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AGROBUD 
– 25 LAT
„LUDZIE NAM ZAUFALI. 
DZIĘKUJEMY”



GLC Coupé 220 d 4MATIC – zużycie paliwa (średnio) – 5,2 l/100 km, emisja CO2 (średnio) – 136 g/km.

Nowy GLC Coupé.
W najlepszej formie, w każdym terenie.

od 2222 PLN*

* Rata miesięczna netto dla GLC Coupé 220 d w ofercie leasingu dla przedsiębiorców  
z 10-procentową wpłatą własną, okres umowy: 48 miesięcy, przebieg całkowity: 80 000 km.  
Oferta Lease&Drive Basic Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.

www.mercedes-benz.pl/suv

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



Blue Marine Mielno to nowy ApartHotel, który swoją działalność 
rozpoczął w  kwietniu 2015r. Pomimo krótkiego funkcjonowania 
może pochwalić się już dużymi sukcesami nie tylko z  zakresu 
świadczenia usług noclegowych, ale również w  sferze organizacji 
szkoleń, konferencji, eventów i bankietów. Obiekt kieruje swoją 
ofertę zarówno do indywidualnych turystów jak i klientów bizne-
sowych ceniących luksusowy wypoczynek w kameralnej atmosfe-
rze i pięknym otoczeniu.

Położenie Blue Marine Mielno oraz idealna dostępność komu-
nikacyjna sprawiają, że jest to doskonałe miejsce do wypoczynku 
dla rodzin, par, grupy znajomych, organizacji spotkań fi rmowych, 
szkoleń i wesel. Odległość od morza wynosi 150 m. zaś odległość 
od centrum Mielna to 5 km.  

BLUE MARINE MIELNO W SWOJEJ OFERCIE POSIADA:
- 150 przestronnych (28m2) i komfortowo wyposażonych pokoi,  
- 3 profesjonalnie wyposażone sale konferencyjno – bankietowe 
  o powierzchni 28 m2, 120m2  i 200m2,  
- restaurację, w której serwowane są dania kuchni polskiej 
  i śródziemnomorskiej,
- całodobową recepcję,  
- monitorowany i dozorowany parking,  

- bezpłatne i bezprzewodowe Wi – Fi na terenie całego obiektu, 
- Strefę Wellness (basen, sauna, jacuzzi) oraz SPA. 

OBSŁUGUJEMY GRUPY ZORGANIZOWANE 
ORAZ IMPREZY DO 200 OSÓB
 Na potrzeby Gości konferencyjnych zostały stworzone wa-

runki, w których spragnieni wiedzy uczestnicy odnajdą komfort 
potrzebny do pracy, nauki i  integracji.  Pokoje w  Blue Marine 
Mielno są wygodne i przestronne. Każdy z pokoi posiada nowo-
czesną łazienkę, telewizor LED, Internet bezprzewodowy, balkon 
i mini aneks kuchenny.

Nadmorski klimat, komfortowe wnętrza hotelu, smaczna kuch-
nia i  wyjątkowa atmosfera gwarantują oryginalną oprawę Pań-
stwa spotkania i sprawią, że czas spędzony w Blue Marine Mielno 
będzie twórczy, aktywny i przepełniony dobrą energią. Obsługa 
Blue Marine Mielno dostosowuje  się do indywidualnych potrzeb 
i specyfi ki grupy. Wszystkim wydarzeniom towarzyszy stałe wspar-
cie Koordynatora Biznesowego, który z  należytą dokładnością 
zadba o fachową obsługę, przygotowanie zaplecza technicznego 
oraz wszelkie inne szczegóły aby konferencja, bankiet, czy szkole-
nie przebiegły w profesjonalnej, a zarazem przyjemnej i bezstre-
sowej atmosferze.

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 Unieście, www.bluemarine.pl



ożna powiedzieć, że trwa długi sezon na jubile-
usze. I  to zazwyczaj jubileusze 25-lecia istnienia 
fi rm. Zakładane na początku lat 90. ubiegłego 
wieku, czyli w czasie transformacji ustrojowej, fi r-
my te rosły przez lata wysiłkiem ich właścicieli, pra-
cowników, kooperantów. Obok a w gruncie rzeczy 
wbrew coraz bardziej pogmatwanej polityce. 

Kiedy dzisiaj rozmaici politycy i  państwowi urzędnicy wypinają dumnie 
piersi, przypisując sobie sukcesy ostatniego ćwierćwiecza w dziedzinie go-
spodarki, mam ochotę roześmiać im się w twarz. To nie oni są bohaterami 
tych umownych 25 lat (chodzi o cały okres po 1989 roku). 

Niemal każda partia w  okresie wyborów głosi frazesy o  planowanym 
ułatwianiu prowadzenia działalności gospodarczej, o  wsparciu dla małych 
i średnich przedsiębiorstw, itd. A po wyborach – normalka. Dalsze kompli-
kowanie prawa, bezradność wobec szarej strefy i bezczelnych oszustów wy-
łudzających za pomocą karuzel VAT-owskich miliardy złotych. I dokręcanie 
śruby tym, których dopaść łatwo, czyli małym fi rmom i fi remkom.

Nie chcę, by Państwo mnie źle zrozumieli i  wzięli za populistę. Nie, nie 
mam pretensji do urzędników skarbówki, ZUS-u, czy innych instytucji. Oni są 
trybikami maszynerii, którą porusza ktoś inny – politycy właśnie. A ci, nawet 
jeśli w ostatnim 25-leciu mieli luksus niepodzielnej właściwie władzy i wyso-
kiego wzrostu gospodarczego (tak, tak, były takie momenty), nie zrobili nic, 
by wyleczyć fi nanse państwa i rzeczywiście poprawić warunki funkcjonowa-
nia biznesu. Nie zanosi się na to, by coś się miało zmienić. Bo do tego trzeba 
odwagi i zdolności podjęcia ryzyka – na przykład ryzyka utraty władzy w ko-
lejnych wyborach. Interesy partii i koterii wciąż górują nad dobrem państwa 
i narodu. 

Kim więc są ci, których nazwałbym bohaterami tych minionych 25-27 lat? 
To przedsiębiorcy, którzy ciężko pracując, umieli z niczego zrobić coś. Przy-
kładem niech będzie rodzina państwa Hendzlów, która stworzyła Agrobud 
(fi rmie tej  poświęcamy okładkowy artykuł tego wydania „Prestiżu”). W dzie-
jach Agrobudu jak w soczewce skupiają się wszystkie cechy polskiego, ro-
dzinnego biznesu: determinacja, kreatywność, wiara w sukces, zdolność do 
ciężkiej pracy. 

To, że Polska tak bardzo się zmieniła, to zsumowany efekt wysiłków nas 
wszystkich, a w największym stopniu – przedsiębiorców. Pomyślmy, ile więcej 
udałoby się zrobić, gdyby prawo było prostsze, a podatki niższe. 

Tymczasem cieszmy się sukcesami jubilatów, bo zasłużyli na uznanie i gra-
tulacje. Życzmy im dalszego rozwoju i sukcesów. Bo jak w naszym okładko-
wym tekście mówi Krzysztof Hendzel, biznes może mieć wymiar twórczy i być 
formą samorealizacji. A o co innego może w szczęśliwym życiu chodzić? 

Andrzej Mielcarek
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II MIELENSKI FESTIWAL PIWA 
W BLUE MARINE MIELNO
Serdecznie zapraszamy wszystkich
smakoszy piwa, dobrego jedzenia
i wyśmienitej zabawy na tradycyjną 
biesiadę piwną. W trakcie, której 
wystąpi zespół JORGUSIE

CENA IMPREZY OKTOBERFEST OBEJMUJE:
-  open bar na piwo i napoje bezalkoholowe,
-  open bar na wyśmienite i bogate menu piwne,
-  promocyjne ceny na pozostałe alkohole,
-  wystawa produktów regionalnych,
-  występ zespołu muzycznego „Jorgusie”,
-  wspólne śpiewy przy muzyce na żywo,
-  ciekawostki i konkursy piwne z nagrodami,
-  nagroda specjalna za najlepszy strój bawarski,
-  zabawa taneczna do białego rana z DJ-em,
-  atrakcyjne  ceny noclegu w dniu imprezy, 
   dobę przed i po.

Blue Marine Mielno
ul. Gen. St. Maczka 32

(d. Świerczewskiego)
76-032 Unieście

www.bluemarine.pl

Wszystkich chętnych do wspólnej zabawy
zapraszamy do kontaktu:
uczestnicy indywidualni 
- tel 530 144 511, recepcja@bluemarine.pl
grupy zorganizowane 
- tel 530 148 015, mkuzmecka@bluemarine.pl

Cena pakietu – 150 zł/osoba

8.10.2016r. godz. 19.00
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Na okładce: 
Krzysztof Hendzel z córką Wiktorią
Foto: Magdalena Łoś
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esteśmy jedynym au-
toryzowanym gabine-
tem DERMALOGICA® 
w Koszalinie, który został 
stworzony z  myślą, aby 
zapewnić państwu kom-
pletny panel najwyższej 
jakości usług związa-

nych z urodą, sylwetką oraz profilakty-
ką  i zwalczaniem objawów starzenia.

Instytut Kosmetologii i  Medycyny 
Estetycznej DERMALOGICA® oferuje 
pełen zakres wzajemnie uzupełniają-
cych się zabiegów z  zakresu medy-
cyny estetycznej, kosmetologii oraz 
laseroterapii, indywidualnie dostoso-
wane do Państwa wymagań, a także 
makijaż permanentny Long Time Li-
ner wykonywany przez jedną z  naj-
lepszych linergistek w Polsce.

Zespół DERMALOGICA® dokład-
nie śledzi światowe trendy w medycy-
nie estetycznej i wybiera zabiegi, któ-
re są najskuteczniejsze i  najbardziej 
bezpieczne, włączając je do własnej 
oferty. W gabinecie można nie tylko 
zrelaksować się podczas zabiegu 
kosmetycznego, ale również popra-
wić mankamenty sylwetki, walczyć 
z upływającym czasem oraz poprawić 
niedoskonałości natury. A to wszystko  
pod opieką doświadczonego i  wy-
soko wykwalifikowanego zespołu. 
W gabinecie DERMALOGICA® moż-
na zakupić również dermoceutyki, 
specjalnie dobrane do potrzeb Pań-
stwa skóry, których stosowanie inten-
syfikuje i przedłuża efekty terapii.

O gabinecie mówi się, że to miej-
sce na miarę XXI wieku, w  którym 
pracują ludzie zakochani w swoim za-
wodzie, dla których medycyna este-
tyczna jest prawdziwą pasją. Gabinet 
DERMALOGICA® to nie tylko design 
na najwyższym poziomie, ale przede 
wszystkim połączenie najnowocze-
śniejszych, wyselekcjonowanych 
technologii z rzetelnością lekarzy.

To także dbałość o  pacjentów, 
którzy są dla nas najważniejsi i  dla 
których gabinet oferuje usługi naj-
wyższej jakości. Rozwój medycyny 
estetycznej jest zaskakujący, dlatego 
wieloletnie doświadczenie, dyna-
miczny rozwój, uczestnictwo w  pre-
stiżowych kongresach, wykładach 
i sympozjach naukowych, nieustanne 
pogłębianie wiedzy poprzez szko-
lenia naukowe i  wprowadzanie na 
rynek najnowszych technologii jest 
gwarancją sukcesu oraz najwyższej 
jakości oferowanych usług.

Pod powierzchnią skóry, którą wi-
dzisz, jest skóra jakiej pragniesz. Od-
kryj ją już dziś.

Serdecznie zapraszam
Edyta Szuplak-Słupczewska

Edyta Szuplak-Słupczewska jest magistrem Uni-
wersytetu Medycznego w Łodzi, który ukończyła na 
Wydziale Farmaceutycznym, kierunek kosmetolo-
gia. Jest wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia 
Kosmetologii i  Medycyny Estetycznej, które dąży 
do propagowania wśród społeczeństwa wiedzy 
na temat szerokiej i  interdyscyplinarnej dziedziny 
nauk medycznych, jaką jest kosmetologia. Założyła 
i  z  powodzeniem prowadzi Instytut Kosmetologii 
i Medycyny Estetycznej DERMALIGICA.

Edyta Szuplak-Słupczewska to ekspert w  dzie-
dzinie terapii przeciwtrądzikowych, odmładzają-
cych oraz zabiegów laserowych. Specjalizuje się 
w autorskich procedurach peelingów medycznych 
i zabiegach laserowych, które uważa za przyszłość 
odmładzania i  likwidowania zmian naczyniowych 
oraz przebarwień. Wykonuje zabiegi za pomocą 
lasera frakcyjnego Alma Harmony PRO (najsilniej-
szy laser frakcyjny na świecie oraz  jedyny laser 
frakcyjny na Pomorzu Środkowym posiadający tak 
zaawansowane działanie w głąb skóry). W swojej 
praktyce często sięga również po frakcyjną mezo-
terapię igłową Dermapen®, która spłyca zmarszcz-
ki, zmniejsza widoczność porów skórnych, a  tak-
że stymuluje produkcję kolagenu, co skutkuje 
zagęszczeniem skóry od wewnątrz, a  także po  
innowacyjny zabieg Pixeel Peel  łączący działanie 
urządzenia Dermapen® z  peelingiem dermatolo-
gicznym TCA, dzięki któremu penetracja w  głąb 
skóry jest jeszcze intensywniejsza i umożliwia po-
głębienie efektów, szczególnie w  przypadku le-
czenia blizn czy rozstępów, ale również przy silnym 
odmłodzeniu skóry.

Edyta Szuplak-Słupczewska jest pierwszą osobą, 
która w  Instytucie Kosmetologii i  Medycyny Este-
tycznej DERMALOGICA® poznaje pacjenta - prze-
prowadza z  nim szczegółowy wywiad dotyczący 
problemów skórnych oraz efektów, jakich pacjent 
oczekuje. Konsultacja połączona jest z  kompute-
rowym badaniem skóry, które jest najistotniejszą 
procedurą rozpoczynającą cykl zabiegów, bo chcąc 
dobrać odpowiedni zabieg, należy najpierw ze stu-
procentową pewnością ustalić przyczynę problemu.

DERMALOGICA
Instytut Kosmetologii i Medycyny Estetycznej
Koszalin, ul. Zwyciestwa 40/55-56
C.H. Jowisz, I pietro, tel.: 668 469 240
www.instytut-dermalogica.pl

J

Mam przyjemność zaprosić Państwa do wyjątkowego gabinetu 
medycyny estetycznej, który powstał z  myślą o  osobach 
ceniących profesjonalizm, a  przede wszystkim poszukują-
cych zabiegów na najwyższym, światowym poziomie. Każdy, 
kto odwiedzi gabinet DERMALOGICA®, poczuje magię 
tego miejsca – tutaj zaczyna się piękno.

MIEJSCE NA MIARĘ XXI WIEKU 
STWORZONE DLA OSÓB 

CENIĄCYCH PROFESJONALIZM 



owstanie ono w Jamnie przy ulicy Gradowej. 
Pomyślane zostało jako spójna całość, skła-
dająca się docelowo z  48 wolnostojących 
domów jednorodzinnych usytuowanych na 
różnych rozmiarów działkach gruntowych. 
W tej części miasta będzie to pierwsza zapla-
nowana w  ten sposób enklawa nowoczesnej 
zabudowy jednorodzinnej. Klienci mają do 

wyboru cztery projekty o powierzchni użytkowej od 125,72 m kw. 
do 178,7 m kw. oddane im w stanie deweloperskim. 

Wybór docelowego mieszkania dla rodziny to jedna z  praw-
dziwie życiowych decyzji. Kluczowe jest pytanie o  szeroko ro-
zumiany komfort. Nie chodzi wyłącznie o  to, by wygodnie było 
nam w naszych czterech ścianach. 
Równie ważne jest to, w  jakim 
otoczeniu mieszkamy. Osiedle 
Norweskie zapewni swoim miesz-
kańcom warunki, jakich nie znaj-
dą oni w  żadnym innym miejscu 
w Koszalinie. Dookoła zieleń, bli-
skość jeziora, świeże powietrze. 
Dla osób preferujących aktywny 
wypoczynek to miejsce ideal-
ne. Urozmaicone trasy znajdą tu 
dla siebie biegacze i  zwolennicy 
marszów z  kijkami. Ze ścieżek 
rowerowych okalających jezioro 
Jamno mogą korzystać zarówno 
zwolennicy krótkich przejażdżek, 
jak i  wypraw parogodzinnych. 
Najdłuższa z  tras liczy 46 km. 
Komfort to również poczucie bez-
pieczeństwa. Pod tym względem 
Osiedle Norweskie oznacza w Ko-
szalinie nową jakość. Całe będzie 
ogrodzone i  wyposażone w  sys-
tem dozorujący. 

