie, jakim obdarzył wynalazcę szef firmy Lech Wojciechowski i żelazna konsekwencja w działaniu samego 
wynalazcy – Mirosława Szustera. 
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zespół i  ograniczone możli-
wości finansowe, więc sku-
piamy się na marketingu 
produktów, nie komunikując 
specjalnie naszego sukcesu 
lokalnie. Jeździmy na targi, 
uczestniczymy w  wielu mię-
dzynarodowych imprezach 
specjalistycznych. Od 2012 
roku promujemy ten produkt 
w  USA. Przeprowadziliśmy 
między innymi jego prezen-
tację w  wodociągach nowo-
jorskich. Mamy w  USA dys-
trybutora, za pośrednictwem 
którego sprzedajemy tam nie 
tylko produkty związane z wodociągami, lecz także z petrochemią. 

EkoWodrol prezentuje się również systematycznie w Chinach. 
- Istnieje przekonanie, że Chińczycy nie respektują patentów, ale 
to właśnie Chiny są obecnie najbardziej aktywne w  zgłaszaniu 
wynalazków w  naszej branży. Zawory zwrotne SZUSTER System 
idealnie wpasowują się w niszę rynkową , która istnieje w kraju za 
Wielkim Murem. My dostrzegliśmy tę szansę i wybraliśmy się na 
specjalistyczne targi do Szanghaju – relacjonuje szef EkoWodrolu. 

Jednak jak się okazuje, zdobycie pozycji na rynku chińskim nie 
jest łatwe ani nie przychodzi szybko. Chińczycy są nieufni wobec 
zagranicznych partnerów. Na targach trzeba pojawić się co naj-
mniej kilka razy, by zdobyć ich zaufanie i idące w ślad za tym za-
mówienia. 

Prezes Lech Wojciechowski komentuje: - Podobny tok myślenia 
pojawia się na innych rynkach. Z jednej strony  nasz produkt jest 
innowacyjny, jest rozwiązaniem prawnie chronionym i  jedynym 
w  swoim rodzaju pomysłem, ale z  drugiej strony jest to na tyle 
odmienne od tego, co jest typowe i powszechne, że potencjal-
ni dystrybutorzy powoli się z nim oswajają i przekonują. Chodzi 
o naprawdę istotne różnice. W Stanach Zjednoczonych 95 pro-
cent stosowanych zaworów to zawory klapowe. Nasz zawór ku-
lowy jest tam nowością i próba dotarcia do finalnego odbiorcy, 
czyli na przykład zakładów wodociągowych, jest dużą trudnością. 

Inna bariera, którą trze-
ba przełamać, ma charakter 
czysto techniczny. A  chodzi 
o  różne systemy miar. – Za 
oceanem mają system opar-
ty o  cale, więc musieliśmy 
przystosować się do rynku 
amerykańskiego. Był to wielki 
wydatek, ponieważ wszystko 
różniło się od naszych wy-
miarów. To była nasza szansa 
na rozwój rynku. Okazało się 
to sukcesem, bo z  roku na 
rok nasze produkty dociera-
ją coraz dalej. Jest to bardzo 

trudne, ponieważ branża wodociągowa jest silnie konkurencyjna.

Nie byłoby tego ogromnego sukcesu, gdyby nie pan Mirosław 
Szuster, od którego nazwiska zawór i cały system bierze nazwę. 
Wynalazca mówi o  sobie: - Technika to mój świat. Ukończyłem 
technikum mechaniczne w Wieluniu, a wcześniej w tej samej szko-
le zawodówkę. Mając 16 lat umiałem już dobrze spawać. Bardzo 
dużo wtedy czytałem. To się w życiu przydaje. Ze mną było tak, jak 
z tym lnem w bajce Marii Konopnickiej. Całe moje życie było przy-
gotowaniem do tego, co dziś robię – mówi z uśmiechem. 

Jak podkreśla, warsztaty szkoły w  Wieluniu były świetnie wy-
posażone, a prowadzone w nich zajęcia miały bardzo wysoki po-
ziom. Wystarczy wspomnieć, że praktykanci montowali w nich od 
podstaw obrabiarki – oczywiście pod uważnym okiem nauczycieli 
zawodu. - Te warsztaty dały mi ogromnie wartościową praktykę. 
Po szkole pracowałem w dużej firmie przy produkcji, byłem ślu-
sarzem i  spawaczem. Potem były kolejne miejsca. To wszystko 
poszerzało moje doświadczenia, tak jak studia na Politechnice 
Częstochowskiej, na wydziale budowy maszyn, gdzie studiowa-
łem „Systemy i urządzenia energetyczne”. Zawsze jednak szcze-
gólnie lubiłem mechanikę płynów. Dysponowaliśmy perfekcyj-
nymi laboratoriami, ówczesny szef naszej katedry był członkiem 
Polskiej Akademii Nauk, więc miał dostęp do najnowszej wiedzy 
i urządzeń. Mało ludzi, a dużo doświadczeń. Marzyłem, że wymy-
ślę coś, co sprzedam nie tylko w Polsce i że będzie to wynalazek 

Mirosław Szuster Prezes Lech Wojciechowski

Innowacyjne rozwiązania powstające w  koszalińskim 
EkoWodrolu zostały wielokrotnie docenione w  rozmaitych 
konkursach i  rankingach. Na przykład w  roku 2010 firma 
została laureatem (II miejsce) rankingu pięciuset najbardziej 
innowacyjnych firm w Polsce; nagrodę tę przyznaje Instytut 
Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk wraz z siecią 
naukową MSM. Została również laureatką konkursu „Zielone 
Technologie” GreenEvo organizowanego przez Minister-
stwo Środowiska. Jedną z korzyści dla uczestników podob-
nych konkursów jest możliwość promowania produktów za 
granicą. Innym – szansa uzyskania dotacji do kolejnych prac 
badawczych. 



na skalę świata. Koledzy się ze mnie 
śmiali. Uważam jednak, że trzeba 
mieć marzenia, ale również umieć 
odróżniać marzenia od mrzonek. 
Marzenia poparte ciężką pracą 
przynoszą efekty – przekonuje Mi-
rosław Szuster. 

Po studiach pan Mirosław pod-
jął pracę, która – jak przyznaje - nie 
dawała mu satysfakcji innej niż ma-
terialna. Dużo zarobionych pieniędzy poświęcał na pogłębianie 
wiedzy i konstruowanie prototypów. Niektóre z nich jeszcze cze-
kają na wdrożenie do produkcji. Zainteresował się instalacjami 
produkującymi prąd elektryczny ze źródeł odnawialnych: - Posta-
wiłem na instalacje biogazowe. Po 1989 założyłem własną działal-
ność gospodarczą, którą prowadzę do dziś. Myślałem, że w nowej 
rzeczywistości gospodarczej, po 1989 roku, wszyscy będą chcieli 
nowości, więc będę rozchwytywany. Jak się okazało, to nie był 
czas innowacji, ale ciągle wierzyłem, że przyjdzie ten moment, 
kiedy wiedza i nowe pomysły będą się liczyć. 

Firma inż. Mirosława Szustera wykonała w tym czasie kilka oczysz-
czalni ścieków na zasadzie „zaprojektuj, wybuduj i  serwisuj”. On 
sam cały czas również doskonalił się zawodowo. Wymyślił na przy-
kład innowacyjny system mieszania w komorach fermentacyjnych. 
- Wodociągi w Bielsku-Białej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansowały mi wstępny proto-
typ, a następnie prototyp w pełnej skali. Przystąpiliśmy do dużego 
przedsięwzięcia, bo w komorze fermentacyjnej o objętości 2200 
metrów sześciennych od razu zamontowaliśmy działający proto-
typ. Bardzo ciekawe rozwiązanie, dużo oszczędniejsze energe-
tycznie od wcześniej stosowanych. Szerszemu rozpowszechnieniu 
rozwiązania przeszkadzały pewne problemy. Zaczęły się „schody” 
z  powodu przekształceń organizacyjnych i  osobowych, zwłasz-
cza w WFOŚiGW, a na to nałożyły się nieporozumienia w kwestii 
własności intelektualnej. Trudno było ustalić wspólne stanowisko 
trzech współwłaścicieli praw do patentu. Tak więc pomysł nie uzy-
skał szerszego zainteresowania. Zamierzam jednak do niego wró-
cić i go kiedyś odnowić – podkreśla pan Mirosław.

„Przygoda” z bialskimi Wodociągami była o tyle istotna, że za-
stosowane tam mieszadło stało się punktem wyjścia do opracowa-
nia przez wynalazcę zaworu zwrotnego kulowego, który jest głów-
nym bohaterem naszej opowieści: - Idea wzięła się z problemów 

w rozruchu urządzenia mieszające-
go zainstalowanego w oczyszczalni 
w Bielsku-Białej. Nie zastosowałem 
zbyt wielu konstrukcji rozłącznych, 
a trzeba wiedzieć, że tam gdzie wy-
stępuje biogaz nie można niczego 
później spawać i przekształcać kon-
strukcji bez demontażu. Pojawił się 
problem. Byłem w stanie uratować 
sytuację, ale potrzebowałem zawo-
ru, który otwiera się przy prędkości 

przepływu 1-2m/s. Pytałem o taki zawór wszystkich możliwych pro-
ducentów zaworów zwrotnych kulowych. Okazało się, że takiego 
zaworu nie ma. Jeśli więc go nie ma, to trzeba go wymyślić! No i go 
wymyśliłem! Wszystko więc wzięło się z potrzeby, bo bez tego za-
woru nie można było prowadzić normalnej pracy urządzenia, które 
uruchamialiśmy. Wprawdzie, tak „na szybko”, wymyśliłem jeszcze 
jedno rozwiązanie, które pozwoliło mi oddać wspomniane urzą-
dzenie do normalnej eksploatacji, ale idea nowego zaworu mnie 
tak zafascynowała, że postanowiłem uruchomić jego produkcję.  