Nabywcami nowych domów 
w  Polsce są najczęściej ludzie 
młodzi (wg ogólnopolskiego 
raportu pracowni TNS zaledwie co piąty spośród kupujących 
przekroczył „czterdziestkę”). Świadomość tego faktu kierowała 
projektantami Osiedla Norweskiego na każdym etapie pracy. Wy-
obrażone potrzeby młodych rodzin i  ich zróżnicowanych możli-
wości finansowych doprowadziły do zaproponowania różniących 
się powierzchnią użytkową czterech wariantów komfortowego 
domu jednorodzinnego z garażem i ogródkiem.

Każdy z projektów wyraźnie wydziela strefę aktywności dziennej 
i tę bardziej intymną – sypialnianą. Parter to kuchnia, salon z jadal-
nią, kotłownia z pralnią, garaż oraz taras. Na piętrze pokoje z bar-
dzo praktycznymi garderobami, dwie łazienki, balkon. Wszystkie 
pokoje są w naturalny sposób doskonale doświetlone – to kolejny 
wyróżnik domów, które powstaną na Osiedlu Norweskim. Przy-
pomina to rozwiązania stosowane  w Skandynawii, gdzie światło 

słoneczne bardzo się ceni (domy ustawione będą na osi wschód 
– zachód, by wyzyskać do maksimum obecność słońca). 

Nawiązań do Skandynawii i  samej Norwegii jest więcej. Na 
pewno jednym z nich jest dominujący klimat estetyczny osiedla, 
który opisują takie określenia jak: doskonale wyważona wielkość 
budynków, idealny ład w przestrzeni, pastelowe kolory elewacji, 
jednorodne kolorystycznie dachy, zadbane zielone otoczenie do-
mów. Osiedle nosi nazwę „Norweskie”. Nie bez przyczyny więc 
poszczególne cztery projekty zostały oznaczone nazwami nor-
weskich miast:  Alesund (pow. użytkowa 125,72 m kw.), Bergen 
(136,34 m kw.), Oslo (152,12 m kw.) i Trondheim (178,70 m kw.). 
Domy powstaną na działkach o wielkości od 650 m kw. do 1200 
m kw. 

Osiedle Norweskie zostało zaprojektowane przez Adama Spy-
chalskiego z koszalińskiej pracowni SAM Architekci. Generalnym 
wykonawcą jest firma Ekowodrol. Za wykonanie części wspólnych 
odpowiedzialna jest firma Tebra. Osiedle Norweskie będzie po-
wstawało etapami. W ramach I etapu powstaną trzy domy według 
projektu Alesund, jeden dom Bergen i dwa domy Oslo. Ich zakoń-
czenie planowane jest na wczesną wiosnę 2017 roku.

Podczas uroczystości związanej z oficjalnym startem inwestycji 
Stein Christian Knutsen powiedział: - To nasze pierwsze przed-
sięwzięcie w  samym Koszalinie. Pierwsze, ale nie ostatnie. Dys-
ponujemy stu hektarami gruntów po koszalińskiej stronie jeziora 
Jamno. Oprócz mieszkaniowych, przewidujemy tam również in-
westycje w infrastrukturę rekreacyjną. A wszystko to dowodzi, że 
wiążemy się z tym miejscem na 20, 30 a może i więcej lat.   

WYDARZENIA8 

P
Firmus Group, deweloper kojarzony dotychczas z udanymi inwestycjami apartamentowymi w Mielnie, 
wkracza do Koszalina. W dzielnicy Jamno rozpoczyna budowę kompleksu domów jednorodzinnych 
pod nazwą Osiedle Norweskie. 

KOMFORT W SKANDYNAWSKIM KLIMACIE
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Agnieszka Orsa

Stein Christian Knutsen, prezes zarządu Firmus Group
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ominującym motywem zdjęć było jezioro. 
Autorzy w  mniejszym stopniu zaintereso-
wali się samym Jamnem, które sześć lat 
temu przestało być samodzielną miejsco-
wością, a stało się – tak jak pobliski Łabusz 
- dzielnicą Koszalina. Dzielnicą pięknie 
położoną, z potencjałem rozwojowym, bo 
właśnie w  kierunku północnym Koszalin 

najintensywniej się rozbudowuje.

Prace oceniło trzyosobowe jury w  składzie: Stein Christian 
Knutsen (prezes Firmusa), Marek Jóźków (fotografik, wieloletni 
organizator międzynarodowego konkursu fotograficznego „Złota 
Muszla”) i Andrzej Mielcarek („Prestiż”). Równorzędnymi nagroda-

mi wyróżnieni zostali: Anna Klinkosz, Urszula Klisowska i Maciej 
Czernicki, a  ich prace publikujemy tutaj (specjalne, dodatkowe 
wyróżnienie otrzymała druga praca pani Anny). 

Pani Anna Klinkosz jest już na emeryturze (wcześniej pracowa-
ła jako geodeta). Jak nam powiedziała, fotografia jest jej główną 
pasją życiową. Odkąd została emerytką, ma wreszcie na jej reali-
zację wystarczająco dużo czasu: - Kiedy pracowałam, zajęcia za-
wodowe i obowiązki domowe pochłaniały mi czas właściwie bez 
reszty. Teraz mogę już bez ograniczeń cieszyć się przyjemnością 
fotografowania. Bardzo często wybieram się z aparatem nad mo-
rze, albo w inne miejsca otaczające Koszalin. Bardzo cieszę się, że 
moje zdjęcia zostały dostrzeżone. Ale nie fotografuję dla nagród. 
Najważniejsza jest moja własna satysfakcja. 

D

Firmus Group, deweloper działający w  Mielnie i  Koszalinie, we współpracy z  naszym magazynem ogłosił 
w sierpniu br. błyskawiczny konkurs fotograficzny zatytułowany „Bliżej Jamna”. Fotoamatorzy przesłali pokaźną 
liczbę prac, spośród których jury nagrodziło – zgodnie z regulaminem – trzy. 

„BLIŻEJ JAMNA” – KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Foto: Maciej Czernicki

Foto: Anna Klinkosz Foto: Urszula Klisowska 
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zaproszeniu na wernisaż czytamy: 
„Galeria MPS to miejsce, które w ra-
mach Społecznej Odpowiedzialno-
ści Biznesu udostępniamy lokalnym 
i  krajowym artystom oraz naszym 
pracownikom do ekspozycji prac. 
(…) W trakcie wernisaży Galeria MPS 
jest również udostępniana miesz-

kańcom Koszalina”. 

Edyta Dzierż ukończyła studia na Wydziale Malarstwa Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2004 r. uzyskała dyplom z malar-
stwa w pracowni prof. Mariana Czapli (aneks z malarstwa ścien-
nego w  pracowni prof. Edwarda Tarkowskiego; w  latach 2000 
- 2002 specjalizacja z  rzeźby w  pracowni prof. Gustawa Zemły).  
Współtworzy Pracownię 23 na warszawskiej Pradze. Zajmuje się 
malarstwem, technikami ściennymi (mozaika, sgraffito, fresk), live 
painting, performance (malarstwo - dźwięk - światło).

W

Hole biurowca MPS International zamieniają się 
w  swoistą salę wystawową. Już 30 września br. 
(godz. 15) wernisaż pierwszej wystawy. Swoje prace 
zaprezentuje na niej Edyta Dzierż.

WERNISAŻ 
W GALERII MPS
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tym roku pomoc ta powędruje do 
Caritas diecezji koszalińsko – koło-
brzeskiej. Beata Radziwanowska, 
dyrektor regionu bankowości deta-
licznej PKO BP w  Szczecinie, wyja-
śnia: – Fundacja banku na sfinanso-
wanie obiadów dla dzieci z samych 
imprez biegowych przekazała już 

łącznie ponad 2,4 mln zł. W zeszłym roku z tego biegu udało się 
zapewnić dzieciom posiłki o wartości ponad 600 tysięcy złotych. 

Bank PKO Bank Polski już od kilku lat organizuje imprezy pt. 
„Biegajmy Razem”, patronuje również wydarzeniom biegowym 
w  całej Polsce jak np. PKO Wrocław Maraton, PKO Półmaraton 
Szczecin, cyklom biegowym jak Grand Prix Warszawy, PKO Rze-
szów Biega. Jak podkreśla pani dyrektor Radziwanowska, bank 
wspierając imprezy sportowe chce również promować zdrowy 
tryb życia oraz aktywne formy spędzania wolnego czasu. Dlatego 
po raz pierwszy w tej edycji przed biegiem głównym wystartowała 
sztafeta uczniów ze szkół podstawowych, z terenu Koszalina i po-
wiatu koszalińskiego.

Pięć placówek, które zakwalifikowały się do zawodów, otrzy-
mało czeki w  wysokości od 1 do 3 tysięcy złotych na sprzęt 
sportowy. W  sztafecie szkół podstawowych wśród dziewcząt 
najlepsza okazała się reprezentacja Zespołu Szkół Sportowych 
w  Koszalinie. Agnieszka Piotrowska,  nauczycielka z  tej szkoły, 
podkreśliła: - To wspaniała impreza. Z jednej strony dzieci uczą 
się zdrowej konkurencji, spędzają czas uprawiając sport, ale po 
drugie mają świadomość, że pomagają swoim rówieśnikom 
w cięższej sytuacji. Oczywiście dodatkowym aspektem są czeki, 
które wygrywają dla szkoły. A na co placówka przeznaczy nagro-

dę finansową? Na sprzęt lekkoatletyczny, który przez użytkowa-
nie po prostu zużywa się. 

W  biegu chłopców jako pierwszy na metę dobiegł uczeń ze 
Szkoły Podstawowej nr 10 w Koszalinie. W ogólnym rankingu SP 
nr 10 stanęła na najwyższym miejscu podium. 

Główny bieg w całej Polsce ruszył o godz. 11.30. W Koszalinie na 
starcie stanęło 66 drużyn, czyli 330 zawodników. Udało im się prze-
biec 2383 okrążenia - o 171 więcej niż rok temu. – Kiedy usłyszałam 
o drugiej edycji biegu PKO Bank Polski, nie mogło mnie tu nie być – 
śmieje się pani Katarzyna z Koszalina. – Biegam od kilku lat, kocham 
ten sport, a  kiedy można jeszcze komuś pomóc, nie ma się nad 
czym zastanawiać. Uważam, że to co robi bank, jest niesamowite. 

Tego samego zdania jest Marek Kolbowicz, wioślarz i  mistrz 
olimpijski z  Pekinu, który wspiera akcję banku: – Każda promo-
cja zdrowia, sportu i  pomocy drugiemu człowiekowi zasługuje 
na podziw i uznanie. Chętnie biorę udział w akcjach, gdzie ludzie 
spotykają się po to, aby poprzez swoją dobrą zabawę pomagać 
innym. Mało tego, swoją postawą pokazują tym uczniom, którzy 
tu przybyli, że bez względu na wiek, status, można znaleźć czas na 
aktywne spędzenie wolnego czasu oraz pomoc drugiemu czło-
wiekowi. A to jest najważniejsze. 

Dyrektor Beata Radziwanowska dodaje, że oprócz przeprowa-
dzenia imprezy biegowej, PKO Bank Polski w każdej z 12 miej-
scowości, gdzie bieg się odbył 17 września br., zbuduje siłownię 
zewnętrzną. 

Rok temu koszalinianie przebiegli 2212 okrążeń, a czek o war-
tości 50 tysięcy złotych trafił do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

W

Na starcie drugiej edycji charytatywnego biegu PKO Bank Polski w Koszalinie (17.09 br.) stanęło 66 drużyn. 
Uczestnicy w ciągu godziny pokonali 2383 okrążeń stadionu Bałtyku. Zasadą biegu jest to, że pokonana przez 
biegaczy odległość jest przeliczana na liczbę posiłków dla ubogich dzieci.

POMAGANIE PRZEZ BIEGANIE
Autor: Wioleta Jędrzejczyk - Betlińska
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ulia, uśmiechnięta, ciepła, pełna radości. Jej rodzice 
o  tym, że ich dziecko urodzi się chore, dowiedzieli 
się w 34. tygodniu ciąży. Diagnoza to długa lista wad 
kardiologicznych. Z  koszalińskiego szpitala rodzice 
zostali skierowani do ICZMP w Łodzi i to tam 3 kwiet-
nia 2002 roku przez cesarskie cięcie na świat przyszła 
Julia. Wada serca z jaką urodziła się dziewczynka, jest 
bardzo skomplikowana, konieczne było etapowe le-

czenie paliatywne.

Pierwszy zabieg miał miejsce, gdy Julia skończyła pierwszy 
miesiąc życia. Rok później odbyła się druga operacja – zespole-
nie metodą Glenna. Trzecia operacja, wykonana metodą Fontana, 
miała miejsce gdy Julka miała 5 lat. Przebiegła bez powikłań, jed-
nak w jej trakcie nie udało się przeszczepić żył wątrobowych. Julia 
wymaga więc kolejnej operacji serca i wymaga jej pilnie. Zabieg 
powinien być wykonany już dawno, niestety w ośrodku, w którym 
dziewczynka jest leczona, wielokrotnie z różnych przyczyn termin 
był przekładany. Rodzice zdecydowali szukać pomocy w  innym 
miejscu. Zabieg zgodził się wykonać prof. Edward Malec w Klinice 
Uniwersyteckiej w Munster. Koszty leczenia to 35 500 euro. Ope-
racja musi odbyć się do końca roku.

Julia słabnie z każdym dniem. W minionym roku szkolnym Julia 
ukończyła I  klasę gimnazjum, z  wyróżnieniem. Niestety pod ko-

J
Wiemy, takich próśb jest mnóstwo. Ale jak nie zaapelować po raz kolejny o pomoc, kiedy od pieniędzy zależy 
życie dziecka. 

WSPÓLNIE MOŻEMY URATOWAĆ SERCE JULII
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niec roku szkolnego z uwagi na zły stan zdrowia nie była już w sta-
nie uczęszczać do szkoły. Czternastolatka marzy, by zostać leka-
rzem weterynarii oraz dalej rozwijać swoją pasję jaką jest śpiew. 
Tak wiele w życiu chce jeszcze zrobić, tymczasem na najprostsze 
czynności brakuje jej sił. Zwracamy się z prośbą o pomoc w zgro-
madzeniu funduszy, dzięki którym Julia otrzyma swoją szansę i wy-
jedzie na operację.

Julii można pomóc dokonując wpłaty na rachunek: Fundacja na 
rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis, konto nr 86 1600 1101 
0003 0502 1175 2150 z dopiskiem „Julia Kopacz”. Bank: BGŻ BNP 
PARIBAS oddział w Lublinie, ul. Probostwo 6A, 20-089 Lublin. Fun-
dacja Cor Infantis zapewnia, że nie pobiera prowizji ani żadnych 
dodatkowych opłat. Całość zebranych środków przeznaczona jest 
na leczenie dziecka.

A  OTO WYKAZ WYDARZEŃ ZAPLANOWANYCH W  KOSZALI-
NIE, W CZASIE KTÓRYCH ZBIERANE BĘDĄ PIENIĄDZE NA LE-
CZENIE 14-LATKI: 

24 września br., godz. 10.00 - 13.00 - Festyn Rodzinny „Powitanie 
Jesieni” organizowany prze Szkołę Podstawową Nr 7 i Radę Osie-
dla „Wspólny Dom” połączony ze zbiórką pieniędzy (boisko SP7, 
ul. Wojska Polskiego)

01 października br., godz. 10.00 - 14.00 - Charytatywny Maraton 
Fitness w hali ZOS, ul. Głowackiego 3-5, połączony z „ciasteczko-
wym kiermaszem” oraz loterią; maraton poprowadzi fitnesstudio 
Dominika Lewandowska. Dodatkowo występy grup wokalnych 
i tanecznej z Pałacu Młodzieży oraz pokazy tancerzy Studia Tańca 
„Pasja”.

01 października br., godz. 10.00 – 16.00 - Piknik Rodzinny (za-
bawy i konkursy dla dzieci, przejażdżki konne, zumba dla dzieci, 
pokazy sportowe, malowanie buziek oraz atrakcje kulinarne: gro-
chówka, chleb ze smalcem, wata cukrowa, popcorn, lody) - boisko 
Zespołu Szkół Sportowych

08 października od  godz. 9.00 - Miting Pływacki pod patronatem 
prezydenta Koszalina „Pływamy dla Julii” organizowany przez MKS 
„ZNICZ” Koszalin (basen ZOS, ul. Głowackiego 3-5) + „ciasteczko-
wy kiermasz”

22 października, godz. 11.00 - 14.00 - kiermasz charytatywny 
w Gimnazjum Nr 11, ul. Sportowa 19 w Koszalinie.



TEMAT Z OKŁADKI 16 

Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Magdalena Łoś

AGROBUD 
– 25 LAT
„LUDZIE NAM ZAUFALI. 
DZIĘKUJEMY”



TEMAT Z OKŁADKI 17 

Każdy jubileusz skłania do podsumowań. W  przypadku fi rmy Agrobud suma dokonań ćwierćwiecza to: 
nowoczesne ciągi produkcyjne, miliony metrów sześciennych wydobytego kruszywa, wyprodukowanego 
betonu, miliony sztuk kostki brukowej i innych elementów budowlanych, katalog wyrobów zawierający prawie 
półtora tysiąca pozycji. Ale również setki oddanych do użytku mieszkań, bo producent betonu od pięciu lat 
działa z powodzeniem na rynku deweloperskim. Krzysztof Hendzel, wiceprezes Agrobudu, podkreśla jednak, 
że to tylko jeden wymiar osiągnięć. Inny, bardzo ważny, to to, że rozwój rodzinnej fi rmy jest efektem ciężkiej 
pracy jego bliskich i zaufania, jakim obdarzyli ją współpracownicy, pracownicy i klienci. Szczególnie podkreśla 
rolę swego ojca, pana Mieczysława Hendzla, od którego wszystko się zaczęło: - On położył fundamenty pod nasz 
sukces i  nadal uczestniczy w  jego utrwalaniu. Dla mojego taty Agrobud jest dziełem życia i  jego żywym 
pomnikiem.  



irma obchodzi 25-lecie, ale jej korzenie to rok 
1989 i spółka Prohandlus, założona przez pana 
Mieczysława Hendzla, z  którym od samego 
początku pracował syn – Krzysztof. Specjalno-
ścią firmy od zawsze jest beton towarowy, czyli 
podstawowy materiał dostarczany na budowy 
„gruszkami”, a  na miejscu, w  trzech nowocze-

snych zakładach, wykorzystywany do produkcji kostki brukowej 
i elementów prefabrykowanych. 

Krzysztof Hendzel wspomina: - Pierwszy metr sześcienny beto-
nu sprzedał mój tato, a wyprodukowałem ja osobiście. Wtedy nie 
mieliśmy własnego sprzętu, a  tylko wynajęty węzeł betoniarski. 
Później była tułaczka, przenosiny z  miejsca na miejsce. W  1993 
roku osiedliśmy przy ulicy Połczyńskiej.

KIERUNEK: ROZWÓJ

Kluczowy dla rozwoju Agrobudu był rok 1996. – Mieliśmy 
w spółce paru współudziałowców. Różniliśmy się z nimi wyobra-
żeniem kierunku rozwoju. Dlatego rozeszliśmy się z nimi i wyzna-
czyliśmy sobie własne cele, obraliśmy własną drogę. Baza przy 
ulicy Połczyńskiej nie dawała nam możliwości rozbudowy, bo była 
za mała. W 2004 roku kupiliśmy Koszalińskie Przedsiębiorstwo Ro-
bót Inżynieryjnych, przejmując jego bazę przy ulicy Szczecińskiej. 
Zaczęły się rodzić przemyślenia, by pójść w produkcję masową. 
W  2007 roku powstał węzeł betoniarski w  Ustroniu Morskim. 
W 2008 roku kupiliśmy kolejne węzły betoniarskie i wyposażenie 
pierwszej fabryki kostki brukowej. Również w 2008 roku urucho-
miliśmy na zakupionych gruntach kopalnię kruszyw w Ratajkach 
– relacjonuje Krzysztof Hendzel.

Kolejne inwestycje to rok 2011 - węzeł betoniarski na terenie 
kopalni kruszyw w Ratajkach. Z kolei po dokupieniu przyległych 
działek przy ulicy Bohaterów Warszawy główna baza Agrobudu 
poszerzyła się do pięciu hektarów. To sprawiło, że firma ma nadal 
przestrzeń rozwojową. 

PRZYSPIESZENIE

Ostatnie pięć lat to okres szczególnie dynamicznego rozwoju. 
Obecnie Agrobud to trzy w pełni zautomatyzowane zakłady wy-
twórcze, już nie tylko kostki, ale również prefabrykowanych ele-
mentów budowlanych. Są wśród nich elementy ciężkie - takie, jak 
płyty drogowe, fundamenty pod słupy oświetleniowe, telekomu-
nikacyjne, własny system budowlany Termobud (czym jest – wyja-
śniamy w ramce). 

Dzięki przemyślanym inwestycjom Agrobud umocnił się w roli 
potentata na lokalnym rynku materiałów budowlanych. Znacząco 
powiększył zarówno ilość wytwarzanych elementów prefabryko-
wanych, jak i  ich asortyment. Dostarcza wszystko, co potrzebne 
do budowy dróg i placów. Z własnego surowca, na własnych li-
niach technologicznych, produkuje rozmaite elementy betonowe 
używane do konstrukcji budynków mieszkaniowych: od bloczków 
fundamentowych, przez systemy ścienne po systemy stropowe. 
Jak podkreślają szefowie firmy, jest ona w stanie samodzielnie wy-
produkować 90 procent elementów potrzebnych do wznoszenia 
konstrukcji domów.

Krzysztof Hendzel podkreśla, że proces rozwojowy trwa nie-
przerwanie: - W  tej chwili będziemy stawiać linię do produkcji 
elementów służących do budowy kolektorów sanitarnych i sieci 
wodno-kanalizacyjnych. Nasze zdolności wytwórcze są olbrzymie, 
bo jest to parę tysięcy metrów sześciennych betonu dziennie. 
One jeszcze się powiększą. Planujemy uruchomić węzły betoniar-
skie w Słupsku i Lęborku. Być może będą kolejne, choć o tym za 

wcześnie mówić. Mamy szerokie grono zadowolonych klientów. 
Widać nas nie tylko w Koszalinie, ale i w Kołobrzegu, w Darłowie. 
Dostarczamy odbiorcom beton towarowy w promieniu 50 km od 
Koszalina. W  zakresie materiałów budowlanych, prefabrykatów, 
działamy dużo szerzej, bo jesteśmy rozpoznawalni aż w promie-
niu 200 kilometrów. 

NA NOWYM RYNKU

Ostatnie lata to również brzemienna w skutki decyzja o wejściu 
na rynek deweloperski. Do prowadzenia działalności deweloper-
skiej powstała „spółka – córka”, czyli Agrobud Hendzel Spółka 
Komandytowa. Konkurencja przyglądała się temu uważnie, nie 
brakowało sceptycznych komentarzy. Powątpiewano, czy firma 
bez doświadczenia w branży budownictwa mieszkaniowego da 
sobie w  niej radę. Czas pokazał, że sobie poradziła, o czym świad-
czy 500 wybudowanych mieszkań. Założenie na starcie było takie: 
wykorzystać potencjał własnych wytwórni betonu i  materiałów 
budowlanych oraz pozyskać nowych klientów – nabywców dom-
ków i mieszkań. 

- Nie można o nas powiedzieć, że jesteśmy liderami, ale wszy-
scy ci, którzy nam źle wróżyli, mogą czuć się zawiedzeni, albo 
przynajmniej zdziwieni. Zyskaliśmy liczne grono nowych klientów, 
zaistnieliśmy w tej nowej dla nas dziedzinie w sposób zdecydo-
wany. Rynek budownictwa wielorodzinnego ma określoną chłon-
ność, zdajemy sobie z tego sprawę. Dlatego rozważnie planujemy 
kolejne inwestycje i dlatego również zamierzamy wyjść poza Ko-
szalin i Sianów. Mamy w planach 120 apartamentów nad morzem. 
O  szczegółach nie chcę jeszcze mówić. Będą to apartamenty 
z pełną bazą opieki nad ciałem, czyli ze SPA i  innymi usługami, 
jakie wiążą się z  komfortowym wypoczynkiem. Ale planujemy 
również kolejne osiedla mieszkaniowe w Koszalinie. Jedno z nich 
nazywać się będzie „Viktoria Park”. Drugie powstanie po wypro-
wadzeniu się firmy z ulicy Połczyńskiej.

Przyszły kompleks „Viktoria Park” to teren niemal na granicy 
Koszalina i  Niekłonic, tuż za przejazdem kolejowym przy ul. Le-
chickiej (jadąc do Niekłonic - po lewej stronie). Jest to osiem 
hektarów gruntu pod zabudowę, gdzie powstanie 600 numerów 
lokali mieszkalnych. Będą to budynki wielorodzinne, po 12 miesz-
kań w budynku plus domki jednorodzinne.  - Zaoferujemy więc 
bardzo dobrą lokalizację i bardzo dobrą jakość w przystępnych 
cenach. Myślę, że takiego połączenia walorów w  jednym rynek 
koszaliński jeszcze nie widział. Latami szukaliśmy dużego areału 
w Koszalinie, aż w końcu trafiliśmy na tę ofertę. 

Określone są już urzędowe warunki zabudowy. Odbywa się 
projektowanie. Rozpoczęcie tej inwestycji nastąpi na przełomie 
bieżącego  i przyszłego roku. – Kiedy zakończenie? Nie wiem – 
mówi Krzysztof Hendzel. - To trudno przewidzieć. Kiedy zaczynali-
śmy działalność deweloperską, zakładaliśmy wybudowanie 1000 
mieszkań w ciągu 20-25 lat. Tymczasem, upłynęło pięć lat, a my 
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Trudno zrozumieć sytuację, kiedy szanse współpracy nie są 
wykorzystywane. Koszalin jest  rynkiem chłonnym, dla każdego 
znajdzie się na nim miejsce. Pójdzie to wszystko łatwiej, jeśli 
będzie panować zdrowa konkurencja, a przedsiębiorcy będą 
zdolni przełamywać uprzedzenia i dostrzegać we współpracy 
korzyści dla wszystkich.
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EPIZODY Z 25 LAT ROZWOJU AGROBUDU - 
ZDJĘCIA JUŻ HISTORYCZNE



mamy na koncie 500 oddanych do użytku mieszkań. Tak więc, jaki 
będzie efekt następnych 10 lat, nie umiem i nawet nie próbuję 
ocenić. 

Kolejna duża inwestycja będzie miała za lokalizację teren wspo-
mnianej bazy Agrobudu przy ulicy Połczyńskiej. Tam z czasem po-
wstanie ok. 300 mieszkań w zabudowie wielorodzinnej. Inwestycja 
rozpisana jest na kilka lat. Rozpocznie się również w przyszłym roku. 

ODWAGA I WYOBRAŹNIA

Krzysztof Hendzel dumny jest z tempa i efektów rozwoju fir-
my. Kiedy wspomina początki, przywołuje w pamięci rok 1989 
i odważną decyzję swego ojca, który postanowił wtedy rozpo-
cząć działalność na własny rachunek. Odczuwało się już ducha 
zmian gospodarczych, ale wciąż ich kierunek był niewiadomą. 
Nadal działały wielkie państwowe firmy budowlane i  one de-
cydowały o  obrazie rynku. Wydawały się niezagrożone żadną 
konkurencją. 

Ale ona się już rodziła. Jej pierwocinami były takie inicjatywy, 
jak pana Mieczysława Hendzla, który postanowił założyć prywat-
ną wytwórnię betonu. W tamtych warunkach trzeba było do tego 
dużej wyobraźni i determinacji, zdolności podjęcia ryzyka. - Tato 
był w Koszalinie pionierem betoniarstwa prowadzonego w formie 
prywatnej działalności. Nigdy nie zapomnę pierwszego wyprodu-
kowanego przez nas kubika betonu, wytworzonego w prywatnym 
węźle betoniarskim. Z czasem nabieraliśmy doświadczenia, kupo-
waliśmy urządzenia, rozszerzaliśmy produkcję. Motor tego wszyst-
kiego to mój tato, który zawsze był dla mnie wzorem ciężkiej pracy 
i odpowiedzialności. Wtedy, w roku 1989 po raz kolejny w życiu 
okazał charakter. Mimo dojrzałego już wieku zdolny był zacząć 
wszystko od nowa. Miałem to szczęście, że mu w tym towarzyszy-
łem – podkreśla Krzysztof Hendzel. – Agrobud rósł, aż doszedł do 
dzisiejszej postaci. Jesteśmy pewni swych umiejętności, zarówno 
jako wytwórca betonu, elementów prefabrykowanych, jak i dewe-
loper. Pracujemy zgodnie z wszelkimi normami, oferujemy najlep-

szą jakość. Nie potrafimy produkować źle. Potrafimy produkować 
wyłącznie dobrze.

AKCENT NA WSPÓŁPRACĘ

Jak podkreślają szefowie Agrobudu, dalszy rozwój swojej firmy 
chcieliby opierać na dobrej współpracy z innymi: - Doceniamy do-
bre firmy, umiemy uznać ich dorobek. Sami uważamy się za firmę 
dobrą, godną zaufania i poprzez jej dorobek, także godną sza-
cunku. Zapraszamy firmy z naszej branży do udziału w naszym roz-
woju. Trudno zrozumieć sytuację, kiedy takie szanse współpracy 
nie są wykorzystywane. Koszalin jest na tyle dużym i rozwojowym 
miastem, nadal chłonnym, że dla każdego się znajdzie miejsce. 
Pójdzie to wszystko łatwiej, jeśli będzie panować zdrowa konku-
rencja, a  przedsiębiorcy będą zdolni przełamywać uprzedzenia 
i dostrzegać we współpracy korzyści dla wszystkich. 

Obecnie bieżące zarządzanie firmą, nadal rodzinną – co war-
to dobitnie podkreślić - to wysiłek Krzysztofa Hendzla, jego żony 
Iwony Hendzel i  wciąż obecnego w  życiu firmy jej założyciela – 
pana Mieczysława Hendzla. - W tym naszym biznesie podporą jest 
wciąż mój tato. Od lat jest już na emeryturze, ale wciąż pozostaje 
prezesem i najważniejszą osobą w firmie. On jest ojcem sukce-
su, bo to on położył fundamenty Agrobudu i napisał w księdze 
jego dziejów pierwsze, najważniejsze rozdziały. Ogromny wkład 
w rozwój firmy ma również moja żona, która – powiedziałbym to 
żartem - jest „ofiarą” naszego burzliwego rozwoju, bo przybywa 
jej obowiązków. Nie potrafię sobie wyobrazić, by miejsce mojego 
taty albo miejsce mojej żony zajął ktokolwiek inny. Małżonka jest 
szefową od nieruchomości, od bieżącego zarządzania firmą i wie-
lu, wielu innych rzeczy. Kiedy zdarzy się, że z różnych powodów 
w jednej albo drugiej spółce zabraknie jakiegoś pracownika, na 
przykład ktoś odejdzie albo na dłużej zachoruje, moja żona potra-
fi zastąpić go i pracuje wtedy nie tylko wykonując obowiązki wła-
sne, ale również obowiązki dwóch czy trzech innych osób. Umie to 
zrobić w sensie merytorycznym, ale również umie tak sobie zorga-
nizować pracę, by temu wszystkiemu podołać. Podziwiam ją za to.  
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Chciałbym, aby wartości jakimi się kieruję przejęły 
moje dzieci. One są drogowskazem dla ludzi ciężko 
pracujących, posiadających cele i marzenia, 
dążących do godnego życia i spełniania planów.
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SIŁA RODZINY

Jak podkreśla pan Krzysztof, w takich relacjach jak fi rma rodzin-
na ważne jest to, by wzajemnie się wspierać i dodawać sobie sił. 
Trzeba wykluczyć słowa „problem”, „nie da rady”, „później”. Trzeba 
wspólnie rozwiązywać różne trudne sytuacje, bo z  każdej takiej 
sytuacji jest jakieś wyjście. - Jeżeli z góry przyjmiemy, że coś jest 
problemem, odbieramy sobie szansę na załatwienie tej sprawy. 
Myślimy negatywnie. Trzeba wszystko traktować jak wyzwanie. 
Słowo „problem” doprowadza do stanu bezradności, odbiera siłę 
i motywację. Wolę więc słowo „sytuacja”, „zdarzenie”, „wyzwanie”. 
Kiedy stałem się dorosłym człowiekiem, przez jakieś 20 lat prze-
stałem marzyć. Kiedy urodziła się moja najmłodsza córka Wikto-
ria, 10 lat temu, zacząłem znowu marzyć. Wcześniej wyznaczałem 
sobie cel i  dążyłem do jego realizacji. Obecnie również wyzna-
czam sobie cele, ale dopuszczam też marzenia. Takie życie jest 
bogatsze – dzieli się swoimi refl eksjami Krzysztof Hendzel.