To był rok 1998. Kolejne lata zeszły na dopracowywaniu kon-
strukcyjnym zaworu, a  jednocześnie przygotowaniach do wdro-
żenia produkcji. Początkowo wynalazca sam chciał się tym zająć. 
Ostatecznie doszedł do wniosku, że łatwiej będzie z partnerem. 
Dogadał się ze spółką KFP Białogon w Kielcach, ale sprawa się 
rozmyła. Podobnie nie doszło do współpracy z firmą zagraniczną, 
która zainteresowała się wynalazkiem, bo znowu Mirosław Szuster 
nie miał pewności, że zostanie potraktowany po partnersku. - Ja 
wtedy cały czas pracowałem nad tym zaworem i dużo własnych 
środków przeznaczałem na wykonanie prototypów oraz na za-
pewnienie międzynarodowej ochrony patentowej. Przygotowa-
łem tak zwaną skróconą konstrukcję, która okazała się jeszcze 
lepsza. I  tę właśnie zaprezentowałem później EkoWodrolowi – 
wspomina pan Mirosław. - Ale zanim do niego dotarłem, pukałem 
do wielu drzwi, szukając partnera do wdrożenia. Szybko zoriento-
wałem się, że w branży firm pompowych nie miałem czego szu-
kać. Zadziałała reguła wilczego biletu: skoro prezes jednej takiej 
firmy się ze mną rozstał, nie mogłem liczyć na współpracę z żadną 
inną. To był rodzaj nieformalnego porozumienia. Doszło do ab-
surdalnej sytuacji: była szansa zastosowania mojego pomysłu do 
pewnych urządzeń pompowych w górnictwie, ale ujawnił się me-
chanizm swoistego sabotażu. Ten zawór byłby trwalszy niż stoso-
wane tam wcześniej, więc ekipy remontowe miałyby mniej pracy 
i co zrozumiałe, nie były zainteresowane stosowaniem czegoś, co 
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Nasza branża nie jest może 
widowiskowa, ale znajdowane 
w niej nowe rozwiązania 
mają naprawdę wpływ 
na jakość życia wielu ludzi.



ograniczałoby ich zlecenia. Ten zawór wytrzymałby 5 - 10 lat, był 
kilka razy tańszy od tych, które oni wymieniali co parę miesięcy, 
więc ich postawa jest zupełnie zrozumiała. 

Mirosław Szuster nabrał przekonania, że w  firmach państwo-
wych, gdzie działają nieformalne układy i  relacje, nie ma szcze-
gólnego zainteresowania innowacjami. Pozostały prywatne. 
- Kontakt z EkoWodrolem nawiązałem poprzez inżyniera Janusz 
Witanowskiego, mojego znajomego. Wspomniał mi o  prezesie 
Wojciechowskim, powiedział, że jest to człowiek bardzo otwarty 
i że pasjonuje się nowymi rozwiązaniami. 

Pierwsza rozmowa trwała cztery godziny i od razu zakończyła 
się  porozumieniem. Inżynier Szuster dostał carte blanche: miał 
znaleźć modelarza, odlewnię i wykonać prototyp. 

Wspomina: - Praca nie była nudna, bo prezes mocno się anga-
żował. Wkrótce, na targach wodociągowych w  Bydgoszczy, po-
kazaliśmy nasz zawór po raz pierwszy. Sukces. Firmy pompowe, 
które wcześniej nie skorzystały z okazji, mówiły otwarcie „przega-
piliśmy szansę”. 

Parametry zaworu skonstruowanego przez Mirosława Szuste-
ra są wyjątkowe. Posłużył on jako baza do budowy wielu nowych 
urządzeń: - Zastosowaliśmy zawory w  przepompowniach, które 
miałem wcześniej jakoś przemyślane. Skutek był dobry. Pojawiło 
się szersze portfolio, nie tylko zaworów, ale również innowacyj-
nych przepompowni ścieków, w których te zawory mają istotne 
znaczenie. Taką „rodzinę” jest łatwiej sprzedać na rynku, niż jeden 
nawet najlepszy element. Z czasem do tego zestawu doszły ko-
lumny odpowietrzające i płuczące. 

Mirosław Szuster mocno zaangażował się w szukanie zewnętrz-
nych środków na badania naukowe. Udało się je znaleźć, a były to 
dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agen-
cji Rozwoju Przemysłu i z funduszy regionalnych. - Takie dotacje 
mają istotną zaletę – mówi wynalazca. - Co prawda wydłużają pra-
cę, bo wymagają wielu formalności i uciążliwej „papierologii”, ale 
jak już się w ramach dotacji zacznie coś robić, nie ma odwrotu. 
Nawet jeśli przyszedłby gorszy czas i normalnie byłaby pokusa, 
żeby takie kosztowne prace zawiesić, to działań z użyciem dota-
cji nie opłaca się przerywać, bo grozi utrata dofinansowania i ko-
nieczność zwrotu z  odsetkami już wykorzystanych funduszy. To  
taki swoisty doping do kończenia raz rozpoczętych procesów. Bez 
dotacji w rynek wchodzi się szybciej, ale z nimi jest bezpieczniej 
– mówi wynalazca. - Jest stabilizacja projektu. Z drugiej strony słu-
ży to także dopracowaniu produktu, bo trzeba rozliczyć się z do-
kumentacji dotyczącej badań naukowych. W naszym przypadku 
dało to taki efekt, że produkt był perfekcyjny, nie było żadnych 
wpadek. W tej chwili to, jak i inne rozwiązania, chronione są przez 
nas patentami w kilkunastu krajach świata. System jest rozwojowy. 
Zastosowanie znajduje również sam korpus zaworu bez kuli – na 
przykład w rozmaitych urządzeniach mierzących przepływy. 

Mirosław Szuster podkreśla, że zmieniło się nastawienie do 
polskich konstrukcji. Zagraniczne nie są już z definicji określane 
jako lepsze. Okazuje się, że polskie rozwiązania im nie ustępują, 
a nasze zawory mają zastosowanie w wielu innowacyjnych urzą-
dzeniach największych polskich i zagranicznych firm, w tym nie-
mieckich i  amerykańskich. - Rozmawiałem niedawno z  panem 
Ryszardem Florkiem, założycielem i prezesem FAKRO. Stwierdzi-
liśmy, że to co nam, Polakom, przeszkadza w rozwoju, to problem 
skali. My po prostu jesteśmy na początku drogi. Nasze firmy do-
piero budują swój potencjał i w zderzeniu z wielkimi zachodnimi 
koncernami jesteśmy jeżeli nie na przegranej, to na pewno na 
trudnej pozycji. Zanim stworzymy wystarczający własny potencjał 
rozwojowy, upłynie dużo czasu. 

Prezes Lech Wojciechowski podkreśla, że początek współpracy 
z Mirosławem Szusterem w jego firmie oznaczał nowe podejście 
do innowacji: - Przyjęliśmy założenie, że nie musimy być wyłącz-
nie firmą wykonawczą. Zaczęło się od tego zaworu, a potem na 
jego bazie i dzięki pracy inżynierów powstały produkty takie jak 
tłocznia pneumatyczna i sucha pompownia ścieków, które także 
są nowatorskie i doceniane przez użytkowników. Nasze myślenie 
wpisało się w tendencję do ograniczania użycia chemii w proce-
sach związanych z  oczyszczaniem ścieków. Chodzi o  to, by uni-
kać chemii szkodliwej, czyli nie wytwarzać przy okazji ubocznych, 
uciążliwych produktów. My intuicyjnie zawsze szukaliśmy takich 
rozwiązań. Oprócz zaworu zwrotnego kolanowego, który nasta-
wiony jest na oszczędność energetyczną, produkujemy oczysz-
czalnie i przepompownie ograniczające używanie chemii. Jest to 
dosłownie działanie ekologiczne, bo bezpośrednio chroni powie-
trze i  środowisko. To wszystko zaś jest wynikiem pracy inżynier-
skiej. Nasza branża nie jest może widowiskowa, ale znajdowane 
w niej nowe rozwiązania mają naprawdę wpływ na jakość życia 
wielu ludzi. Każde zaś nowe rozwiązanie to dla inżyniera satysfak-
cja. Tak wyjątkowe jak zawór kolanowy stworzony przez Mirosława 
Szustera często się nie zdarzają, ale innowacyjne myślenie jest już 
samo w sobie wartością i napędem rozwoju. 

Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Marcin Betliński
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Mirosław Szuster o Koszalinie: - Kiedy już porozumieliśmy 
się z EkoWodrolem, podjęliśmy z rodziną decyzję, że prze-
prowadzamy się do Koszalina. Nie żałujemy, bo Koszalin to 
miejsce, gdzie żyje się dobrze, wygodnie. To co mnie szcze-
gólnie uderzyło na początku, to serdeczność ludzi, której nie 
dostrzegam na Śląsku czy w Warszawie. Nie mówić już o tym, 
jakie to czyste miejsce, czyli po prostu zdrowe. Śląsk jest zie-
lony, latem nie widać problemu, natomiast zimą zanieczysz-
czenie powietrza daje się we znaki. 