W naszej rozmowie do rodziny, jej znaczenia, jej wartości po-
wraca wielokrotnie. Akcentuje znaczenie wzorców, jakie wyniósł 
z domu rodzinnego. Podkreśla również to, w jak ogromnym stop-
niu jego najbliżsi – rodzice, żona, dzieci - są dla niego źródłem 
siły i wsparcia.  Mówi: - Człowiek powinien po sobie coś zostawić. 
Powinien się po prostu w jakiś sposób zrealizować, ale i zostawić 
coś innym. Pomnikiem mojego taty jest Agrobud. Ja szukam rów-
nież takiego zadania dla siebie. W pracy, w budowaniu fi rmy, nie 
chodzi wcale o pieniądze. One są ważne do jakiegoś momentu. 
Ale przychodzi chwila, kiedy schodzą one na plan dalszy. Nie są 
celem. Powiedziałbym nawet, że kiedy pieniądze są celem samym 
w  sobie, działanie traci swoją prawdziwą wartość. A  tu chodzi 
o coś więcej. O wspólne przeżywanie różnych sytuacji, dochodze-
nie do ustalenia wspólnych celów, o wspieranie się w sytuacjach, 
gdy przychodzi kryzys, ale i o wspólne cieszenie się dobrymi skut-
kami wysiłku. Jestem wdzięczny moim bliskim, że są w stanie wy-
trwać przy mnie, bo zdaję sobie sprawę z tego, że mam niełatwy 
charakter – stwierdza Krzysztof Hendzel. - Dla mnie ważnymi kry-
teriami oceny ludzi jest prawdziwa dobroć i szlachetność. Takimi 

osobami są moja żona i moja mama. Wnoszą w życie innych te 
właśnie  wartości. 

FIRMA JAK RODZINA 

Z  ciepłem mówi również o  współpracownikach: - Kiedy my-
ślę o tych minionych 25 latach, mam satysfakcję nie tylko z tego, 
że z  małej fi remki staliśmy dużym, rozpoznawalnym na rynku 
przedsiębiorstwem ze stale rosnącym potencjałem. Cieszy mnie 
fakt, że większość naszej załogi – choć średnia wieku to tylko 37 
lat – stanowią osoby z długoletnim stażem. Niektórzy są z nami 
od niemal początku, inni po kilkanaście lat. Sukces Agrobudu to 
również ich praca, zaangażowanie. Trudno wymienić wszystkich, 
ale kilka osób wspomnę. To jest na przykład pani Regina Urbano-
wicz, nasza nieoceniona księgowa z 23-letnim stażem w Agrobu-
dzie.  Kierownik produkcji Marcin Heland przyszedł do pracy 20 
lat temu. Pamiętam, jak był zdziwiony, kiedy uczyłem go, wtedy 
młodego chłopaka,  „rozmawiać” z  obsługiwaną maszyną. I  on 
tego się nauczył - rozmawiał z maszynami, które miał pod opieką. 
Angażował się w to, co robił, dojrzewał jako pracownik. Podobnie 
Krzysztof Ziemann, obecnie brygadzista, czy Paweł Szmalec, który 
jest menedżerem - koordynatorem pracy. Inny przykład to pani 
Agnieszka Machała, koordynatorka, która zaczynała 18 lat temu. 
Osoba niezwykle wrażliwa, uczynna, uprzejma. Obserwowałem 
jak się zmienia, jak się rozwija, jak sobie układa życie – po prostu 
dojrzewa. Ci moi ludzie budowali swoje życie w związku z fi rmą 
i w oparciu o fi rmę. Wspominam też pana Stefana Kudełkę, który 
pracował z nami 27 lat, czyli jeszcze w okresie przed Agrobudem. 
To elektryk, który dwa lata temu przeszedł na emeryturę. Firma nie 
miała przed nim żadnych tajemnic. On budował ją razem z moim 
tatą i ze mną od pierwszej śrubki. Takich pracowników mam wielu. 
Takich, z których jestem dumny. Wśród nich jest także mój syn, 
Łukasz, któremu przekazuję wartości, w jakie sam zostałem kiedyś 
wyposażony. 

Krzysztof Hendzel podkreśla, że ma szczęście spotykać na swo-
jej drodze niezwykłych ludzi, kontakt z którymi pozwala mu spoj-

ZASŁUŻENI PRACOWNICY – EMERYCI
1. Teresa Siech, główna księgowa
2. Stefan Kudełka, mistrz techniki

3. Zygmunt Siciak, mechanik
4. Stanisław Pondo, mechanik
5. Andrzej Kociński, spawacz

ODESZLI NA ZAWSZE
1. Zbigniew Ziemann

2. Józef Szewczuk
3. Agata Sobieraj
4. Edmund Siech

5. Stanisław Szmaro



rzeć na wyzwania i życie z różnych punktów widzenia. W sposób 
szczególny docenia inspiracje płynące z  rozmów z  architektem 
Markiem Jankowskim: - Znamy się od paru lat. Dużo mu zawdzię-
czam. To człowiek, który dla mnie jest nie tylko wsparciem facho-
wym. Potrafimy po parę godzin dziennie rozmawiać nie tylko 
o projektach, ale i o życiu. Jest człowiekiem, który ma olbrzymią 
wiedzę, a zachowuje przy tym skromność. Bez wątpienia pasjo-
nuje się tym co robi i to nas łączy. Tak jak pojmowanie uczciwości 
i rzetelności. Mam dla pana Marka wielkie uznanie i szacunek.

SAMOREALIZACJA

Rozwój Agrobudu to efekt ciężkiej pracy, poświęcenia części 
życia prywatnego. Czy warto więc tak bardzo się angażować? Pan 
Krzysztof od dawna ma na to pytanie 
przemyślaną odpowiedź: - Człowiek, 
jeśli robi coś z  zaangażowaniem, ze 
szczerą intencją, myśląc nie tylko o so-
bie i  nie tylko przez pryzmat wartości 
materialnych, jest w  stanie osiągnąć 
dużo. Chcąc rozwijać firmę, trzeba 
znaleźć dla siebie miejsce, jak to się 
mówi: kawałek swojego pastwiska, na 
którym firma będzie mogła się karmić, 
czyli rosnąć, podejmować nowe wy-
zwania. I  to jest twórcze. Bo tutaj nie 
ma prostych, z góry danych rozwiązań. 
Trzeba szukać własnej drogi, rozwią-
zywać trudne sprawy na swój sposób, 
przewidywać, ryzykować. A  przede 
wszystkim trzeba zakasać rękawy i cięż-
ko pracować. „Dopóty walczysz, jesteś 
zwycięzcą” – powiedział święty Augu-
styn. To jest sentencja, która mi stale 
towarzyszy. Moim prywatnym mottem 
jest stwierdzenie: „Człowiek rodzi się 
po to, aby godnie żyć, a umrzeć powi-
nien w chwale”. I ta chwała to nie jakieś 
wysokie tytuły, godności, wielkie ma-
jątki, ale to, że pozostaniemy w czyjejś 
pamięci. Jako dobry nauczyciel, facho-
wiec, życzliwy i pomocny człowiek, czy-
li wtedy kiedy coś z siebie dajemy i ma 
to swoją wartość. Być może nie dla wszystkich, ale dla nas i tych, 
z którymi żyjemy, dzielimy czas, pracę. I w tym kontekście umiesz-
czam moją mamę, tatę, żonę. Bo oni taką wartość sobą repre-
zentują. Dla mnie, dla naszych pracowników, ale także dla ludzi, 
którzy z nami współpracują albo z zewnątrz tylko się przyglądają. 

Zdaniem naszego rozmówcy, moment kiedy w biznesie pienią-
dze przestają być wartością samą w sobie, jest jak przekroczenie 
bariery dźwięku. - Z  budowaniem biznesu jest tak, jak malar-
stwem. Jeśli malarz namalował dobry obraz, o którym się mówi, 
że jest arcydziełem, ma przestać malować? Moją formą samore-
alizacji, tak jak formą samorealizacji dla taty, żony, jest budowa fir-
my. Biznes ma wymiar twórczy. Dbanie o rozwój nie wynika z chci-
wości czy pazerności. Tu chodzi o satysfakcję z faktu, że powstaje 
coś nowego. Że mogę się sprawdzić. Że przy tym powstaje coś, 
co jest trwałe, a służy wielu ludziom. Dzięki temu ktoś ma pracę, 
a jego rodzina utrzymanie. Ktoś inny ma z tego materiały i może 
budować. A ktoś inny uzyskuje mieszkanie, swoje miejsce do ży-
cia. To są konkrety. I obserwuję to, że z biegiem czasu mam wię-
cej dystansu do wydarzeń. Czerpię satysfakcję z tego, że sprawy 
idą dobrze, że chwalą nas ludzie -  choćby za to, że samochody 
mamy czyste, zadbane, że na placach składowych panuje porzą-
dek. Nie może być inaczej, bo to świadczy o mnie. Jeszcze jedna 
analogia. Przez podobieństwo z  rolnikiem, takim tradycyjnym, 

sprzed lat. Taki rolnik budząc się rano wiedział, co ma w ciągu 
dnia do zrobienia. On nie musiał się zastanawiać, bo te wszystkie 
czynności były naturalne i oczywiste: dbał o zwierzęta, karmił je, 
poił, czyścił. To było coś, co było wpisane w jego życie. Coś, co 
było właściwie jego życiem. I podobnie jest ze mną. Ja uwielbiam 
pracę, uwielbiam swoją firmę, ja nie muszę każdego dnia zasta-
nawiać się, co jest dla mnie zadaniem tego dnia, bo to się układa 
w naturalny ciąg. I ja śmiem to nazwać samorealizacją. To buduje 
poczucie własnej wartości, daje poczucie spełnienia, daje jakiś 
wewnętrzny spokój. Nawet wtedy, kiedy dla kogoś z zewnątrz ja-
kaś sytuacja mogłaby się wydawać trudna, bo są i takie sytuacje 
oczywiście. Ale to nie ma znaczenia, bo to jest pewien ciąg. Coś 
co się dzieje, co się traktuje jak rzecz zwykłą i naturalną. Ze świa-
domością, że tak być musi, że to jest jakiś etap, że za chwileczkę 

będzie inaczej. Kiedy wspominam 
mojego dziadka, zawsze mówię, że 
był wielkim człowiekiem, chociaż był 
niskiego wzrostu. To, co zostawił po 
sobie, to dobra pamięć. Żył skrom-
nie, ale świadomie, godnie. Ciężko 
pracował, ale nie użalał się nad sobą 
i nie przeklinał losu, że ma mniej niż 
inni. Jemu wystarczało to, co miał, 
bo swoją pracę wykonywał rzetel-
nie, z oddaniem, z poczuciem, że tak 
należy. Taki właśnie człowiek, mój 
dziadek, był wzorem dla mojego 
taty i  wzorem dla mnie. Ja również 
chciałbym być takim autorytetem 
dla moich dzieci – Łukasza, Pauliny 
i  Wiktorii, bliskich, współpracowni-
ków. Pracuję nad tym.  Podziwiam lu-
dzi, którzy zdobywają wysokie szczy-
ty albo, jak Marek Kamiński, bieguny 
Ziemi. To są wielkie wyzwania, ale 
każdy ma wyzwania na swoją mia-
rę. Takie, jakie wymagają od niego 
pracy, wysiłku, konsekwencji i  cha-
rakteru. Dla mnie tym jest prowadze-
nie biznesu, znajdowanie klientów, 
organizowanie pracy, wymyślanie 
nowych produktów. A  wszystko to 
w  sposób, o  którym można powie-

dzieć, że odbywa się z  zachowaniem najwyższych standardów 
jakości i rzetelności. 
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Osiedle Panorama w Koszalinie - największa 
dotychczasowa inwestycja mieszkaniowa Agrobudu.

SYSTEM BUDOWLANY - OD FUNDAMENTU PO STROP
Agrobud w podejściu do budowania domów kieruje się zasadą: 
jak najwięcej wykonać dzięki własnej produkcji betonu i prefabry-
katów. Wachlarz produktów układa się w coś, co nazywa się syste-
mem budowlanym. Można tu odwołać się do analogii z klockami 
LEGO. Poszczególne elementy LEGO idealnie do siebie pasują 
i pozwalają tworzyć wszystko, czego zapragniemy. Podobnie korzy-
stając z prefabrykatów Agrobudu da się wznosić budynki od fun-
damentów, poprzez ściany nośne, kanały wentylacyjne, po stropy. 
Kluczowy jest tu Termobet - podstawowy, oryginalny materiał, jaki 
został przez firmę opracowany samodzielnie. Takim osiągnięciem 
mogą się poszczycić jedynie najwięksi gracze na rynku materiałów 
budowlanych w  Polsce. Dużo wysiłku kosztowało przygotowanie 
podstawowego prefabrykatu do budowy ścian. Poza pożądanymi 
parametrami technicznymi (m.in. nośność, wytrzymałość, właści-
wości termiczne i  akustyczne) chodziło o  takie jego dopracowa-
nie, by był maksymalnie ergonomiczny. Pustak Agrobudu w opinii 
praktyków ma szereg zalet: łatwo go chwycić i nim obracać, wyma-
ga użycia mniejszej ilości zaprawy do łączenia z  innymi, jest sto-
sunkowo lekki. 
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Marcin Heland, kierownik produkcji, 
20 lat pracy
Zaczynałem jako operator maszyny do 

produkcji kostki brukowej, a po czterech 
latach zostałem brygadzistą, później 
kierownikiem. Taka ścieżka zawodowa, 
stopniowe uczenie się, przyjmowanie 
coraz bardziej złożonych obowiązków, 
to rzecz w  Agrobudzie typowa. Firma 

bardzo się zmieniła, rozrosła. To wymagało od nas wszystkich 
stałego poszerzania kompetencji. Prezes Krzysztof Hendzel ceni 
ludzi samodzielnych i odpowiedzialnych. Takich, którzy nie szuka-
ją problemu ale rozwiązań, umie docenić. Współpracuję z panem 
Krzysztofem bardzo blisko, bo pomysły na nowe produkty najczę-
ściej pochodzą od niego. Asortyment wyrobów stale się powięk-
sza. Staliśmy się producentem wszechstronnym. Myślę, że firma 
dalej będzie się rozwijać, bo nabrała dużego rozpędu i ma mocną 
pozycję na rynku, z czego jesteśmy bardzo dumni.

Agnieszka Machała, koordynator, 
18 lat pracy
Zaczęłam od praktyk uczniowskich, 

a uczyłam się w Technikum Budowlanym 
imienia Bronisława Bukowskiego. Była to 
praca przy sztaplowaniu, czyli ręcznym 
przekładaniu kostki albo sprzątaniu na 
placu składowym, bo tutaj zawsze mu-
siał być idealny porządek. Później pani 

Iwona Hendzel pokazała mi pierwsze czynności związane z pro-
wadzeniem ewidencji sprzedaży, wystawianiem dokumentów 
przewozowych, rozliczeniami. Przez jakiś czas, jeszcze jako uczen-
nica, dorabiałam sobie w Agrobudzie -  na przykład w wakacje, 
a kiedy w końcówce maja 1999 roku zdałam maturę, przyszłam na 
stałe. Dosłownie dzień po maturze! To co robię, to koordynacja 
wszelkich procesów, jakie odbywają się w firmie. Od złożenia za-
mówienia przez klienta, produkcję, transport, rozliczenie.

W firmie pracuje również mój mąż. Jest przedstawicielem han-
dlowym. On również zaczynał od sztaplowania  i  segregowania 
kostki, prac porządkowych. Teraz podąża za klientami. To nie 
jest wyjątkowa sytuacja, że pracują w firmie rodziny. Można wy-
mienić braci Ziemannów i ich nieżyjącego już ojca. Albo rodzinę 
Szewczuków – pracuje Paweł Szewczuk, pracował jego tato, jego 
mama, brat. Można wymienić jeszcze panią Renatę Stachurską 
i jej męża, rodzinę Sobierajów. Tak więc to są silne związki, jakie 
wiążą nas z firmą. 