Mirosław Szuster o sobie: - Jestem wynalazcą, wciąż myślę 
o nowych rozwiązaniach, nad którymi obecnie pracuję, rów-
nież w ramach prowadzonej własnej działalności gospodar-
czej. Obecnie jestem  konsultantem firmy EkoWodrol i ściśle 
z  nią współpracuję. Dosytu w  tej dziedzinie nie czuję, więc 
sądzę, że uda mi się jeszcze zaproponować coś, co będzie 
użyteczne i nowe. Taka praca nie zamyka się w ramach cza-
sowych od ósmej do szesnastej czy innych. Pomysł się rodzi, 
noszę go w głowie, a on wraca w różnych momentach i cza-
sami w nieoczekiwanej chwili pojawi się ten błysk - rozwią-
zanie problemu, z którym nie mogłem sobie wcześniej po-
radzić. To jest fantastyczne uczucie. Uwielbiam ten moment, 
który wynagradza dziesiątki nieprzespanych nocy. Wiem, że 
w bardziej sprzyjających warunkach zrobiłbym dużo więcej, 
ale mimo to odczuwam dużą satysfakcję z tego, co udało mi 
się osiągnąć.
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est szansa na dotacje dla firm z naszego regionu. 
Co to oznacza?

- 30 stycznia został ogłoszony nabór wniosków 
w  ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Zachodniopomorskiego na lata 
2014-2020 dla działania 1.8 Inwestycje przedsię-

biorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Bia-
łogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF). Oznacza to, że 
firmy z naszego regionu będą mogły pozyskać dofinansowanie 
unijne na planowane inwestycje we własnych firmach charaktery-
zujące się wdrażaniem innowacyjności procesowych lub produk-
towych. Jest to szansa, w ramach której nie musimy oglądać się za 
firmami z pozostałych, silniejszych regionów naszego wojewódz-
twa. Doświadczenia działania 1.5 pokazują, że firmy z naszego re-
gionu pozostają daleko w tyle za firmami chociażby ze Szczecina 
czy też Stargardu.

Planowane inwestycje będą musiały wpisywać się w Strategię 
ZIT KKBOF, co też w znacznym stopniu może ułatwić pozyskanie 
dofinansowania. Strategia określa nasze własne, lokalne proble-
my i potrzeby. A nasze firmy wiedzą jak na nie odpowiedzieć.

- Projekty muszą wykazywać się innowacyjnościami. Jak nale-
ży to rozumieć?

- W  ramach planowanych inwestycji należy wykazać inno-
wacyjny charakter projektu w zakresie procesu lub/i produktu. 
Oznacza to, że firmy muszą skupić się na wdrożeniu rozwiązań 
technologicznych (np. zakup linii produkcyjnej) bądź produkto-
wych (nowy/ulepszony produkt/usługa). Z tym, że skala zasięgu 
innowacyjności podlega ocenie (od ponadregionalnej do świa-
towej).

Jednak znając potencjał firm z naszego regionu mogę stwier-
dzić, że nie powinno to być problemowe kryterium. Nasze firmy 
z roku na rok są coraz bardziej innowacyjne i po takie tez rozwią-
zania sięgają.

- A propos kryterium. Na jakie elementy należy zwrócić uwa-
gę, aby projekt miał szanse otrzymać dofinansowanie?

- Oprócz kryteriów formalnych mamy również do czynienia 
z kryteriami merytorycznymi punktowymi. I to na nich w głównej 
mierze musimy skupić swoją analizę w zakresie szans na otrzyma-
nie dofinansowania.

Według mnie bardzo pocieszający jest fakt, iż w tym naborze 
nie musimy skupiać się na kryteriach związanych z pracami B+R. 
Moim zdaniem firmy z naszego regionu mają jeszcze zbyt mało 
doświadczenia w tym zakresie, co też stawia je w gorszym świe-
tle aniżeli firmy z  „rozwiniętych” regionów województwa. Toteż 
łatwiej będzie im się skupić na samej innowacyjności projektu, 
a  dopiero w  dalszej perspektywie na rozpoczęciu współpracy 
z jednostkami naukowymi.

Analizując swój projekt pod działanie 1.8 należy rozpocząć od 
określenia możliwości m.in. w obszarach: związku z Regionalnymi 
Inteligentnymi Specjalizacjami; możliwości rozszerzenia koope-
racji z  innymi partnerami gospodarczymi, wdrożenia wcześniej 
omawianych innowacyjności, wielkości aplikowanego dofinanso-
wania, własnej konkurencyjności, gotowości do realizacji projek-
tu, możliwości zwiększenia zatrudnienia w firmie.

- Brzmi to dość groźnie. Jak przedsiębiorcy mogą się w tym 
odnaleźć?

- Czytając dokumentację konkursową. Wiele firm z  naszego 
regionu korzysta lub korzystało już z  dofinansowania unijne-
go. Przedsiębiorcy posiadają duże doświadczenie w  aplikowa-
niu o środki unijne i potrafią się odnaleźć w ogólnych zapisach 
konkursów. Niemniej gorąco zapraszam wszystkich chętnych na 
bezpłatne konsultacje w temacie dofinansowań unijnych. Bardzo 
proszę do nas dzwonić, pisać maile lub też odwiedzać nas w na-
szej siedzibie.

- Czego dowiedzą się zainteresowani w  trakcie konsultacji 
u Państwa?

- Każdy zainteresowany informacjami na temat dotacji unijnych 
otrzyma od nas pełną analizę dostępnych naborów wniosków, 
w ramach których firma mogłaby się starać o dofinansowanie. Za-
równo związanych z inwestycjami w innowacje, OZE, dotyczącymi 
prac B+R, czy tez bardzo popularnych dofinansowań na eksport. 
Analizę prowadzimy zarówno w zakresie dostępnych środków re-
gionalnych oraz krajowych.

Ponadto nasza analiza będzie obejmowała określenie szans na 
otrzymanie takiej dotacji. 

Rozmowa z Damianem Sobolewskim, 

prezesem firmy doradczej PRIOR CONSULTING SP. Z O.O.

W sprawie 
naboru 
wniosków

J



DOTACJE NA INNOWACJE 
W REGIONIE KOSZALIŃSKIM 

dla firm z powiatów:
- koszalińskiego,
- kołobrzeskiego,
- białogardzkiego.

1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT 

dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF)

Nabór wniosków: 02.03.2017 r. – 05.05.2017 r.
W ramach działania wspierane będą projekty polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych.

Prior Consulting Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 24-26, 75-712 Koszalin, biuro@priorconsulting.pl, tel.: 94 717 36 48, www.priorconsulting.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Koszty kwalifikowane:
– zakup maszyn i urządzeń (np. linii technologicznej i sprzętu 
   produkcyjnego)
- zakup nieruchomości,
- zakup prac budowlanych,
– zakup wartości materialnych i niematerialnych (licencje, 
   oprogramowanie, systemy informatyczne, itp.)

Wsparcie zostanie ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w maszyny, 
urządzenia, sprzęt produkcyjny i wartości niematerialne i prawne 
prowadzące do:
– wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi,
– zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
– zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Dofinansowanie: do 55%
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 1 000 000,00 zł.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: brak



rtur Sałapatek i Krzysztof Procz, którzy na bieżą-
co zarządzają spółką Q4SASH i są jej współwła-
ścicielami, sami nie mogą się nadziwić, że prze-
nosiny poszły tak sprawnie. Praktycznie w dwa 
tygodnie całe wyposażenie ze Słowiańskiej 

przewędrowało do Strefy. Tutaj firma ma do dyspozycji 2200 m 
kw. powierzchni produkcyjnej i  700 metrów powierzchni biuro-
wo-socjalnej.

Pomógł dokładny plan. W przenosinach uczestniczyli wszyscy 
pracownicy. Każdy wiedział, co ma do zrobienia. Krzysztof Procz 
mówi: - To naprawdę skomplikowana operacja: rozebranie, wy-
czyszczenie, odnowienie, i na powrót złożenie maszyn w nowym 
miejscu, taki swego rodzaju organizacyjny majstersztyk. Do tego 
masa innych rzeczy. W  dwa tygodnie udało nam się podłączyć 

wszystkie instalacje. Daliśmy sobie  dwa dni na rozruch próbny. 
Zakończony oczywiście sukcesem. 

Ważna okazała się pomoc firmy Piotra Zaporskiego z Wydziału 
Mechatroniki Politechniki Koszalińskiej. Jego ludzie uczestniczyli 
w ponownym uruchomieniu produkcji. Do skoordynowania było 
wiele systemów elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych. 
- Naprawdę bardzo nam pomógł. Wysłuchał naszych potrzeb, 
później elastycznie wprowadzał zmiany do projektu. W  efekcie 
mamy super sprawny zakład. Jesteśmy w regionie jedną z najno-
wocześniejszych fabryk, jeżeli chodzi o stolarkę drewnianą otwo-
rową. 