Obserwowałam rozwój Agrobudu, uczestniczyłem w nim. Przy-
glądałam się pracy pana prezesa Krzysztofa Hendzla, który za-
wsze był źródłem nowych pomysłów, rozwiązań, zawsze parł do 
przodu. Te nowe pomysły i cele – trzeba to przyznać – okazywa-
ły się strzałami w dziesiątkę. Dzięki temu robiliśmy stały postęp. 
Nawet jeśli wydawało się na początku, że jakieś decyzje są ryzy-
kowne, później się okazywało, że wynikają z nich duże korzyści. 
Co bym powiedziała, gdybym miała zachęcić kogoś do pracy 
w Agrobudzie? Warto tu pracować, bo jest możliwość rozwoju, 
bez zamknięcia się w  ciasnych ramkach jakichś ograniczonych 
czynności. Ciągle pojawia się coś nowego, a to wymaga zaanga-
żowania, stałego uczenia się. Ja to lubię. Mogę powiedzieć, że 
uwielbiam to, co robię.       

Paweł Szmalec, koordynator, 
12 lat pracy
Można powiedzieć, ze znalazłem się 

w  Agrobudzie przez szczęśliwy zbieg 
okoliczności. Agrobud kupował dawniej 
cement w  przesypowni w  Skibnie. Tam 
pracowała moja mama. Miałem skierowa-
nie do pracy w dwa miejsca, ale pan pre-
zes Mieczysław Hendzel zwrócił na mnie 

uwagę ze względu na znajomość z moją mamą. Zaprosił mnie, że-
bym zobaczył, jak wygląda Agrobud od środka. No i spodobało mi 
się. Zaczynałem w dziale sprzedaży, jeszcze przy ulicy Połczyńskiej. 
Obecnie odpowiadam za sprawy logistyczne. Moja praca polega 
na utrzymaniu płynności transportu i kierowaniu ciężkim dostawa-
mi. Kiedy dostajemy zlecenie na jakieś trudne betonowanie, na 
przykład zamówienie na beton na podstawę pod wiatraki, wszel-
kie prace koordynuję właśnie ja. Szef nazywa mnie czasami żarto-
bliwie człowiekiem orkiestrą, bo poznałem wiele stanowisk i sze-
reg różnych obowiązków. Jestem dzięki temu w  stanie zastąpić 
wiele osób. Zresztą podczas urlopu kierownika kopalni kruszywa 
zastępuję go w obowiązkach. Umiem też pokierować pracą węzła 
betoniarskiego i robię to czasami w Ustroniu Morskim. 

Regina Urbanowicz, księgowa, 
23 lata pracy
Pracuję w  Agrobudzie od 1993 roku. 

Początkowo było to dla mnie zajęcie do-
datkowe, wykonywane niejako w zastęp-
stwie innej osoby. Pamiętam początki, 
skromne warunki. Firmą kierował pan 
Mieczysław, a pan Krzysztof zaczynał od 
produkcji i  uczył się krok po kroku. Po 

odejściu ostatnich wspólników, wiceprezesem został pan Krzysz-
tof. Rozpoczęły się dynamiczne zmiany. Byłam firmą zachwycona. 
W  stosunku do mojego wcześniejszego miejsca pracy była od-
mianą na lepsze, bo poczułam bezpieczeństwo. Jako młoda mę-
żatka z rodziną, która miała wówczas duże potrzeby materialne, 
miałam pewność, że pobory zawsze będą na czas i że za dobrą 
pracę będą słowa uznania. Świadomie związałam swoją karierę 
zawodową z Agrobudem i jestem z tego zadowolona. Rozwój fir-
my z punktu widzenia pracowników księgowości oznacza coraz 
więcej pracy, ale nie narzekamy, bo z  tego, że firma się rozwija, 
mamy satysfakcję. Dużym problemem są zatory płatnicze. Zdarza-
ją się nerwowe momenty, kiedy ktoś odbierze dużą partię towaru 
i na czas nie zapłaci. Ale na szczęście zawsze kończy się dobrze.

Krzysztof Ziemann, brygadzista, 
16 lat pracy
Pracę rozpocząłem w czasie wakacji. To 

było coś jak staż. Szybko dostałem umo-
wę stałą i tak rozpoczęła się moja przygo-
da z Agrobudem. Pracowałem na różnych 
stanowiskach - zarówno przy produkcji, jak 
i w innych działach. Stopniowo awansowa-
łem, zostałem brygadzistą. To co sprawiło, 

że się tu znalazłem to fakt, że wcześniej pracował w Agrobudzie mój 
tato. Tak więc mój związek z firmą ma poniekąd charakter rodzinny, 
bo pracują w niej także moi dwaj bracia – starszy i młodszy.

PRACOWNICY 
O AGROBUDZIE
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Romuald Wanowicz, INCHEM
Początek naszej współpracy to perspektywa bardzo odległych 

już lat. Nawiązałem ją jeszcze z panem Mieczysławem Hendzlem. 
Nasze kontakty zawsze opierały się na rzetelności i zdrowych ku-
pieckich zasadach. Mogę powiedzieć z satysfakcją, że od 25 lat 
jesteśmy w dobrej relacji i myślę, że tak pozostanie. Naszą rela-
cję nazwałbym pakietem lojalnościowym, gdzie lojalność działa 
w  obie strony. Robiąc interesy, dbamy o  to, żeby korzyści były 
obustronne. Nigdy nie chodziło o  jakieś jednorazowe zyski, ale 
o trwającą latami współpracę na gruncie rzetelności. Mam wiele 
szacunku do pana Mieczysława Hendzla, bo to od niego wszystko 
się zaczęło i to głównie dzięki niemu z malutkiego zakładu wyro-
sło takie duże przedsiębiorstwo. Właścicielom Agrobudu winszu-
ję jubileuszu i życzę nowych sukcesów, bo swoją ciężką pracą na 
to zasługują. 

Roman Sobko, PRO-BUD SA Kołobrzeg
Od kilkunastu lat jesteśmy odbiorcami betonu produkowane-

go przez Agrobud, a od nieco ponad dwóch lat budujemy dla 
niego kompleks mieszkaniowy Panorama przy ulicy Paderewskie-
go w  Koszalinie. Z  pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że 
Agrobud jest najlepszym dostawcą betonu w  naszym regionie. 
Dotyczy to zarówno jakości, jak i zdolności zagwarantowania bez-
piecznych dostaw. Kiedy wykonujemy duże roboty, przy których 
bardzo ważne jest zachowanie ciągłości dostaw, na Agrobud za-
wsze można liczyć. Od strony logistycznej jest świetnie zorganizo-
wany. Dla nas, wykonawców, otrzymywać beton stabilnej jakości 
i w określonej ilości jest często ważniejsze niż jego cena. Kiedy 
budujemy płytę fundamentową, potrzeba często jednorazowo 
tysiąc metrów sześciennych betonu. Trzeba wylewanie tej płyty 
przeprowadzić w  sposób ciągły, bez przerywania pracy. Wtedy 
Agrobud jest niezawodny, bo jest świetnie wyposażony, ma ko-
nieczną liczbę środków transportowych i  wykwalifikowanych lu-
dzi. Przekonaliśmy się również, że Agrobud świetnie sobie radzi 
z  trudnymi, wymagającymi gatunkami betonu. Takich używa się 
przy budowie dróg czy mostów, a produkowane są według re-

ceptury dostarczonej do wytwórni przez zamawiającego. W  ta-
kich sytuacjach nigdy się nie zawiedliśmy. To wszystko buduje 
trwałe zaufanie do kontrahenta. 

Paweł Kopyt, TECHMATIK Radom
Jesteśmy dostawcą specjalistycznego wyposażenia dla wy-

twórni elementów prefabrykowanych i na tej płaszczyźnie rozpo-
częła się nasza współpraca z Agrobudem. Przeszliśmy wspólnie 
jeden bardzo duży i jeden mniejszy projekt. Z kolei moje relacje 
z panem prezesem Krzysztofem Hendzlem z czysto biznesowych, 
przeszły również na poziom po części prywatny. Odbieram pana 
prezesa Hendzla jako swego rodzaju wojownika, który stawia so-
bie ambitne cele i umie je osiągać. Nie ukrywam, że mi tym impo-
nuje. Dobrze jest współpracować z takimi osobami. Chcę podkre-
ślić również jego solidność. Nigdy nie było nieporozumień na tle 
rozliczeń. Solidnie wywiązywał się z wszelkich zobowiązań i usta-
leń. Nawet jeśli coś było ustalone tylko ustnie, było zrealizowane 
co do najmniejszego szczegółu. To nie jest powszednie, bo coraz 
trudniej spotkać biznesmenów opierających swoje postępowanie 
na zasadach pełnej rzetelności i odpowiedzialności. Tym bardziej 
trzeba docenić tych, którzy tym z pozoru staroświeckim zasadom 
hołdują.     

Marek Jankowski, architekt, firma Archtim
Współpracujemy z Agrobudem przy jego inwestycjach miesz-

kaniowych. I  jest to dobra współpraca. Rozwiązania rodzą się 
w długich, czasami burzliwych dyskusjach. Ale zawsze dochodzi-
my do ustaleń, które w mojej ocenie są optymalne. Ważne jest to, 
że pan prezes Krzysztof Hendzel umie słuchać, bierze pod uwagę 
argumenty drugiej strony. Dzięki temu jego wizje zweryfikowane 
przez fachowe spojrzenie architekta dają efekt w postaci projek-
tów doskonale przemyślanych. Z uznaniem patrzę na kolejne wy-
zwania, jakie stawia przed sobą i firmą. To jest stały rozwój, oparty 
na ambitnych ale realnych założeniach. Powodzenie dotychczaso-
wych przedsięwzięć deweloperskich Agrobudu dobrze wróży na-
stępnym, w które również jesteśmy jako pracownia zaangażowani.

KONTRAHENCI 
O AGROBUDZIE

Roman Sobko, prezes zarządu firmy budowlanej PRO-BUD: „Agrobud jest najlepszym w naszym regionie dostawcą betonu.”
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Poranek, słoneczne mieszkanie na poddaszu. Trwa sesja okładkowa, w roli modelki finalistka programu „Taniec 
z Gwiazdami”, aktorka znana m.in. z seriali „Ranczo” i „Na Wspólnej” – Elżbieta Romanowska. Wysoka, o bujnych, 
kobiecych kształtach, urodą przypomina nam Anitę Ekberg – muzę Felliniego. W czasie trwania sesji rozmawiamy 
o jej rodzinnym Szczecinie, kulisach popularności, o tym jak radzić sobie z hejtem w Internecie i dlaczego bez sensu 
być na diecie. Podczas sesji panuje tak przyjacielska atmosfera, jakbyśmy się znały od zawsze.

ELŻBIETA
ROMANOWSKA
NIE JESTEM NA POKAZ 
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nowu jesteś w Szczecinie. Bywasz tu regu-
larnie?

Bywam, ale nie tak często jakbym chciała. 
Mam tu rodziców i  chrześniaka. Kiedy tylko 
mogę zabieram psa, pakuję walizkę i  przyjeż-
dżam. Wyjechałam ze Szczecina trzynaście lat 
temu i  z  perspektywy lat widzę, że miasto się 

zmienia. Widzę piękne kamienice, ładnie odrestaurowane bulwary, 
przyjemne kawiarenki, których jest coraz więcej, odnowiony dwo-
rzec. Mamy też plażę (śmiech). Najlepiej się jednak czuję na łonie 
natury, w miejscach związanych z  moich dzieciństwem takich jak 
Puszcza Bukowa. Moi rodzice mieszkają teraz w Dąbiu, więc w miej-
scu gdzie jest dużo zieleni i piękne jezioro. Uwielbiam ten klimat. 

Urodziłaś się w Głogowie, ale w sumie jesteś nasza...
Absolutnie! Moi rodzice mieszkali w  Szczecinie od samego 

początku, ale kiedy moja mama miała mnie urodzić, wyjechali do 
Głogowa do mojej babci, gdzie spędziłam pierwszy rok życia. Po 
powrocie do Szczecina zamieszkaliśmy przy ulicy Dubois, w starej 
kamienicy z toaletą na półpiętrze. Później przeprowadziliśmy się 
na Prawobrzeże. W latach podstawówki chodziłam do „jedenast-
ki”, w której moja mama uczyła wychowania fizycznego. Za płotem 
było przedszkole, do którego również uczęszczałam i często za-
miast z innymi dzieciakami udać się na leżakowanie, przeciskałam 
się przez dziurę w płocie i uciekałam do mamy. „O, mała Roma-
nowska nadciąga” – komentowały dzieci (śmiech). Niedawno roz-
mawiałam z Agatą Kuleszą, która pamięta jak biegłam do mamy 
w kreszowym dresiku w paski i w warkoczykach na głowie. Mama 
uczyła Agatę, a także Kasię Nosowską. 

Jaką byłaś nastolatką?
Nietypową, bo bardzo grzeczną (śmiech). Zawsze miałam dużo 

zajęć. Próbowałam różnych rzeczy, tańca, siatkówki, koszykówki! 
W wakacje jeździłam na obozy, które zresztą bardzo lubiłam. Nie 
byłam typem imprezowej dziewczyny, niespecjalnie mnie to in-
teresowało. Lubiłam czas spędzać aktywnie, w  gronie przyjaciół 
i znajomych, a jak imprezy to raczej domówki. Może dla niektórych 
to nudne, ale ja bawiłam się świetnie! Prowadziłam grzeczne, ale 
bogate życie.          

Zadebiutowałaś w Operze na Zamku?
Tak, chociaż tak naprawdę bardzo chciałam zostać… prawni-

kiem. Byłam zafascynowana kodeksem karnym i wszystkim co się 
wiązało z prawem. Tymczasem trafiłam na ogłoszenie o naborze 
do musicalu „West Side Story”. Zawsze lubiłam próbować różnych 
rzeczy nie przejmując się ewentualną porażką, pomyślałam więc 
– dlaczego nie? Poszłam na casting, raczej z ciekawości. W pierw-
szym etapie zaśpiewałam piosenkę „a cappella” bo nie wiedziałam 
wtedy co to jest podkład i nie znałam nut. Dostałam się do drugie-
go etapu w trakcie którego miałam zatańczyć do przygotowanej 
przez operę choreografii. Widocznie dobrze mi poszło, spodoba-
łam się i dostałam angaż do musicalu. Od tego momentu moje 
życie nabrało jeszcze większego tempa i praktycznie nie miałam 
już czasu na nic. W szkole siedziałam do godz.14, po szkole próby 
do godziny 22. Potem myślałam już tylko o… łóżku. I tak przez cały 
rok. Później okazało się, że przygotowywany jest następny musi-
cal – „Melodie Brodway’u” no i sytuacja się powtórzyła. Łyknęłam 
aktorskiego bakcyla i marzenia o prawniczej karierze zaczęły się 
oddalać. Naprawdę dobrze się czułam na scenie. Podobał mi się 
klimat teatru, kontakt z widzem i z całą tą magiczną atmosferą. Wy-
bór szkoły teatralnej stał się oczywisty.

Jesteś wysoka i masz kobiecą, bujną figurę. W świecie zdo-
minowanym przez kult bycia szczupłym, stanowisz piękny 
wyjątek. Choć powoli i  ta tendencja się zmienia dzięki Kim 
Kardashian czy Beyonce. W Polsce jednak nadal możesz być 
„za gruba”... Jak sobie z tym radzisz?
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Nigdy nie patrzyłam w ten sposób. Zawsze byłam sobą. Pięk-
no jest pojęciem względnym. To dotyczy wszystkiego, nie tylko 
ludzi. Zawsze znajdzie się ktoś, kto powie: „Jesteś: za gruba, za 
chuda, za wysoka, za niska”. Zdaję sobie sprawę z mankamen-
tów, które mam. Parę rzeczy mnie drażni w mojej figurze, wiec 
próbuję je zmienić,  ale są też takie, z  których jestem zadowo-
lona. Ja się dobrze czuję ze sobą, a  jeśli komuś nie pasuje to 
trudno (śmiech).

Dobrze, że o tym mówisz! Jednak spotkało Ciebie publicz-
ne napiętnowanie w „Tańcu z gwiazdami”. Jak sobie poradzi-
łaś z „hejterami”?