Ale największe słowa podziękowania szefowie Q4SASH kierują 
do pracowników: - Wszyscy w tym uczestniczyli, bez względu na 

Praca czeka
Kiedy w wydaniu grudniowym „Prestiżu” pisaliśmy o grupie firm branży okiennej skupionych wokół Jarosława Loosa, jedna z nich 
zapowiadała rychłe przenosiny do nowej hali wybudowanej w specjalnej strefie ekonomicznej. Od 11 stycznia tego roku Q4SASH już 
działa w swojej nowej siedzibie, produkuje pełną parą i czeka na kolejnych ludzi do pracy. Poprzednia siedziba przy ulicy Słowiańskiej 
nie będzie stała pusta. Firma również tam uruchomi wkrótce produkcję, bo ma na nią zbyt w Europie Zachodniej. 
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płeć. Każdy w  miarę swoich możliwości. Planowaliśmy wszystko 
wspólnie z nimi. Wszystko było dograne co do godziny i zadzia-
łało idealnie. 

Jasny podział pracy obowiązuje na co dzień także między sze-
fami. Artur Sałapatek prowadzi sprawy „papierowe” – m.in. projek-
towanie i programowanie. Krzysztof Procz zajmuje się produkcją. 

Obaj mają duże doświadczenie w  branży okiennej, bo obaj 
– zanim zaczęli pracę w  jednej z  firm związanych z  Jarosławem 
Loosem - pracowali w firmach produkujących stolarkę drewnia-
ną. – W  hali musi być jasne, 
kto kieruje produkcją. Żad-
nej dwuwładzy, bo robi się 
natychmiast bałagan i spada 
morale załogi – mówi Artur 
Sałapatek. – Każdy z  nas ma 
swój obszar odpowiedzial-
ności i  w  nim się porusza. 
W  zasadniczych sprawach 
naradzamy się między sobą 
oraz z  pozostałymi wspólni-
kami i tak zapadają kluczowe 
decyzje. 

W  ostatnim czasie firma zwiększyła zatrudnienie z  70 do 80 
osób, ale potrzebuje jeszcze 20 kolejnych do nowego zakładu. 
Kiedy za chwilę ruszy na nowo produkcja przy ulicy Słowiańskiej 
potrzeba będzie na początek jeszcze 15 osób, a  z  czasem co 
najmniej drugie tyle, a może nawet więcej. Wyjaśnia to Krzysztof 
Procz: - Tendencja wzrostowa zatrudnienia będzie się wiązała z za-

mówieniami. Obecnie produkujemy głównie na rynek brytyjski. 
Tamten zakład, kiedy ruszy ponownie, będzie produkował na ryn-
ki Europy kontynentalnej, do Niemiec, Francji, Holandii. To nieco 
inny asortyment niż zamawiany przez Anglików, więc dla porząd-
ku warto tę produkcję wydzielić, skoro mamy takie możliwości. 

Potrzebni są nie tylko ludzie do produkcji. Jest miejsce dla 
inżynierów, automatyków, handlowców znających języki obce. – 
Handlowiec u nas to nie akwizytor – podkreśla Artur Sałapatek. 
– To raczej opiekun klienta, który jest z nim w stałym kontakcie, 

„prowadzi” jego zamówienie 
od początku do końca. To 
bardzo istotna rola w  całym 
procesie. 

Jeśli chodzi o  pracowni-
ków produkcyjnych, kan-
dydaci do pracy nie muszą 
mieć doświadczenia w pracy 
z  drewnem. Firma stawia na 
szkolenie, umożliwia zdoby-
cie nowego zawodu. – Nie 
każdemu taka praca od-

powiada. Często jest tak, że z  pięciu osób przyjętych na okres 
próbny, zostaje u nas jedna. Trudno, ponosimy to ryzyko, że ileś 
czasu i energii przeznaczonej na szkolenie nie da efektu – tłuma-
czy Krzysztof Procz. - Dobrych ludzi potrzebujemy zawsze. Waru-
nek jest taki, żeby chcieli się nauczyć czegoś nowego. Jeśli ktoś 
podejdzie do nauki zawodu z entuzjazmem i pasją, to przekona 
się, że drewno jest wdzięcznym materiałem. Jest różnorodne, ma 

„Uruchamiając nowy zakład, niewielkim nakładem pracy 
zwiększamy znacząco produkcję okien, bo warunki stwarzają 
takie możliwości. W nowej hali mamy lepiej zorganizowaną 
przestrzeń, wygodniej ustawioną linię technologiczną, lepsze 
zaplecze. Komfort pracowników jest dla nas bardzo ważny. 
Zakład stworzyliśmy na wzór tego, w jakich warunkach sami 
byśmy chcieli pracować. Na etapie projektowania cały czas 
konsultowaliśmy się z pracownikami.” 

Krzysztof Procz i Artur Sałapatek 
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ciekawą fakturę, pachnie. Mamy miejsce nie tylko dla mężczyzn. 
Już w tej chwili zatrudniamy 20 pań. Ich delikatność oraz skrupu-
latność przydaje się na przykład w procesie szlifowania drewna. 
Panie pracują również przy okuwaniu, zakładają uszczelki, przykrę-
cają śrubki, montują drobne elementy. 

Oprócz opanowania umiejętności technicznych, pracownik 
Q4SASH musi również dostosować się do charakterystycznego 
cyklu produkcyjnego, który jest oparty na tzw. gniazdach. Gniaz-
da to malutkie zespoły, które wykonują określony etap produk-
cji okien drewnianych. Każde gniazdo odpowiada za określoną 
część pracy. Taka organizacja wynika z charakteru dominujących 
zamówień: są one silnie zindywidualizowane. Nie dałoby się ich 
wykonać w systemie pracy taśmowej, powtarzalnej. Tak więc pra-
cownik musi opanować pewne umiejętności potrzebne w gnieź-
dzie, ale musi również nauczyć się współpracy w małej grupie. 

Krzysztof Procz komentuje: - Dopasowanie charakterologiczne 
ma ogromne znaczenie. Nie może być w tym gnieździe jednostki, 
która jest „niekompatybilna” z pozostałymi. Jeżeli jest taka osoba 
i załoga mi to zgłasza, reaguję. To ludzie muszą zaakceptować sie-
bie nawzajem, nie ja. Jeżeli słyszymy, że ktoś nie pasuje do grupy, 
nie zwalniamy go. Przerzucamy go do innej grupy. Są różne cha-
raktery, są  różne osobowości. Nie każdemu pasuje każda praca. 
Trzeba czasami człowieka kilka razy przenieść z gniazda do gniaz-
da, żeby znalazł swoje miejsce. Dopasuje się do pracy, dopasuje 
się do ludzi i nagle się okazuje, że w danej grupie nie ma z nim 
problemu i jest „złotym pracownikiem”. To się sprawdza w 99 pro-
centach przypadków. Tutaj mamy ciąg zadań. Jeśli gdzieś ten łań-
cuszek zostanie przerwany, jest jakieś słabe ogniwo, natychmiast 
trzeba reagować, bo każde następne gniazdo jest zależne od po-
przedniego. 

Swoistość systemu pracy w  Q4SASH łatwiej zrozumieć, gdy 
można zajrzeć do hali i przyjrzeć się wszystkiemu z bliska. Wtedy 
rzeczywiście widać, jak okno przechodząc przez ręce członków 
kolejnych gniazd produkcyjnych, staje się pełnym produktem. 
Temu systemowi bliżej do tradycyjnego rzemiosła niż taśmy pro-
dukcyjnej Forda.

- Nasz zakład jest jak garnitur uszyty na miarę, technologia usta-
wiona pod gniazda. Ich zgodna współpraca warunkuje systema-
tyczność produkcji. Oczywiście są pewne bufory czasowe i wyko-
nywana pewna część produkcji nad to, co zamówione na bieżąco, 
ale najważniejsza jest doskonała harmonizacja działań – podkreśla 
Krzysztof Procz. 

Większość produkcji trafia do Wielkiej Brytanii. „Sash” w nazwie 
firmy nawiązuje do popularnego na Wyspach typu okien – suwa-
nych góra-dół. Powodzenie na rynku brytyjskim firma zawdzięcza 
m.in. temu, że błyskawicznie opanowała produkcję najpopular-
niejszych tam rodzajów okien. Ale poszła dalej – opracowała na 
potrzeby specjalnych zamówień ponad 30 innych typów, które są 
rzadkie, ale co pewien czas zamawiane. 

Krzysztof Procz śmieje się: - Nie pokazujemy nowym klientom 
od razu wszystkich naszych możliwości. Są piekielnie zaskoczeni, 
kiedy w  reakcji na nietypowe zamówienie jesteśmy w stanie im 
błyskawicznie zaproponować profil okienny, o jaki pytają. I bardzo 
to doceniają. 

Artur Sałapatek dodaje: - Zamówień stale przybywa, ale to nie 
zwalnia nas z obowiązku, żeby nad produktami dalej pracować, 
żeby się z  naszymi produktami pokazywać. Powiedzmy sobie 
szczerze:  zaufanie klienta jest teraz najważniejsze. Jeżeli klient 
otrzyma to, czego potrzebuje, w odpowiednim czasie i w odpo-
wiedniej cenie, będzie zadowolony i pozostanie przy nas na długo. 



Jakie jeszcze są warunki powodzenia na rynku: - Trzeba kochać 
to, co się robi. Jesteśmy firmą młodą. Mamy wspólnika - mentora, 
Jarosława Loosa. Rozumiemy się dobrze, co nie znaczy, że czasa-
mi nie różnimy się w poglądach. Momentami dochodzi między 
nami do rozmów intensywnych, ale koleżeńskich. Zawsze jednak 
umiemy dojść do wspólnej 
konkluzji, bo biznes to sztu-
ka kompromisu  – podkreśla 
Krzysztof Procz.

Panowie Artur i  Krzysztof 
wspominają moment, gdy za-
padła decyzja o  rozbudowie 
firmy: - Jechaliśmy samocho-
dem, rozmawialiśmy. Zeszło 
na temat strefy ekonomicz-
nej. „Może warto postawić 
tam nowy zakład?” – pomyśleliśmy.  Umówiliśmy się z Jarosławem 
Loosem na biznes lunch. Przygotowaliśmy się bardzo solidnie do 
tej rozmowy. Rozważyliśmy wszystkie argumenty za i przeciw. Mie-
liśmy przygotowaną odpowiedź na każdą wątpliwość. I okazało 
się, że wszystkie przewidziane wątpliwości Jarosław zgłosił. Kiedy 

poznał nasze odpowiedzi, decyzja zapadła szybko. Potrzeba było 
na nią tyle czasu, co na zjedzenie trzech krewetek, stąd nasza pry-
watna „teoria trzech krewetek”. Zresztą rzadko podejmujemy de-
cyzje siedząc w biurze. To są rozmowy w różnych okolicznościach, 
zawsze otwarte i twórcze.  

- Nasze pierwsze okno 
typu „sash” powstało u mnie 
w  garażu – mówi Krzysztof 
Procz. – Po dwóch tygodniach 
pojechaliśmy obmierzyć we 
Francji jakiś pałac. Wracając, 
mieliśmy już 12 zamówień. 
Nie wiadomo skąd, nie wia-
domo jak. Dzięki zaufaniu 
Jarosława Loosa szybko się 
rozwijaliśmy. Sześć lat temu 
zaczęło się od jednego okna 

wykonanego w garażu, a teraz mamy dwa zakłady. I na pewno nie 
jest to nasze ostatnie słowo. 

Autor: Andrzej Mielcarek

Biznes 107 

„U nas można zdobyć nowy, atrakcyjny zawód. Czasami lu-
dzie nie wiedzą, że mają wybitne zdolności manualne. Ujaw-
niają się one w trakcie praktyki. Po przyuczeniu nasi ludzie 
potrafią pracować na dwóch – trzech stanowiskach. Każdy na 
pewno znajdzie dla siebie miejsce i zatrudnienie na długie, 
długie lata. Warunek: trzeba chcieć.”



Kospel kształci

ielu młodych ludzi wchodzących na rynek pra-
cy nie ma kwalifikacji poszukiwanych przez 
pracodawców. Większość badań rynkowych 
wykazuje, że firmy mają coraz większe trud-
ności ze znalezieniem dobrych pracowników. 

Tego problemu nie ma firma Kospel, ponieważ sama kształci swo-
ich przyszłych pracowników.

Przedsiębiorstwo wyznacza trendy, bo kształcenie dualne, które 
Ministerstwo Edukacji Narodowej promuje zaledwie od kilku lat, 
prowadzi już niemal od dekady. Ten model edukacji zakłada, że 
uczniowie wiedzę praktyczną zdobywają nie w szkolnych warsz-
tatach, a bezpośrednio u pracodawcy, gdzie zatrudnieni są jako 
młodociani pracownicy.

Produkty marki Kospel trafiają do 57 krajów

Kospel to kawał historii koszalińskiego biznesu. Firma powstała 
jeszcze w  1990 roku. Początkowo podgrzewacze wody monto-
wano ręcznie w skromnym garażu. Dziś firma jest jednym z naj-
większych nie tylko w kraju, ale też w całej Europie producentów 
urządzeń grzewczych. W ofercie ma: elektryczne podgrzewacze 

wody, zasobniki i wymienniki c.w.u., elektryczne kotły c.o. Zarząd 
Kospelu znakomicie wyczuwa rynek i kilka lat temu zdecydował 
się także na produkcję pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych, 
które teraz są rynkowymi hitami. Firma systematycznie zwiększa 
sprzedaż, a jej produkty znane są już w 57 krajach świata. Urządze-
nia marki Kospel trafiają nawet do tak egzotycznych państw jak: 
Mongolia, Chiny, Australia czy Arabia Saudyjska. Sukces ten osią-
gnięto dzięki postawieniu na innowacyjność, rozwój technologii 
oraz jakość i najwyższy poziom zadowolenia klientów. Utrzymanie 
tych wysokich standardów jest możliwe dzięki doskonale wyszko-
lonym pracownikom.

Firma posiada 4 nowoczesne zakłady produkcyjne. Centrala 
w Koszalinie przy ul. Olchowej to działy sprzedaży krajowej i han-
dlu zagranicznego, doradztwo techniczne, dział graficzny i  cen-
trum serwisowe. Drugi koszaliński zakład produkcyjny przy ul. 
BoWiD to nowoczesna hala produkcyjna o powierzchni aż 8,7 tys. 
mkw. Wytwarzane są w niej podgrzewacze, kotły i pompy ciepła. 
Mieści się w niej także dział konstrukcyjny, zaopatrzenie, księgo-
wość, kadry. Kospel ma też zakłady w Damnicy (woj. pomorskie) 
i Karlinie (woj. zachodniopomorskie). W tym pierwszym znajduje 
się m.in. automatyczna linia do emaliowania proszkowego zbior-

Kospel kształci
Zarządzający koszalińskim producentem sprzętu grzewczego szybko dostrzegli, że najlepszego pracownika należy przygotować 
samemu. Od niemal 10 lat firma kształci dualnie młodzież współpracując w tym zakresie z trzema szkołami zawodowymi.
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swoich pracowników

Uczniowie z mistrzem produkcji Rafałem Grzegorkiem 
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ników, a w drugim - hale produkcyjne i magazynowe o łącznej po-
wierzchni 8,6 tys. mkw.

Wraz z  rozwojem przedsiębiorstwo sukcesywnie zwiększa za-
trudnienie. Na początku wieku w firmie pracowało 200 osób. Dziś 
już ponad 400. Wśród nich są absolwenci klas, które mają praktyki 
w firmie Kospel.

Kospel wspiera trzy szkoły

Program kształcenia przyszłych pracowników Kospel rozpoczął 
już w 2008 roku. 

- Pomysł na uruchomienie programu zrodził się, gdy zauwa-
żyliśmy, że system edukacji nie kształci pracowników mających 
praktyczne umiejętności techniczne, które przydają się w naszych 
zakładach – mówi Lidia Piotrowska, kierownik ds. personalnych 
w  firmie Kospel. - Początkowo szkoliliśmy dorosłych, którzy byli 
kierowani do nas z urzędów pracy. Szybko jednak stwierdziliśmy, 
że warto rozpocząć edukację przyszłych pracowników już na po-
ziomie szkoły zawodowej. Dzięki temu możemy wykształcić sobie 
wartościowych pracowników, dokładnie takich jakich potrzebuje-
my. Niejako przy okazji robimy też przysługę innym pracodawcom, 
bo firmy gdy słyszą, że ktoś pracował w Kospelu to zatrudniają taką 
osobę od ręki – dodaje.

W  2008 roku Kospel rozpoczął współpracę z  Zespołem Szkół 
nr 8 w Koszalinie. Młodzież z tej szkoły zaczęła wówczas uczyć się 
zawodu mechanik monter maszyn i  urządzeń. W  roku szkolnym 
2016/2017 dwóch pierwszych uczniów koszalińskiego ZS nr 8 roz-
poczęło też naukę na kierunku operator obrabiarek skrawających.

– Chcielibyśmy, żeby było ich więcej, ale jednocześnie nie chce-
my robić nic „na hura”. Dzisiaj bowiem obrabiarki sterowane nume-
rycznie to olbrzymia gama różnych urządzeń - automatów tokar-
skich, frezarek numerycznych, elektrodruciarek, elektrodrążarek, 
laserów tnących, wykrawarek rewolwerowych itp. Dlatego musimy 
na spokojnie przeanalizować jaki program uczniom na kierunku 
operator obrabiarek skrawających zaproponować – mówi Remi-
giusz Piotrowski, wiceprezes zarządu firmy Kospel. Dodaje, że nie 
traktuje kształcenia młodych ludzi jedynie w  kategoriach inwe-
stycji, która musi się zwrócić. – Bardzo trudno dziś o „gotowego” 
dobrego pracownika. Dlatego prowadzimy program kształcenia. 
Ale patrzymy na niego szerzej. Oczywiście, chcemy, żeby spora 
część naszych uczniów pracowała dla nas, ale liczymy się z tym, że 
część znajdzie zatrudnienie w innych miejscach. Ktoś wyjedzie za 
granicę, ktoś pozna dziewczynę w innym mieście, ktoś rozpocznie 
pracę w firmie rodzinnej. Nie traktujemy tego jako stratę. Cieszy-
my się, że dzięki nam na rynek trafia odpowiednio przygotowany 
pracownik – tłumaczy Remigiusz Piotrowski.