Najpierw fala hejtu dotyczyła wyboru partnerki dla Rafała (od 
red. – Rafał Maserak, tancerz w  programie). Dostawaliśmy wia-
domości typu: „Panie Rafale, jak mi przykro, chyba ktoś pana nie 
lubi. Jak można z kimś takim?!? To chyba kara! A pani, jakby miała 
odrobinę przyzwoitości toby zrezygnowała z programu. Taki kloc, 
taki hipopotam, przecież pani go zabije!” Nie ukrywam, że na po-

czątku czułam niepokój. Skoro program jeszcze się nie zaczął to, 
co to będzie później? Obawiałam się, że przepadniemy na samym 
początku. Tymczasem Maserak powiedział do mnie: „Romanow-
ska, ty jesteś nienormalna. Masz się dobrze bawić i nie przejmo-
wać. Pamiętaj, nie musisz nikomu nic udowadniać po prostu bądź 
sobą”. Kiedy został wyemitowany pierwszy odcinek, w którym za-
tańczyliśmy cha chę, nagle część internetowych hejterów zrobiła 
wielkie oczy i dostaliśmy maile zwrotne z przeprosinami od nich. 
Okazało się, że są ludzie, którzy potrafią się przyznać do pomyłki 
i jeszcze za to przeprosić. Ludzie nam kibicowali, trzymali za nas 
kciuki i wspierali nas. Zaczęły pisać do mnie kobiety przyznające, 
że moja postawa je zmotywowała, żeby podnieść się z kanapy, za-
pisać się na zajęcia, o których od dawna marzyły, a wcześniej nie 
miały odwagi ze względu na swoją wagę! Zobaczyły na parkiecie 
kobietę, która nie jest filigranową blondynką, ale czerpie ogrom-
ną radość i energię z tańca. Uwierzyły, że one też mogą.

We wczesnej młodości miałaś epizod z modelingiem, bra-
łaś nawet udział w  pokazie w  Paryżu. Teraz powróciłaś do 
świata mody i zostałaś ambasadorką marki ekskluzywnej bie-

lizny Panache dla kobiet, którym natura nie poskąpiła kształ-
tów. Widać, że potrafisz wykorzystać swoje atuty.

To prawda (śmiech), ale raczej nie zobaczysz mnie na zdję-
ciach w tej bieliźnie, choć jest przepiękna. Noszę ją na co dzień, 
a w „Tańcu z Gwiazdami” bardzo mi pomagała zarówno podczas 
treningów jak i odcinków na żywo. Kobiety nie zdają sobie sprawy, 
że dobrze dobrany biustonosz może sprawić, że automatycznie 
nasza sylwetka będzie wyglądać lepiej i zgrabnie. Marka Panache 
co roku organizuje również akcję „Dotykam - wygrywam”, czyli na-
mawia kobiety do tego, by badały regularnie piersi.

 
Zgodziłabyś się na nieco bardziej rozebraną sesję?
Nie wiem, ale nie dlatego, że bym się źle czuła przed obiekty-

wem. Po prostu nie jestem pewna czy czuję taką potrzebę. Jestem 
typem człowieka, który lubi zachować coś wyłącznie dla siebie. 
Nie rozmawiam też o życiu prywatnym. To moja strefa komfortu, 
o  którą dbam. Wielokrotnie dostawałam propozycje sesji i  roz-
mów w moim mieszkaniu, ale zawsze grzecznie odmawiałam. Pra-

cując w telewizji jesteśmy bezustannie na widoku. Trzeba tez stan 
zaakceptować, ale to nie znaczy, że muszę pokazywać wszystko.

No właśnie, jaki masz stosunek do portali plotkarskich 
w których się pojawiasz?

Powiedzmy sobie otwarcie. Portale plotkarskie powstają, bo jest 
zapotrzebowanie – ktoś je przecież czyta. Nierzadko ludzie z mo-
jej branży celowo dają im pożywkę. Sprzedają informacje o sobie, 
robią „ustawki”. Mnie, szczerze mówiąc, to śmieszy. Komentowana 
jest moja waga (schudła, czy przytyła?!?), oceniają strój (sukienka 
nowa, czy używana, a może o zgrozo z przeceny?!?). Jeśli piszą 
tylko o mnie – mam to w nosie. Jeśli natomiast wmieszana zostaje 
rodzina i osoby bliskie, to jestem gotowa wystąpić na drogę sądo-
wą. Z drugiej strony mam świadomość, że zawód aktora ma swoje 
minusy i „bycie na świeczniku” jest wpisane w cenę. Czasem bar-
dzo wymierną. Wiem, że pracowitość i talent już niestety nie wy-
starczają. Trzeba być widocznym. I trzeba mieć jeszcze szczęście. 
I wiesz co… ja je chyba mam!

Dziękuję za rozmowę.



LUDZIE 29 

Elżbieta Romanowska – aktorka  telewizyjna i  teatralna. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Aktorka 
teatru muzycznego Capitol we Wrocławiu, współpracowała z Teatrem Współczesnym we Wrocławiu i Teatrem im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie. W latach 1999–2001 występowała w musicalach wystawianych przez Operę na Zamku w Szczecinie. Brała udział w piątej 
edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” transmitowanego w telewizji Polsat. Jej partnerem był Rafał Maserak z któ-
rym zajęła ostatecznie drugie miejsce w finale. Popularność przyniosła jej rola Joli w serialu „Ranczo” i Agaty w „2 XL”. Wystąpiła też, m.in. 
w ”Na Wspólnej”, w „Na dobre i na złe” czy w „Prawie Agaty”.



ANIA 
W PLAYBOYU

takiej sesji zdjęciowej marzy 
mnóstwo kobiet. Jedna z  nich 
miała okazję zaprezentować się  
na łamach najpopularniejsze-
go czasopisma dla mężczyzn. 
Przepiękną szczeciniankę Anię 
Tarnowską, możemy oglądać 

w najnowszym wydaniu Playboya. – Nie chciałam wul-
garnych zdjęć i się udało – mówi utytułowana była miss. 

Jeszcze kilka lat temu Ania Tarnowska twierdziła, 
że nigdy nie zgodzi się na rozbieraną sesję zdjęciową 
w  żadnym czasopiśmie dla mężczyzn. – Rzeczywiście 
nie spodziewałam się, że wezmę udział w  sesji dla 
Playboya. Byłam młodsza i  to, że wówczas tego nie 
zrobiłam, uznaję za dobry wybór – przyznaje jedna 
z najbardziej utytułowanych dziewcząt w historii Miss 
Polonia. – Byłam zdecydowanie za młoda na takie de-
cyzje. Teraz mam 30 lat, jestem dojrzalsza, bardziej 
świadoma swojej kobiecości i gotowa na takie sesje. 
Zdjęcia do Playboya zrobione zostały w  plenerze, 
w otoczeniu koni. Był to pomysł szczecinianki, na któ-
ry przystali pracownicy redakcji kultowego pisma. – 
Chciałam, by były bardziej artystyczne niż wulgarne. 
I takie są: konie, plaża, piękny wschód słońca. Nie po-
wiem, łatwo nie było. Zdjęcia trwały dwa dni. Pierwsze-
go skończyliśmy po godzinie 22, a o godzinie 2 nad 
ranem następnego dnia byłam już malowana, żeby o 4 
wyjechać i zdążyć na plażę przed słońcem. O tej porze 
gorąco nie było i muszę przyznać, że wchodzenie do 
wody w takiej temperaturze to niezłe dla mnie wyzwa-
nie. Zresztą doskonale to widać po jednym ze zdjęć. 
Ostatecznie jednak poświęcenie się opłaciło i  jestem 
bardzo zadowolona z efektów.
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Krotoski-Cichy
Koszalin, ul. Gnieźnieńska 24B, tel. 94 346 83 12, www.krotoski-cichy.pl

VOLSKWAGEN KROTOSKI-CICHY W KOSZALINIE 
WŚRÓD WZOROWYCH SALONÓW SPRZEDAŻY W POLSCE!
Grupa Krotoski-Cichy jest dumna z faktu, że  salon Volkswagena w Koszalinie uzyskał tytuł „Wzorowy” w Wielkim Teście Salonów 2016 
tygodnika „Auto Świat”. 

To niezależne badanie, wykonywane przez udających klientów, specjalnie do tego przygotowanych 71 ankieterów firmy TNS, jest 
obiektywnym sprawdzianem organizacji salonu, jakości obsługi i  jakości jazdy próbnej. Salon  znalazł  się wśród  najwyżej ocenionych 
salonów dealerskich w kraju, mogących chlubić się mianem „Wzorowych”. Łącznie badaniu poddano 365 placówek różnych marek, w tym 
klasy premium.

Największy wpływ na końcowy wynik testu miała kategoria „obsługa klienta” (62,5 proc. wszystkich przewidzianych punktów).  Pracownicy 
salonu zawsze starają się każdego gościa  traktować indywidualnie, starannie rozpoznając jego potrzeby, proponując najlepsze możliwe 
rozwiązania, odpowiadając na wszelkie wątpliwości i pytania. Cieszą się, że ich podejście znalazło uznanie w trakcie testu. Jednocześnie 
zapewniają, że będą ten standard utrzymywać oraz doskonalić.

Grupa Krotoski-Cichy  jako największa firma dealerska w Polsce jest reprezentantem marek Volkswagen (samochody osobowe i użytkowe), 
Audi, Seat i Skoda. W 2014 r. zajęła pierwsze miejsce pod względem sprzedaży nowych samochodów w Polsce w gronie największych 
polskich firm dealerskich TOP 50 (13 369 sztuk). W roku ubiegłym powtórzyła sukces - bijąc swój własny rekord, sprzedała 15 702 nowe 
samochody. 

Atrakcyjna i kompleksowa oferta dla różnych grup klientów, doświadczenie pracowników i jakość obsługi w zakresie sprzedaży i serwisu 
mają istotny wpływ na rozwój firmy. Grupa posiada punkty dealerskie w  Poznaniu, Szczecinie, Koszalinie, Słupsku, Pile, Częstochowie, 
Warszawie i Łodzi. Oprócz sprzedaży nowych aut zajmuje się odkupem i sprzedażą samochodów używanych oraz usługami serwisowymi 
i blacharsko-lakierniczymi.

Zapraszamy do salonów Grupy Krotoski-Cichy!
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Niewątpliwie jednym z najbardziej znanych w historii programu „Top Gear” samochodów jest Toyota Hilux. Jeremy 
Clarkson poddał tego czerwonego pick-upa różnego rodzaju „torturom”. Postanowił umieścić auto na szczycie 
wieżowca, który chwilę później miał zostać wysadzony w powietrze. Ale nawet to nie zabiło 13-letniej Toyoty…

UROCZY 
TWARDZIEL

egendarna Toyota Hilux zadebiutowała w 1968 
roku w Japonii, a już rok później była dostępna 
w Europie. To samochód nie do pobicia, cenio-
ny za jakość, wytrzymałość i niezawodność. Ma 
na swoim koncie zdobycie Bieguna Północne-
go i wulkanów na Islandii, a także wiele podróży 
po Antarktyce i pustyniach całego świata. Czę-

sto bierze udział w Rajdzie Dakar, zajmując czołowe miejsca w wy-
ścigu. Jeżdżą nim m.in. Adam Małysz i Marek Dąbrowski.

Sam pick-up jako model samochodu był używany przez amery-
kańskich farmerów i małych przedsiębiorców. Mówi się, że to wóz 
„który zbudował Amerykę”. Nazwa auta oznacza typ nadwozia 
dostawczego lub terenowego samochodu osobowego, charak-
teryzujący się skrzynią ładunkową znajdującą się zaraz za kabiną 
pasażerską. Nowa Toyota Hilux jest dostępna z trzema rodzajami 
nadwozia: z pojedynczą kabiną (Single Cab), z czteromiejscową 
przedłużoną kabiną (Extra Cab) i pięciomiejscową podwójną ka-
biną. To nadal prosty samochód, który jest stworzony do ciężkiej 
pracy. Nawet technologiczne nowinki jakie się w nim pojawiły nie 
zmieniły zasadniczo jego funkcji a  dodatkowo uczyniły ten mo-

del samochodu atrakcyjniejszym dla zwykłego śmiertelnika. Otóż 
z pick-ami jest tak, że albo pełnią praktyczną funkcję albo są wy-
znacznikiem stylu a może raczej… lansu. Widok takiego auta na 
polskich drogach zawsze robi wrażenie, a w niektórych warszta-
tach, szczególnie amerykańskich stoją jego podrasowane wersje.

Przyjrzyjmy się jednak japońskiemu „twardzielowi”. Nowa To-
yota Hilux nie zawiedzie nas w żadnym terenie co sprawdziliśmy 
na sobie uprawiając off-roadowy styl jazdy poza miastem. Auto 
wyposażono w  dołączany napęd na cztery koła, z  którego mo-
żemy skorzystać w każdej chwili i dodatkowo w reduktor, dzięki 
któremu jego moc i sprężystość jest jeszcze większa. Wjazd pod 
piaszczystą górkę na trudnym terenie staje się łatwy i nie ma efek-
tu „kotłowania” kół. Dodatkowo przekładnia rozdzielcza umożli-
wia wybór przełożeń szosowych lub terenowych dzięki czemu 
dostosujemy jazdę do rodzaju nawierzchni, mamy też na stanie 
automatyczną skrzynie biegów System Pitch&Bounce Control 
ogranicza kołysanie i podskakiwanie samochodu co ma oczywi-
sty wpływ na komfort jazdy, a cała gama systemów wspomagają-
cych hamowanie, ułatwia jazdę po śliskim i kamienistym podłożu, 
zjazd ze wzniesienia czy ruszanie pod górę. Ponadto nowa Toyota 

Toyota Hilux SR5
Pojemność 2,4 l.

Moc 150 KM
Prędkość maksymalna 175 km/h

Przyśpieszenie 0 do 100 km/h w 12,8 s. lub 13,2 s.
Średnie spalanie 7,2 l.

Cena od 155 tysięcy złotych

Autor: Aneta Dolega / Foto: Dagna Drążkowska
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Hilux ma mocniejsze podwozie z ramą podłużnicową i wytrzyma-
łą strukturę nadwozia skutecznie pochłaniającą uderzenia. To na-
prawdę samochód nie zdarcia, czego najlepszym przykładem jest 
wspomniany test Top Gear.

Patrząc na to mocne cacko zastanawiamy się: „skoro jest taki 
odporny czy jednocześnie jest bezpieczny dla kierowcy i  pasa-
żerów?” Otóż nasz pick-up został wyposażony w  system Toyota 
Safety Sens obejmujący układ wczesnego reagowania w  razie 
ryzyka zderzenia połączony z  funkcją wykrywania pieszych oraz 
w układy ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu i roz-
poznawania znaków drogowych. W  nowym Hiluxie znajdziemy 
siedem poduszek powietrznych: poduszki przednie i  boczne 
kierowcy oraz pasażera, poduszkę chroniącą kolana kierowcy 
a także poduszki kurtynowe obejmujące przednie i tylne siedze-
nia. Wszystkie systemy, o których mówiliśmy powyżej także mają 
wpływ na jakość bezpieczeństwa w  jeździe tym samochodem. 
Warto nadmienić jeszcze o kontroli stabilności jazdy, która włącza 
się, gdy czujniki wykryją podsterowność lub nadsterowność pod-
czas pokonywania zakrętu i o systemie kontroli toru jazdy przycze-
py, który pozwala skorygować ewentualne zmiany kierunku jazdy 
przyczepy spowodowane przez wiatr, nierówności nawierzchni 
bądź ruchy kierownicą.

Mamy więc prosty, odporny i bezpieczny samochód. Zajrzyjmy 
najpierw do jego wnętrza. Nowa Toyota Hilux ma przestronną ka-
binę, wygodne siedzenia i całą masę praktycznych schowków. Fo-
tele i tylnia kanapa w zależności od potrzeb mogą mieć tapicerkę 
wykonaną z mocnej i odpornej tkaniny, bądź z materiału o mięk-
kiej fakturze lub po prostu ze skóry. Czytelna, uporządkowana 
deska rozdzielcza łączy elegancję z praktycznością niezbędną do 

pracy w terenie. Auto wyposażone jest w multimedialny 7-calowy 
ekran dotykowy, łatwy w  obsłudze, dwa gniazda prądu stałego 
do zasilania akcesoriów oraz gniazda AUX i USB do podłączana 
smartfonów i przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Dla na-
szej wygody projektanci zadbali o ograniczenie hałasu przenikają-
cego do kabiny dzięki piance, którą uszczelnili wszystkie miejsca, 
przez które może przedostać się hałas. Wprowadzono również 
rozwiązania ograniczające hałas i wibracje wytwarzane przez silnik. 