Współpracę z firmą Kospel chwali sobie Elżbieta Mielnikiewicz, 
dyrektor ZS nr 8 w Koszalinie:

- Przede wszystkim firma Kospel bierze na siebie część odpo-
wiedzialności za realizację podstawy programowej, ponieważ ma 
bazę specjalistycznego sprzętu, którą szkoła nie dysponuje. Po dru-
gie, Kospel uczestniczy w programie wychowawczym szkoły, gdyż 
przez pracę mobilizuje i dyscyplinuje uczniów. I wreszcie, po trzecie 
przedsiębiorstwo doposaża szkołę w  drobne narzędzia. Nie bez 
znaczenia jest także wsparcie w budowaniu marki szkoły - mówi.

Jak w praktyce wygląda nauka? Uczniowie w pierwszej i drugiej 
klasie mają 3 dni w nauki szkole i 2 dni praktyki w Kospelu. W trze-
ciej klasie sytuacja odwraca się i młodzież 3 dni spędza w firmie, 
a 2 w szkole. - Edukację prowadzimy w klasach wielozawodowych. 
Wynika to z faktu, że uczymy bardzo wielu zawodów i współpracu-



jemy z 80 pracodawcami. Kospel należy do największych – mówi 
Elżbieta Mielnikiewicz.

Ważnym elementem współpracy między szkołą a firmą Kospel 
jest promocja kształcenia zawodowego.

- Nasi pracownicy odwiedzają gimnazja zarówno w Koszalinie, 
jak i w okolicach, np. Mściach, Bobolicach czy Sianowie i przedsta-
wiają szkołę oraz zawody, których uczymy. Robimy też dni otwarte 
i uczestniczymy w targach. Tu bardzo wspiera nas firma Kospel, 
drukując materiały promocyjne, czy zapewniając transport – wy-
mienia Elżbieta Mielnikiewicz.

Kospel współpracuje także z  innymi 
szkołami.

- Od 2013 roku prowadzimy edu-
kację w Zespole Szkół w Karlinie, a od 
zeszłego roku w Zespole Szkół Mecha-
nicznych i  Logistycznych w  Słupsku – 
mówi Lidia Piotrowska.

W  obu tych placówkach uczniowie 
uczą się zawodu mechanik monter 
maszyn i urządzeń. Zajęcia praktyczne 
mają w zakładach w Karlinie i Damnicy. 
Obecnie pod skrzydłami firmy Kospel 
jest 40 uczniów – 28 w  Koszalinie, 9 
w Karlinie i 3 w Damnicy.

Liczą się zaangażowanie, 
samodzielność i rzetelna praca

Kto ma szanse na edukację w  firmie 
Kospel?

- Od młodych ludzi, którzy starają 
się o możliwość zatrudnienia w naszej 

firmie oczekuję samodzielności i aktywności - mówi Krzysztof Łu-
kasik, prezes i założyciel firmy Kospel. - Wymagamy od nich też 
rzetelnego wywiązywania się z obowiązków, których podejmują 
się przychodząc do nas do pracy – dodaje.

System dualny zakłada, że młody człowiek jest zatrudnia-
ny przez firmę jako młodociany pracownik, a firma kieruje go 
później do szkoły na zajęcia teoretyczne. Kospel prowadzi 
z kandydatami na młodocianych pracowników rozmowy kwa-
lifikacyjne. Na ich podstawie podejmowana jest decyzja o za-
trudnieniu.

-  Prowadząc pierwszą rozmowę 
staramy się wywnioskować czy kieru-
nek mechaniczny to będzie to w czym 
przychodzący do nas młody człowiek 
będzie czuł się dobrze. Ważnym kry-
terium jest też kultura osobista – mówi 
Rafał Grzegorek, mistrz produkcji w fir-
mie Kospel, który na co dzień sprawuje 
nadzór nad pracą uczniów.

- Przyszły pracownik musi też odzna-
czać się chęcią poznawania, uczenia, 
rozwijania się – dodaje Lidia Piotrow-
ska.

Jeżeli kandydat przejdzie rozmowę 
kwalifikacyjną i  zostanie zatrudniony 
jako młodociany pracownik może li-
czyć na to, że będzie traktowany nie-
mal na tych samych prawach jak do-
świadczeni pracownicy.

- Oprócz tego, że nauczy się wielu 
rzeczy, zdobędzie atrakcyjny zawód, 
to także do jego stażu pracy zostanie 
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zaliczony cały okres nauki. Młodociani pracownicy otrzymują tak-
że wynagrodzenie i są objęci pełnym funduszem socjalnym (np. 
bony świąteczne) – mówi Rafał Grzegorek.

Co warte podkreślenia, firma oferuje swoim młodym pracowni-
kom stawki wyższe niż te wynikające z przepisów oraz dodatkowy 
system nagród motywacyjnych.

- Ustawowo zapisane wynagrodzenie młodocianych pracowni-
ków to w kolejnych latach nauki: 4, 6 i 8 proc. przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. My propo-
nujemy 6, 8 i 10 proc. Dodatkowo, jeżeli uczeń dobrze wywiązuje 
się z obowiązków, może liczyć na miesięczne nagrody finansowe 
– mówi Lidia Piotrowska.

Firma dba także o  warunki pracy. Przyglądając się produkcji 
w koszalińskim zakładzie firmy Kospel uwagę zwracają przestrzeń, 
porządek i czystość. To wartości, na które zarząd kładzie szczegól-
ny nacisk. Dzięki temu pracuje się po prostu przyjemniej, a co waż-
ne przy produkcji, także bezpieczniej.

- Tak organizujemy pracę i  stanowiska pracy jakbyśmy to my 
mieli na nich pracować – mówi prezes Krzysztof Łukasik.

Przez niemal 10 lat programu 
kształcenia zawodowego 

realizowanego przez Ko-
spel kilkadziesiąt osób 

zostało objętych edu-
kacją. Spora część 
znalazła zatrudnie-
nie w  firmie i  pra-
cuje w  niej do 
dziś. Jedną z  tych 
osób jest Szymon 
Załomski, który 
jest operatorem 

obrabiarek skrawa-
jących w  koszaliń-

skim zakładzie przy 
ulicy BoWiD. Dlaczego 

zdecydował się na naukę, 
a później pracę w firmie Ko-

spel?

- Słyszałem sporo opinii, że w  Kospelu można zdobyć warto-
ściowe doświadczenie, że ludzie, którzy uczą się tu zawodu mają 
konkretne umiejętności, po prostu fach w ręku. Uznałem, że to dla 
mnie dobra droga – mówi Szymon Załomski. – Szybko zrozumia-
łem, że po ukończeniu szkoły chcę zostać w firmie. Dlatego z ra-
dością przyjąłem propozycję pracy od mojego opiekuna – mistrza 
Grzegorka – dodaje.

Dla prezesa firmy Kospel rozwój młodych osób jest bardzo waż-
ny. Podkreśla, że jego przedsiębiorstwo daje im szanse awansu 
zawodowego.

- Oczekujemy od pracowników podnoszenia kwalifikacji i dąże-
nia do rozwoju. W zamian dajemy możliwość awansu. Większość 
obecnych kierowników w  mojej firmie to osoby awansowane 
z pracowników niższego szczebla – mówi Krzysztof Łukasik.

Autor: Andrzej Rembowski / Foto: Matt Vott i Tomasz Majewski

Lidia Piotrowska kierownik ds. personalnych

KOSPEL S.A. ul. Olchowa 1, 75-136 Koszalin
rekrutacja@kospel.pl, tel. 94 346 38 08

www.kospel.pl
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Kiedy byłam dzieckiem, 
chciałam zostać...
… chirurgiem i  „naprawiać” 
ludzi, ale edukacja potoczyła 
się inaczej i  wcale tego nie 
żałuję.

W szkole…
… byłam wzorową uczennicą 
z najlepszymi ocenami i bardzo nie 
lubiłam, gdy o  tym mówiono. Brałam 
udział w  szkolnych apelach czego nie 
znosiłam. Postrzegano mnie jako przysłowio-
wego kujona, a moja głowa już wtedy była wypeł-
niona marzeniami o podróżach.  

Moja pierwsza praca... 
… to sezonowa praca w ośrodku wypoczynkowym nad morzem. 
Zaczęłam od zmywaka i smażenia ryb.

Pierwsze zarobione pieniądze... 
… wydałam na super dżinsy i wyjazd do Karpacza z moim przy-
szłym mężem.

Żeby odnieść sukces w zawodzie...
… praca powinna być pasją. Życzę, by każdemu się udało tak jak 
mnie połączyć pracę z przyjemnością.

Dobry szef...
… pozytywny i  pełen pomysłów. Zawsze uśmiechnięty, ale też 
asertywny. 

U pracowników cenię...
… szczerość i uśmiech. 

Kogo bym nie zatrudniła…
… z  doświadczenia wiem, że mój współpracownik to musi być 
osoba zarażona pasją podróżowania. Osoba bez tego bakcyla nie 
ma co szukać w tej branży i marnować czas sobie i innym. 

Prywatnie jestem...
… osobą pozytywnie zakrę-
coną, pogodną . Potwierdzi 
to każdy, kto mnie zna.

Dzień zaczynam...
… od konkretnego śniadania. 

Z nastawieniem na fajny dzień.

Rodzina...
… jest najważniejsza.

Zawsze znajdę czas...
… na spotkania z przyjaciółmi, planowanie podróży i pracę.