Nowy silnik D-4D 2.4 z  serii GD o mocy 150 KM, pomimo iż 
ma mniejszą pojemność od swego poprzednika to charakteryzuje 
się znacznie większym momentem obrotowym przy niskich i śred-
nich obrotach i mniejszą emisją szkodliwych substancji. Hilux nie 
jest szybkim wozem, ale też nie jest takie jego przeznaczenie. Na 
jego udział (z sukcesami) w Rajdzie Dakar ma wpływ konstrukcja, 
wytrzymałość i  techniczne możliwości. Przyśpiesza od 0 do 100 
km/h w  12,8 s. lub 13,2 s. Jego maksymalna prędkość to 175 
km/h.

Toyota Hilux podobnie jak wszystkie pick-upy powstała z zało-
żenia jako samochód dostawczy, biznesowy. W praktyce spraw-
dza się świetnie jako wóz osobowy. Skrzynia ładunkowa, o  ła-
downości 1000 kg może także posłużyć także jako pojemnik na 
bagaże, przewóz ludzi czy zwierząt. Równie dobrze można na niej 
się przespać. Skrzynia wyposażona jest w kilka rodzajów przykry-
cia, w tym twardą pokrywę, zamykaną na klucz aluminiową roletę 
i sztywne nadbudowy.

Nowa Toyota Hilux nie różni się designem od swojej poprzed-
niczki. I  dobrze, prosty wygląd tego auta nadaje mu charakter. 
Nas urzekł model w kolorze Volcano Red.
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Rolls-Royce to bez wątpienia najbardziej luksusowa samochodowa marka świata. Henry Royce i Charles Stewart 
Rolls założyli ją w 1906 roku. Od tego czasu legenda Rolls-Royce’a narastała, stając się jedną z najbardziej 
prestiżowych manufaktur w branży motoryzacyjnej. Dzięki Rolls-Royce Motor Cars Warszawa mieliśmy okazję 
poczuć tę legendę. 

PRAWDZIWIE 
PRESTIŻOWA 
MARKA
Autor i Foto: Marcin Wiła
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o naszej dyspozycji mieliśmy dwa modele z 
aktualnej oferty:  usportowiony, dwudrzwio-
wy model Wraith należący do klasy GT oraz 
luksusową limuzynę Ghost w wersji EWB, 
czyli z wydłużonym rozstawem osi. 

ROLLS-ROYCE WRAITH

Nocne niebo usłane gwiazdami. To pierwsze skojarzenie jakie 
przychodzi na myśl po zajęciu miejsca wewnątrz auta. Za ten efekt 
odpowiada 1340 malutkich diod LED, które „rozrzucone” zostały 
na podsufitce modelu Wraith (ang. Zjawa). Dokładność i precyzja z 
jaką został wykonany ten samochód poraża swoją doskonałością. 
Trudno jest go do czegokolwiek porównać, bo ta klasa nie ma so-
bie równych. 

Rolls-Royce zachwyca majestatem. Samochód jest ogromny, 
ma ponad 5,2 metra długości i niemal 2 metry szerokości, a mimo 
to sylwetka wydaje się lekka i zwiewna. Za kierownicą sprawia wra-
żenie znacznie lżejszego i mniejszego niż jest w rzeczywistości. 
Otwierane w przeciwną niż zwykle stronę drzwi skrywają obszerną 
kabinę dla 4 osób. Każda z nich siedzi na indywidualnym fotelu 
delektując się ledwie słyszalnym pomrukiem silnika V12 o mocy 
ponad 600 KM.

REZERWA MOCY

Szczegóły techniczne nie mają znaczenia – Rolls-Royce za-
wsze osiągi swoich samochodów określa jako „wystarczające”, a 
na wskaźnikach na próżno szukać obrotomierza. Zamiast niego 
kierowca ma procentowy wskaźnik dostępnej mocy. Powiedzieć 
można tylko tyle, że trudno sprawić, aby wskazał 0%.

I taki właśnie jest Rolls-Royce, tajemniczy, ale niezwykły. Samo-
chody tej marki trwają od pond 100 lat i z taką polityką producen-
ta, jeszcze przez kolejne długie lata będą zachwycać i nobilitować. 
Cena? Dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, więc i w tym 
przypadku nie wypada o nich wspominać…  

ROLLS-ROYCE GHOST

„Duch” to mniejszy z braci rodziny ultra luksusowych limuzyn 
Rolls-Royce’a. W prezentowanej wersji EWB Extended wheelba-
se – z wydłużonym o 17 centymetrów rozstawem osi, to limuzy-
na stworzona z myślą o pasażerach tylnej kanapy. Przestrzeń jest 
praktycznie nieograniczona. Dodatkowo pasażer na najbardziej 
prestiżowym miejscu, czyli z tyłu po prawej stronie, może sterować 
fotelem pasażera przed sobą. 

Tylna kanapa ukształtowana w formie dwóch indywidualnych 
foteli ma rozkładane oparcia i możliwość regulacji wysokości oraz 
długości siedziska. Jest też regulacja temperatury podgrzewania 
i intensywności wentylacji, połączonej z nawiewem chłodnego 
powietrza prosto z klimatyzacji.  Po zajęciu miejsca, problemem 
mogłoby oczywiście być zamknięcie drzwi, inżynierowie odpo-
wiedzialni za Ghost’a zastosowali więc przycisk umożliwiający ich 
zamknięcie bez wychylania się z kanapy.

PERFEKCJA WYKOŃCZENIA

Od razu widać perfekcję wykończenia każdego detalu. To ręcz-
na robota najlepszych fachowców. Po środku zabudowany jest sys-
tem iDrive, którym można sterować radiem, nawigacją, telewizją, 
fotelami, intensywnością masażu, odbierać telefon, czy ustawiać 
konkretną konfigurację różnych systemów. Każdy z pasażerów ma 
przed sobą duży monitor a pod nim wysuwany stolik z idealnie 
wyszlifowanym i polakierowanym blatem. 

D
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Przyśpieszenie do 100 km/h zajmuje tylko 5,1 s. Z lekkim po-
mrukiem wóz błyskawicznie nabiera tempa, nie zważając na swo-
ją masę. Ma się wrażenie, że jeszcze chwila, a przód samochodu 
uniesie się niczym samolot odrywający się od pasa startowego. 
Jazda tym samochodem jest niezwykłym doświadczeniem – ab-
solutna cisza w środku i komfort resorowania, którego trudno do-
świadczyć w jakiejkolwiek innej limuzynie. 

ROLLS-ROYCE W POLSCE

W Polsce Rolls-Royce oficjalnie jest obecny od 2013 roku. Wte-
dy to rodzinna firma państwa Fusów z Warszawy otworzyła pierw-
szy i jedyny salon tej marki w Polsce. W branży motoryzacyjnej 
rodzina Fusów działa od trzech pokoleń. Od 30 lat jest dealerem 
marki BMW, który był pierwszym salonem w Polsce.

- Kiedyś klienci marki Rolls-Royce mieli zwykle powyżej 60 lat. 
Dzisiaj znacznie się to zmieniło, głównie dzięki modelowi Wraith. 
Obecnie moi klienci mają najczęściej od 45 do 50 lat. Rekordzistą 
jest 19-latek, który również nabył samochód marki Rolls-Royce. 
Czas oczekiwania na zamówiony model to 3-4 miesiące, ale zda-
rzyły się sytuacje, w których klient bardzo mocno spersonalizował 
swój samochód, wówczas czas oczekiwania wyniósł około 9 mie-
sięcy - mówi Piotr Fus, właściciel Rolls-Royce Motor Cars Warsza-
wa.

SAMOCHÓD SZYTY NA MIARĘ

Każdy samochód marki Rolls-Royce jest budowany ręcznie i na 
indywidualne zamówienie. Jego wyposażenie może obejmować 

właściwie wszystko, co przyjdzie klientowi do głowy. Każdy samo-
chód szyje się na miarę, personalizuje według wytycznych klienta, 
a potem dostarcza bezpośrednio do jego domu. 

- Jeździmy z klientem do fabryki w Goodwood, wybieramy każ-
dy detal samochodu osobno, od koloru karoserii po rodzaj drew-
nianego wykończenia, styl przeszyć tapicerki, wzory felg. Jeden 
z klientów salonu w Warszawie zażyczył sobie na przykład samo-
chód w narodowych, biało - czerwonych barwach. Specjalnie dla 
niego został przygotowany lakier, który nie był dostępny w stan-
dardowej palecie. Po przygotowaniu kilku próbek, klient wybrał 
barwę, która najbardziej mu odpowiadała i zastrzegł ten lakier 
nazwą swojej firmy - dodaje Piotr Fus.

KLIENT NIE PŁACI

Samochody marki Rolls-Royce objęte są czteroletnią gwarancją 
bez limitu kilometrów. Co więcej w tym okresie nabywca nie za-
prząta sobie głowy żadnymi czynnościami serwisowymi, bowiem 
wszystkie naprawy, wymiana i obsługa wykonywana jest na koszt 
marki Rolls-Royce. Po stronie klienta jedynymi wydatkami zwią-
zanymi z samochodem jest paliwo, ubezpieczenie i opony, które 
zużywa. Klienci bardzo często życzą sobie, aby ich samochód trafił 
do serwisu bez ich udziału ze względu na brak czasu. 

- Wówczas wysyłamy specjalny samochód transportowy, z za-
mkniętym nadwoziem, ponieważ polityka Rolls-Royce’a jest taka, 
że te pojazdy nie mogą być transportowane odkrytą lawetą. Ser-
wis w Warszawie posiada również auto zastępcze, oczywiście mar-
ki Rolls-Royce - mówi Piotr Fus. 



Seminarium „Samochód w �rmie”
24-25 września 2016 godz. 12.00 – 14.00

Hala Widowiskowo-Sportowa w Koszalinie, ul. Śniadeckich 4

12.00 – 12.30 
„Technologia napraw i historia nowoczesnych nadwozi samochodowych”

 Toni Seidl

12.30 – 13.00 
„Nowoczesne lakiery samochodowe”

Marcin Wilgosiewicz – Area Sales Manager PPG Industries, 
Adam Olczyk – Technic Training Professional PPG Industries.

13.00-13.30
Wykład tylko w sobotę, 24 września br.

„Skuteczne metody zarządzania pojazdami przy użyciu narzędzi IT”

Maciej Sosnowski – Kierownik ds. Wdrożeń i Marketingu PasCom
Damian Dominik – Specjalista ds. Wdrożeń i Marketingu PasCom 

13.30 -13.45
„Zakup samochodu do �rmy – różne formy �nansowania”

Rafał Zawada – szef sprzedaży samochodów osobowych Mercedes-Benz Mojsiuk,
Jacek Rachwalski – szef sprzedaży samochodów Honda Auto Mojsiuk KM,
Dariusz Kieliański – szef sprzedaży samochodów Peugeot Mojsiuk Motor.

13.45 – 14.00
„Pro Truck Driver – oferta szkoleń dla kierowców”

Piotr Rachwalski – doradca handlowy Mercedes-Benz Mojsiuk samochody użytkowe

CENTRUM BIZNESU, ul. Zwycięstwa 42, Koszalin
Tel. 94 347 71 27, email: info@cb.koszalin.pl, www.biznes.koszalin.pl

 
Do�nansowano z budżetu Miasta Koszalina

Organizator: 

Partnerzy: 
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Już od dawna rola dealera samochodów przestała być ograniczona wyłącznie do sprzedaży i  serwisowania 
sprzedanych aut. Aktualnie działalność takiego podmiotu to także działania prospołeczne i  edukacyjno 
– informacyjne. W  szczególności ten drugi aspekt dodatkowej działalności autoryzowanego punktu sprzedaży 
i serwisu samochodów, zostanie zaprezentowany podczas zbliżających się Targów Motoryzacji w Koszalinie.

GRUPA MOJSIUK PROMUJE NOWE 
ROZWIĄZANIA TECHNICZNE PODCZAS 
TARGÓW MOTORYZACJI W KOSZALINIE

okrocznie podczas koszalińskich targów 
równolegle do ekspozycji najnowszych 
modeli w  Hali Widowiskowo - Sportowej 
w Koszalinie odbywają się profilowane se-
minaria tematyczne dotyczące rozmaitych 
zagadnień związanych z  branżą motoryza-
cyjną. Tak też będzie i tym razem. W dniach 

24 i 25 września br. , w godzinach od 12.00 do 14.00, w sali przy-
ległej do hali targowej odbędzie się seminarium pt. „Samochód 
w firmie”. Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą z użyciem 
środków transportu wie, że to zagadnienie nabiera znaczenia 
w życiu firmy z każdym kolejnym zarejestrowanym samochodem, 
a w firmie np. z flotą kilkunastu aut staje się wręcz zagadnieniem 
strategicznym. Mając to na uwadze organizator seminarium – 
Centrum Biznesu Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczo-
ści w Koszalinie wraz z partnerami seminarium – Grupą Mojsiuk, 
firmą PPG, CTS oraz PasCom, zaprezentują koszalińskim przed-
siębiorcom kilka najważniejszych tematów związanych z  tym za-
gadnieniem.

Logistycy w  firmach powinni posiadać znajomość użytkowa-
nych samochodów od strony eksploatacyjnej, konstrukcyjnej, 
jak i materiałów do ich budowy. Wybór odpowiedniego punktu 
naprawczego, zapewnia bezpieczeństwo dalszego  użytkowania 
naprawianego auta. Tezę tę podczas seminarium udowodni pan 
Toni Seidl – wieloletni praktyk, szkoleniowiec i wykładowca akade-
micki z zakresu budowy nadwozi oraz ich naprawy.

Współczesne nadwozia samochodowe dzięki inteligentnej, in-
nowacyjnej i lekkiej hybrydowej budowie są nie dość, że lżejsze 
od swoich poprzedników, to zapewniają niespotykane dotąd bez-
pieczeństwo dla pasażerów. Dzięki zastosowaniu najnowszych 
technologii inżynierowie stworzyli super bezpieczne nadwozie, 
którego sercem jest stabilna klatka bezpieczeństwa. Zbudowa-
no ją z wysoko- i ultrawysoko wytrzymałej stali o  zróżnicowanej 
grubości przekrojów. Wiele elementów tłoczonych jest na gorą-
co, a specjalny proces produkcji zapewnia dużą wytrzymałość na 
odkształcenia. Połączenie elementów stalowych z aluminiowymi 
i  tworzywami sztucznymi zaowocowało powstaniem  nowocze-

R
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snych  konstrukcji  spełniających  wszelkie normy  podczas testów 
zderzeniowych.

Skomplikowana budowa współczesnych pojazdów wymaga 
specjalnych technologii naprawy, wymiany czy łączenia poszcze-
gólnych elementów podczas wykonywania napraw blacharsko
-lakierniczych. Przed rozpoczęciem naprawy, bardzo ważnym 
elementem jest, właściwe zdiagnozowanie uszkodzenia pojazdu  
i odpowiednie  zakwalifikowanie poszczególnych elementów do 
naprawy lub wymiany. Tą operację może wykonywać tylko do-
świadczony i odpowiednio przeszkolony doradca serwisowy. 

Kolejny etap to naprawa blacharsko-lakiernicza. Wykonywanie 
skomplikowanych połączeń wymienianych elementów w  odpo-
wiednich obszarach dozwolone jest tylko przy  zastosowaniu  
technologii określonej przez producenta danego pojazdu oraz 
przy użyciu  specjalistycznego sprzętu. 

Takim doświadczeniem, m.in. również przekazywanym od lat 
90. XX w. przez firmę pana Toniego Seidla, dostępem do doku-
mentacji fabrycznej, odpowiednim wyposażeniem i przeszkoloną 
załogą dysponuje Mojsiuk Centrum Blacharsko - Lakiernicze zlo-
kalizowane w Starych Bielicach pod Koszalinem  przy drodze kra-
jowej nr 6. Centrum, wykonując naprawy blacharsko-lakiernicze, 
współpracuje praktycznie ze wszystkimi producentami  samocho-
dów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Do  napraw w Cen-
trum używane są wyłącznie oryginalne części zamienne. 