Moim marzeniem jest...
… choć zwiedziłam już kawał świata, mam wiele planów na dal-
sze podróże. Najbliższe marzenie bliskie mojemu sercu to rejs po 
Karaibach.

Kiedy nie pracuję…
… idę na siłownię, chodzę do kina, robię wszystko, by nie myśleć 
o pracy. Często jest to niemożliwe, ciągle sprawdzam wiadomości 
i odpisuję na maile.

15. Moje hobby to…
… podróże – mimo że to również moja praca. Oprócz tego jeżdżę 
na zloty klasycznych aut. Podzielam tę pasję męża, mamy kilka 
„klasyków”. Jak tylko sprzyja pogoda, wybieramy się w  wolnym 
czasie na przejażdżki po okolicy.

Sport jest dla mnie... 
… odreagowaniem stresów. Najlepiej na siłowni. Przyjemne z po-
żytecznym. 

Dewiza , którą chcę przekazać innym… 
… ludzie, uśmiechajcie się jak najczęściej, a świat będzie piękniej-
szy. Carpe diem. 

Agnieszka Strojna, właścicielka biura podróży Aga Holiday. O sobie mówi: „Turystyczne powołanie było mi wpisane w życiorys. W bran-
ży pracuję już 15 lat. Początki nie były łatwe. Sporo czasu potrzeba, by poznać cały ten świat kodów, skrótów i systemów rezerwacyjnych. 
Na pewno pomaga znajomość języka niemieckiego i angielskiego szczególnie branżowego. W praktyce wymaga to wiele zaanga-
żowania i ciągłego pogłębiania wiedzy. Praca ta wiąże się z częstymi podróżami,  w celu poznawania destynacji, bazy hotelowej oraz 
programów wycieczek.” 
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Prezydencki 
toast na 
nowy rok

Już po raz trzeci noworoczne spotkanie 
organizowane przez prezydenta Koszalina 
odbyło się w  nowej siedzibie Filharmonii 
Koszalińskiej. Jak w  latach poprzednich 
było ono okazją do wręczenia nagród – Ko-
szalińskich Orłów - osobom, które w  po-
przednim roku swoją działalnością szcze-
gólnie przysłużyły się miastu w  różnych 
dziedzinach (o  laureatach piszemy szerzej 
w dziale WYDARZENIA).    

Foto: Marcin Betliński
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Filmowy 
sylwester 
w Białej Damie

Biała Dama, restauracja w hotelu Marina 
Mielno, utrwala swoją sławę miejsca znako-
mitych zabaw tanecznych. Kolejną tam zor-
ganizowaną, o której z uznaniem mówio-
no w kręgach towarzyskich Koszalina, był 
sylwester w klimacie Hollywood.  Udany 
sylwester otworzył tegoroczny sezon kar-
nawałowy. Zapowiadane „ostatki” w Białej 
Damie zapewne również oczekiwań gości 
nie zawiodą. 

Foto: Agnieszka Orsa
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Ten bal 
to już 
tradycja

Doroczny bal charytatywny organizowany 
przez Stowarzyszenie Nasza Gmina jest 
jednym z najważniejszych w roku wydarzeń 
towarzyskich w Mielnie. Tegoroczny bal był 
już siedemnastym w historii i czternastym, 
jaki odbył się w hotelu Unitral. Łączny do-
chód z  tej charytatywnej imprezy wyniósł 
19  650 złotych. Jak zawsze pieniądze zo-
staną przeznaczone na stypendia socjalne 
dla niezamożnej młodzieży, nagrody dla 
uczniów z Mielna i Sarbinowa oraz specja-
listyczne leczenie młodej osoby z  terenu 
gminy. 

Foto: Agnieszka Orsa
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Udany 
bal rotariański
Tegoroczny długi karnawał stworzył orga-
nizatorom balów charytatywnych warunki 
do tego, by rozłożyć te wydarzenia na cały 
styczeń i niemal cały luty. Nie ma więc dzię-
ki temu swoistej konkurencji między nimi 
jak to bywało w latach poprzednich. Pierw-
szym z  najważniejszych koszalińskich ba-
lów był w tym roku bal rotariański, niezwy-
kle udany ze względu na frekwencję gości 
i  ich hojność podczas okolicznościowej 
licytacji. Rotarianie kierowani przez dokto-
ra Marcina Bogurskiego, obecnego prezy-
denta klubu, zbierają pieniądze na zakup 
nowoczesnej aparatury do diagnozowania 
retinopatii niemowląt. Współorganizatorką 
balu była Koszalińska Izba Przemysłowo – 
Handlowa, a  jego miejscem Teatr Variete 
Muza. Udało się uzbierać 55 tys. złotych. 
Szersze podsumowanie oraz podziękowa-
nia dla darczyńców zamieścimy w  kolej-
nym wydaniu naszego magazynu.  

Foto: Marcin Betliński
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Szósty bal prezydencki 
w Teatrze 
Variete Muza
W sobotę, 28 stycznia w Variete Muza po raz 
szósty odbył się coroczny Charytatywny Bal 
Prezydencki. Efekty zbiórki pieniężnej nie są 
jeszcze oficjalnie potwierdzone (szczegóło-
we rozliczenie przedstawimy w  kolejnym 
„Prestiżu”). Dzięki wsparciu sponsorów, dar-
czyńców oraz zaproszonych gości podczas 
pięciu poprzednich edycji balu udało się 
zebrać ponad 304 tysiące złotych. Całkowi-
ty dochód z VI Charytatywnego Balu Prezy-
denckiego zostanie przeznaczony na rzecz: 
Fundacji Zdążyć z  Miłością (przygotowuje 
mieszkania dla samotnych matek); Hospi-
cjum im. św. Maksymiliana Kolbego, na 
rehabilitację 14-letniej Julii Kopacz, dziew-
czynki po operacji kardiologicznej oraz na 
leczenie dwójki ciężko chorych dzieci z Ko-
szalina:  Zuzi  Mendyki-Orłowskiej (ma nie-
spełna dwa lata) oraz ośmiomiesięcznego 
Maciusia Grzybowskiego.

Foto: materiasły prasowe
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Markowy salon 
fryzjerski 
w Parku Wodnym

Znakomity fryzjer Grzegorz Gabryś otwo-
rzył pierwszy firmowany przez siebie salon 
poza Czaplinkiem, skąd pochodzi i  gdzie 
zdobywał pierwsze zawodowe szlify (pan 
Grzegorz jest m.in. zdobywcą nagrody 
„Głosu Koszalińskiego” pod nazwą „Laur 
Piękna”). Teraz zaprasza do koszalińskiego 
Parku Wodnego, gdzie mieści się jego „Ga-
brys-Saloon” (czynny od 9.00 do 20.00, od 
poniedziałku do soboty). Podczas uroczy-
stego otwarcia salonu wśród gości można 
było spotkać m.in. Agnieszkę Wielgosz, 
aktorkę znaną z  licznych popularnych se-
riali telewizyjnych oraz Łukasza Choronia, 
uczestnika programu The Voice of Poland.

Foto: materiasły prasowe
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Wspomnienie 
wigilii 
izbowej

Co prawa od Bożego Narodzenia upłynęło 
już kilka tygodni, ale my na chwilę wraca-
my myślami do spotkania wigilijnego ko-
szalińskiego oddziału Północnej Izby Go-
spodarczej. Było to niezwykle sympatyczne 
wydarzenie (po raz drugi odbyło się ono 
w gościnnym Bałtyckim Teatrze Drama-
tycznym). Dało okazję do podziękowania 
sponsorom i przyjaciołom Izby za pomoc 
okazaną jej w minionym roku.

Foto: materiasły prasowe
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Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!

TUI Centrum Podróży, ul. Paderewskiego 1
(Galeria Atrium)

INNE

Apteka Centralna, ul. Zwycięstwa 154
AderoStudio – Projektowanie
Wnętrz, ul. Spokojna 79
Al-Eko, Świeszyno 39a
Bałtycki Bank Spółdzielczy,
ul. Zwycięstwa 13/1
Bałtycki Teatr Dramatyczny
im. Juliusza Słowackiego,
ul. Heleny Modrzejewskiej 12
Bałtyk Tennis Club ul. Andersa 16, Koszalin
Biuro Promocji i Informacji
Turystycznej Gminy Mielno,
ul. Lechitów 23, Mielno
Biuro Podatkowe Jagiełło,
ul. Szczecińska 25A/202
BOG-MAR Apartamenty SPA,
ul. Fredry 9, Kołobrzeg
BZ WBK II O/Koszalin, ul. 1-maja 12
Centrum Biznesu, ul. Zwycięstwa 42
Centrum Kultury, ul. Zwycięstwa 105
City Developmen S.C., ul. Piłsudskiego 28
Cratus Centrum Korepetycji i Kursów,
ul. Powst. Wielkopolskich 19a
Getin Noble Bank, Centrum Kredytów
Hipotecznych, ul. Zwycięstwa 87
Galeria Na Piętrze, ul. Dworcowa 8
Galeria Portret Świata, ul. Mieszka I 25
Galeria Sztuki, ul. Zwycięstwa 20-24
HAFTKOM, ul. Kosynierów 47
HS99 Herman i Śmierzewski Biuro
Projektowe, ul. Mickiewicza 6/3
International House, ul. Zwycięstwa 7-9
Instytut Dobrych Praktyk Biznesowych
sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 126
KARR SA, Koszalin, ul. Przemysłowa 8
Kospel S.A ul. Olchowa 1, Koszalin
Koszalińska Izba Przemysłowo 
– Handlowa, ul. Plac Wolności 2-3
Kwiaciarnia Centrum, ul. Gnieźnieńska 38
Klub Adria Squash, Koszalin,
ul. Grunwaldzka 8-10
Klimatex, ul. Sienkiewicza 17 d, Kołobrzeg
Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2
Miejska Energetyka Cieplna Dział
Obsługi Klienta, ul. Łużycka 25a
MK Bowling Galeria Kosmos, ul. Okrzei 3
Muzeum, ul. Młyńska 39
Mydlarnia u Franciszka, ul. Zwycięstwa 155
Norman – Centrum Rehabilitacyjne,
ul. Pomorska 28
Polska Żegluga Bałtycka SA Polferries,
ul. Portowa 41, Kołobrzeg
Radio Koszalin S. A., ul. Piłsudskiego 41
Regionalne Centrum Informacji
Turystycznej Koszalin, ul. Dworcowa 11
VAN PUR S.A. Browar w Koszalinie,
ul. Spółdzielcza 8
Symulmed Jarosław Kalenik, ul. Sportowa 2
Spółdzielnia Unia, Biuro Obsługi
Klienta, ul. Lechicka 23
Teatr Variete Muza, ul. Morska 9
Urząd Miasta, ul. Rynek Staromiejski 6-7
Studio Tańca Pasja, ul. Jana Pawła II 4A
Zbigniew Murzyn Galeria, ul. Dworcowa 6

RESTAURACJE 

Buongiorno, ul. Zwycięstwa 32
Centrala Artystyczna,
ul. Heleny Modrzejewskiej 31
City Box Rynek Staromiejski 14 
Club 2CV Restauracja, ul. Piastowska 1
Fenicja CH Merkury,ul. Zwycięstwa 46
Gospoda Jamieńska, Młyńska 37
Maredo, ul. Zwycięstwa 45
Park caffe, ul. Asnyka 11
Sushi Moon, ul. Bp. Cz. Domina 9/4
Sushi77 CH Atrium Koszalin,
ul. Paderewskiego 1
Viva Italia, ul. Skłodowskiej – Curie 1 -3
Toscana Pizzeria Ristorante ul.Ks. Bp. Cz. 
Domina 5 (Pasaż Millenium) 
Zamkowy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23, 
Darłowo 

BARY, PUBY, KAWIARNIE

Bar Vittorio, ul. 1 Maja 22/4 
(kompleks Milenium)
Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 152
Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 26 a
Cukiernia Kaliszczak, ul. Młyńska 48
Il Buon Cafe, ul. Ks. Bp. Cz. Domina 3/6
Lalka Resto Cafe, ul. Zwycięstwa 32
Pauza, ul. Kaszubska 6A/2
Świat Lodów, ul. Zwycięstwa 43
Świat Lodów, Galeria Emka

SALONY FRYZJERSKO-
KOSMETYCZNE, FITNESS

Aquarius Beauty, 
ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
DomiNika Fitnesstudio, 
ul. Franciszkańska 104 b
Dermalogica ul. Zwycięstwa 40
C.H.Jowisz I piętro
ETNA Salon Fryzjerski, 
ul. Franciszkańska 105
Glamour Salon kosmetyczny,
ul. Nowowiejskiego 4a/3
K.A.F. Forma, ul. Franciszkańska 24
Fryzjerstwo Ewelina FarynaCH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Galeria Urody „Jasminum”, ul. Fałata 11F
Gabinet Kosmetyki i Wellnes Rose
ul. Piłsudskiego 45
Nefretete – Studio Urody CH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Pure Fitness, CH Atrium
Pure Fitness, Kosmos
Rejuvi cosmetics Centrum Kosmetyki
Profesjonalnej, ul. Poprzeczna 3
Salon Fryzjerski Dorota, 
ul. B. Krzywoustego 4
Studio Urody Mega, ul. Popiełuszki 3
Studio Urody BrandGaleria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Studio Urody Joanna śliwińska,
ul. Bolesława Krzywoustego 18/1
Studio Kosmetologii Agata Zejfer 
ul.6 Marca 16, Unieście
SYNERGIA Biernacka i Przygórski S.J.,
ul. Modrzejewskiej 13

GABINETY LEKARSKIE

Adent Gabinet Stomatologiczny,
ul. 4-go marca 23g
Cliniq- Klinika Pięknej Skóry,
ul. Spółdzielcza 7, Koszalin
Optyk Lewińscy, ul. Zwycięstwa 24
Optyk Lewińscy,ul. Połtawska 2/2
Prywatna Praktyka Stomatologiczna
Magdalena i Sebastian Lenkiewicz,
ul. Jantarowa 25A
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Marcin Bogurski, ul. Boczna 11/5, Koszalin
MS Dental Stomatologia Michał Snoch,
ul. Zientarskiego 2/1, Koszalin
Prywatna Praktyka Stomatologiczna Paweł 
Iwanek ul. Jaworowa17
Sanatus Gabinety Specjalistyczne, 
ul. Żwirowa 10

HOTELE

Club 2CV Hotel, ul. Piastowska 1
Gromada Hotel 3*, ul. Zwycięstwa 20-24
Hotel Trawa, ul. Szczecińska
– Stare Bielice 7a
Hotel Sport, ul. Sportowa 14
Ikar Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
ul. Rodziewiczówny 24, Kołobrzeg
Ikar Plaza Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
ul. Wschodnia 35, Kołobrzeg
Lidia, ul. Dorszowa 3, Darłowo
Marina Mielno-Pensjonat nad Jeziorem 
ul. Chrobrego 26A,Mielno
 Hotel Medical SPA Unitral,
ul. Piastów 6 Mielno
Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
Pro-Vita, ul. Kościuszki 17, Kołobrzeg
Royal Park Hotel & Spa,
ul. Wakacyjna 6, Mielno
Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice
Villa Taris, ul. Koszalińska 70-72, Kołobrzeg
Willa Alexander Spa&Wellness,
ul. BoWiD 7, Mielno

SKLEPY

Antracyt ul. Młyńska 54A Koszalin
A-tom webski sklep,
ul. Drzymały 15, Koszalin
Aryton Merkury ul, Zwycięstwa 46
Bokaro, ul.Brzozowa 1, Koszalin
Boutique Chiara
Hotel Marine 
ul. Sułkowskiego 9 Kołobrzeg
Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4
Lisa Ferrera Salon Sukien Ślubnych,
ul. Bolesława Krzywoustego 4a
Salon Męskiej Mody Ślubnej
Sklep Myśliwski Hubertus,
ul. Kaszubska 10 b
Świat Mebli, ul.Szczecińska 38
Modes Jabłońscy, ul. 1-go Maja 4
Tropex – Salon Meblowy, ul. Szczecińska 5
Yacob, ul. Zwycięstwa 115

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Ankam ul. Piłsudskiego 5, Koszalin

Przedsiębiorstwo budowlane Kuncer
Sp.z o.o., ul. Wąwozowa 15
Abelard Nieruchomości, ul. Dworcowa 1
Center Nieruchomości, ul. Młyńska 15/2
Gadomska Nieruchomości, 
ul. Młyńska 10 /1
Gołek Nieruchomości, 
ul. Zwycięstwa 142
Galeria Nieruchomości, 
ul. Zwycięstwa 160
Invest Nieruchomości, ul. Wyszyńskiego 3 /3
Indahouse.pl, ul. Oskara Lange 29A
Koszalińska Agencja
Nieruchomości Szczerbińscy,
ul. Bogusława II 3
Nieruchomości, ul. Połtawska 7 /1
Koszalińska Izba Przemysłowo
Handlowa, Plac Wolności 2-3
House Martin Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 155
Urbanowicz S.C. Centrum
Nieruchomości, ul. Andersa 2

KANCELARIE

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

SALONY SAMOCHODOWE

Auto.Galeria ul. Gnieźnieńska 32, Koszalin
Peugeot, Mojsiuk Motor Sp. J.
Stare Bielice 27c
Auto Mojsiuk Autororyzowany
Dealer Hondy, Stare Bielice 128
Autoryzowany Dealer
Mercedes-Benz Mojsiuk Sp.j.,
Stare Bielice 128
Drewnikowski Koszalin
Autoryzowany Dealer Citroena,
ul. Piastowska 1
Dubnicki. Sp. z o.o. Autoryzowany
dealer Renault i Dacii, ul. Gnieźnieńska 81
Opel Dowbusz, ul. Lniana 3
Krotoski-Cichy, u. Gnieźnieńska 43a
Toyota Jankowscy S. J,
ul. Diamentowa 2,Koszalin

BIURA PODRÓŻY

AGA HOLIDAY Biuro Podróży 
ul. Piłsudskiego 88 A
Rainbow Tours CH Atrium,
ul.Paderewskiego 1
Rainbow Tours Galeria Emka ,
ul. Jana Pawła II 20
Biuro Turystyczne TURYSTA Sławomira
Małgorzata Ignatowicz, ul. Andersa 2
Laba Holiday ul. Dworcowa 4
Biuro Podróży ITAKA,
ul. Domina 7/9 (Pasaż Milenium I p.)
EXODOS Biuro Podróży, ul. Kaszubska 6A

Lista dystrybucji122 