Wykonane z  odpowiednich materiałów gwarantują zachowa-
nie walorów bezpieczeństwa, zabezpieczenia antykorozyjnego 
oraz dopasowanie kształtu. Naprawy  wykonywane są przy użyciu  
najnowszych  dostępnych urządzeń, a kontrola przeprowadzana 
jest na sprawdzonym urządzeniu do pomiarów przestrzennych 
punktów bazowych określonych przez producenta pojazdu. Wy-
soko wykwalifikowany zespół blacharzy i  lakierników, zdobywa 
doświadczenie na specjalistycznych szkoleniach w zakresie tech-
nologii naprawy przeprowadzanych przez producentów pojaz-
dów jak i  dostawców urządzeń  i  lakierów. Na wszystkie naprawy 
przeprowadzone w Mojsiuk Centrum Blacharsko - Lakierniczym, 
klient otrzymuje wieloletnią gwarancję, a mobilność zapewniają  
dostępne samochody zastępcze.

Przy naprawach blacharskich oprócz słowa „JAK”, równie waż-
ne jest słowo „CZYM”. Na to pytanie podczas seminarium odpo-
wiedzą przedstawiciele firmy PPG Industries – światowego lidera 
w  branży produkcji lakierów samochodowych. Przy zachowaniu 
odpowiedniej technologii, prawidłowa aplikacja powłoki lakier-
niczej zapewnia poza wyglądem estetycznym również odpowied-
nią trwałość i ochronę karoserii na długi czas.

Współczesne zarządzanie flotą nie może obyć się bez wsparcia 
informatycznego. Tę działkę zarządzania przybliży uczestnikom 
seminarium firma PasCom z siedzibą w Gdyni. Szybkie i sprawne 
zarządzanie flotą to wymierny zysk dla firmy. Aktualne oprogra-
mowanie pozwala na znaczącą racjonalizację przejazdów oraz 
bieżącą kontrolę kosztów a także błyskawiczną wymianę informa-
cji pomiędzy kierowcą i dyspozytorem.

Na końcu każdego działania jest człowiek, w  przypadku floty 
samochodów tym podstawowym ogniwem jest dobrze przeszko-
lony kierowca. Od jego wyszkolenia, stylu jazdy zależy w głów-

nej mierze zużycie paliwa i innych – eksploatacyjnych elementów 
samochodu. Odpowiednio wyszkolony kierowca, mający i umie-
jący wykorzystać wiedzę nabytą w czasie szkoleń z zakresu eko-
nomicznej jazdy potrafi zaoszczędzić do 12% oleju napędowego. 
Dodatkowo kierowca znający swój pojazd i jego możliwości po-
trafi zaoszczędzić na kosztach materiałów eksploatacyjnych takich 
jak tarcze, klocki hamulcowe czy tarcza sprzęgła. „Policz i zacznij 
oszczędzać już dziś” to hasło programu ProTruck Driver Grupy 
Mojsiuk, która szkoli kierowców na użytkowanych przez nich w co-
dziennej pracy samochodach.

Wyposażenie pojazdu, jego stan techniczny, czy stan technicz-
ny naczepy/przyczepy mają decydujący wpływ na przebieg i wy-
nik szkolenia. Poza tym  pozwala to na znalezienie ewentualnych 
błędów przy konfiguracji czy utrzymaniu stanu technicznego uży-
wanego pojazdu. 

Szkolenie na pojazdach demonstracyjnych, wyposażonych we 
wszystkiego rodzaju systemy asystujące czy wspomagające, nie 
przyniesie oczekiwanych efektów, jak szkolenie na pojeździe, któ-
ry jest w rzeczywistości użytkowany.

Wszystkie wyżej opisane tematy pokazują, jak w obecnym cza-
sie złożone jest zagadnienie samochodu w firmie, ale także po-
każą uczestnikom seminarium w jaki sposób można tą dziedzinę 
działalności firmy kontrolować, aby przynosiła zyski. Grupa Moj-
siuk poleca i zaprasza na pierwsze seminarium już w sobotę, 24 
września br., o godz. 12.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Ko-
szalinie przy ul. Śniadeckich.

Całodobowa infolinia
Mojsiuk Centrum Blacharsko – Lakierniczego:

608-804-909

Inwestycja Roku 2016 – Serwis samochodów 
ciężarowych Mercedes-Benz w Gorzowie 
Wlkp. – Nagroda gospodarcza przyznana 
przez Środkowopomorską Radę Naczelnej 
Organizacji Technicznej podczas 48. 
Edycji Koszalińskich dni Techniki
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Sycylia to wyjątkowa wyspa. Mimo że od Kalabrii 
oddzielona jest tylko Cieśniną Mesyńską o długości 
zaledwie 3 km, ma całkiem inną niż ona kulturę i historię. 

PEREŁKI 
SŁONECZNEJ 

ITALII

ycylia jest największą wyspą Morza Śródziemne-
go, o różnorodnym krajobrazie - od gór poprzez 
równiny do wybrzeża z przepięknymi zatoczkami 
i plażami, ciągnącego się kilometrami. 

Niewątpliwie spełnieniem marzeń każdego 
podróżnika będzie wyprawa na jeden z najwięk-

szych na świecie i  wciąż aktywny wulkan, czyli Etnę ( 3 323 m 
n.p.m.).  Bez problemu można pokonać drogę na szczyt pieszo, 
ale dla wygodnych mamy podpowiedź: można dostać się tam 
również kolejką. 

Szata roślinna zboczy Etny zmienia się w zależności od wysoko-
ści – są to gaje pomarańczowe, cytrynowe, figowe oraz winnice, 
a bliżej szczytu krajobraz zmienia się całkowicie, znika roślinność 
i pojawiają się ciemne hałdy oraz dymiące szczeliny. 

Warto pamiętać o ciepłej odzieży – na górze jest zdecydowa-
nie zimniej i zawsze wieje wiatr. Jeżeli ktoś zapomni kurtki, może 
za opłatą wypożyczyć ciepłe okrycie w punkcie obsługi turystów 
(za 2 €).

 W cieniu Enty znajduje się Katania – wszystko „zrobione” jest 
tu z lawy. Od początku istnienia jej rozwój jest związany z wulka-
nem. Miasto od dawna wykorzystuje żyzne gleby wulkaniczne do 
uprawiania winorośli, oliwek, cytrusów czy ziół. Szczególnie dzięki 
wpływom z turystyki Katania stała się drugim po Palermo, stolicy,  
najważniejszym miastem na Sycylii.

Palermo to jeden z głównych celów podróży po wyspie. Panuje 
tu orientalna atmosfera. Szczególnie po zmierzchu można poczuć 
klimat „Baśni tysiąca i  jednej nocy”. Zatłoczone barwne uliczki, 
niesamowite kontrasty oraz pomieszanie języków robi niezwykłe 

wrażenie.  Mieszkają tu imigranci m.in. z Afryki, krajów arabskich 
oraz Indii. Kolorowe i  pełne życia są targi miasta -  najsłynniejsze 
to Ballaro, Vuucciria i Capo. 

W Palermo warto zajrzeć do Kościoła Santa Maria dell’Ammira-
glio – uważanego za jedną z  najpiękniejszych budowli na świecie. 
Kościół powstał w  I  połowie XII stulecia, zachwyca cudownymi 
mozaikami i barokową fasadą. Świat kultury śródziemnomorskiej 
poza Palermo można poznać w  Mesynie. Znajduje się tu jeden  
największych zegarów astronomicznych na świecie. 

Na pewno uwagę każdego turysty przykują katakumby w Co-
nvento dei Cappucini. Znajduje się w nich około 8000 mumii, za-
równo osób duchownych, jak i świeckich. 

Do najważniejszych stref archeologicznych Europy należą Syra-
kuzy. Znajduje się tu jeden z najsłynniejszych na świecie parków 
archeologicznych: teatr grecki, resztki amfiteatru rzymskiego i po-
zostałości Latomii, czyli kamieniołomów – m.in. słynna grota zwa-
na Uchem Dionizjosa (wysoka na 65 m). Syrakuzy wpisane są na 
Światową Listę Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. 

Kalabria to z  kolei najbardziej wysunięty na południe region 
na końcu „włoskiego buta”. Charakterystyczne ukształtowanie te-
renu przyciąga uwagę i zachwyca -  to wiecznie obecny kontrast 
między morzem a górami. Najpiękniejszym miastem Kalabrii jest 
Tropea. Jest to także jeden z najbardziej popularnych kurortów na 
południu Włoch. To tutaj znajduje się słynna plaża o długości 4 km 
i szerokości 50 m. Plażę naturalnie dzielą skały na mniejsze zatocz-
ki. Morze ma tu idealnie turkusowy kolor, a charakterystyczne sta-
re miasto na klifie to wizytówka tej części Italii.  Klimat na wybrzeżu 
jest typowo śródziemnomorski i gorący. Temperatury w zimę nie 
spadają poniżej 10 stopni.  

Autor: Agnieszka Strojna
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Stolicą regionu jest Cotanzaro. Miasto leży na płaskowyżu skąd 
roztacza się wspaniały widok na zatokę i dolinę Musofalo. Stara 
dzielnica miasta powstała w IX w. Była to dawna stolica jedwabiu 
i aksamitu. Miasto nawiedzane było przez trzęsienia ziemi co przy-
czyniło się do zniszczenia wszelkich zabytków. 

Capo Vaticano to jeden z  najpiękniejszych fragmentów wło-
skiego wybrzeża. Panuje tu klimat suchy, prawie afrykański. Plaże 
są tu dzikie, klify ogromne a pomiędzy piaszczystymi szlakami ro-
śnie mnóstwo kaktusów. Największą miejscowością jest tu Santa 
Domenica z małymi przytulnymi barami i restauracjami.

Kalabria jest górzysto-wyżynna, zaledwie 8 proc. Jej powierzch-
ni stanowią równiny. Ze względu na takie ukształtowanie terenu 
rolnictwo i hodowla nie były tu powszechne. Także przemysł w Ka-
labrii jest słabo rozwinięty. Za to plaże i wybrzeże należą do naj-
piękniejszych w Italii. 

 Grecy obszar dzisiejszej Kalabrii nazywali Enotria, Oinotria 
(terra del vino, czyli ziemia, kraina wina). To stąd pochodzi Ciro, 
czerwone wino, które dawniej podawano zwycięzcom olimpij-
skim. Kalabria słynie z  wysokiej klasy rzemiosła artystycznego, 
głównie ceramiki. Wytwarza się ją tradycyjnymi metodami na 
wzór form z czasów starożytnych i bizantyjskich. Naczynia i maski 
podobno pełnią funkcję amuletów i chronią przed złem. Bogata 
kolekcja takich wyrobów mieści się m.in. w Muzeum Etnograficz-
nym w Palmi.

Jeśli chodzi o kulinaria, najbardziej popularne  potrawy  w tym 
regionie to bakłażany, miód, cytrusy, melony, arbuzy oraz owoce 
morza. Nie lada rarytasem są figi. Można jeść je prosto z drzewa, 
pyszne są także suszone nadziewane orzechami i  migdałami. 
Główny wspólny składnik kulinarny dań to peperoncino, ostra 
przyprawa w postaci papryki. Peperoncino ma także zastosowa-
nie lecznicze i jest uważane za afrodyzjak, symbolizuje pasję, na-
miętność i zdecydowanie. 

Składnikiem niemal każdej potrawy jest oliwa z oliwek. Zarów-
no Sycylia jak Kalabria słyną z jej produkcji. Najważniejsze jest to, 
aby była tłoczona na zimno, bez procesu podgrzewania. Dzięki 
temu nie traci drogocennych składników.  

Można tu spotkać bardzo sędziwe drzewa oliwne - jak np. gi-
gantyczne drzewo, któremu nadano imię świętego Antoniego. 
Obwód oliwki przekracza kilkanaście metrów. 

Kalabria poza kurortami nad brzegiem morza oferuje wie-
le miejsc, w których nie ma jeszcze tłumów turystów. Jest dzika 
i piękna. Chociaż nie ma tam wielu zabytków, jak w pozostałych 
regionach Włoch, można odnaleźć tu cuda natury i niezapomnia-
ne widoki. 

Autorka jest właścicielką firmy AGA – Holiday 
(Koszalin, ul. Piłsudskiego 88, biuro@agaholiday.pl,

tel.: 602 702 912, 533 669 668) 
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ytrawny etnograf dostrzegł w  „Ja-
strowiakach” potencjał artystyczny. 
Repertuar zespołu okazał się bodź-
cem do zorganizowania spotkań 
Bukowińczyków osiadłych głównie 
w  Lubuskiem i  na Dolnym Śląsku. 
Pomysł „chwycił” i  tak 27 lat temu 

odbył się pierwszy Festiwal „Bukowińskie Spotkania”. Po wojnie 
Bukowińczycy zostali wysiedleni lub wywędrowali dobrowolnie 
nie tylko do Polski, ale też na Słowację, Węgry, do Serbii. Wielu 
jednak zostało w swoich rodzinnych stronach i dzisiaj są obywate-
lami Ukrainy, Rumunii i Mołdawii. 

I tak zaczęło się od spotkań w Jastrowiu, ale dość szybko Festi-
wal się rozrósł i pojawiły się edycje w prawie wszystkich krajach, 
w których mieszkają dziś już potomkowie mieszkańców magicz-
nej, górzystej, zielonej krainy. 

LEGENDARNE CZERNIOWCE

Napisałam na początku, że od dawna chciałyśmy, Grażyna Pre-
der i  ja – dziennikarki Radia Koszalin, towarzyszyć z mikrofonem 
którejś z  zagranicznych edycji Festiwalu. W  tym roku udało się 
nam być w lipcu i na Ukrainie, i w Rumunii. 

Tegoroczną ukraińską edycję Festiwalu gościły przepiękne 
Czerniowce – miasto o wspaniałej architekturze i bogatej, skom-
plikowanej historii, położone na wzgórzach nad rzeką Prut i nazy-
wane „małym Wiedniem”. Wyjazdy Polaków na zachodnią Ukrainę 
ograniczają się z  reguły do Lwowa, Stanisławowa, czasem ktoś 
pojedzie do Żółkwi, Krzemieńca czy Tarnopola. 

Czerniowce leżą dalej na południe, tuż przy granicy z Rumunią, 
w mieście widać drogowskazy kierujące do rumuńskiej Suczawy. 
Rezyduje tu także rumuński konsul. Czerniowce nigdy nie znalazły 

W

BUKOWINA, 
CZYLI EUROPA 

W MINIATURZE

Na ten wyjazd ochotę miałyśmy od dawna, od wielu lat bowiem towarzyszyłyśmy z mikrofonem Międzyna-
rodowemu Festiwalowi Folklorystycznemu Bukowińskie Spotkania w  Jastrowiu i  Pile. Jego pomysłodawcą 
i konsekwentnym realizatorem jest etnograf z Piły Zbigniew Kowalski. Dawno temu zachwycił się on folklo-
rem bukowińskim, który prezentował Zespół Obrzędowy Górali Czadeckich „Jastrowiacy”. A zespół ten po-
wstał, aby kultywować tradycje, obyczaje, język i muzykę Górali Czadeckich – grupy etnicznej narodowości 
polskiej przesiedlonej w części na Pomorze po II wojnie światowej z Bukowiny, czyli pięknej krainy położonej 
na dzisiejszym pograniczu ukraińsko-rumuńskim. 

Autor: Anna Rawska / Foto: Grażyna Myślińska 
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się w granicach Rzeczpospolitej. Najpierw były pod panowaniem 
tureckim, potem przyłączono je do Austrii, a w 1849 stały się stoli-
cą Księstwa Bukowiny – kraju koronnego cesarstwa Habsburgów. 
Do 1944 r. należały do Rumunii, zaś od 1991 r. pozostają w grani-
cach Ukrainy. 

Polaków w Czerniowcach jednak nie brakuje. Jak mówi Włady-
sław Strutyński, przewodniczący tutejszego Towarzystwa Kultury 
Polskiej im. Adama Mickiewicza i  dyrektor Domu Polskiego, na 
Bukowinie mieszka około ośmiu tysięcy Polaków, a w samym mie-
ście około dwóch tysięcy. Pan Władysław, przesympatyczny, życzli-
wy i dowcipny, cały czas towarzyszył uczestnikom Festiwalu z Polski 
(zespołowi „Stanowianie” ze wsi Stanów pod Zieloną Górą i  ze-
społowi „Echo Bukowiny” z Lubania). Spotkaliśmy się pierwszego 
dnia przed czerniowieckim ratuszem, opiekował się nami podczas 
pobytu w skansenie - miejscu Festiwalu, poświęcił swój czas na po-
kazanie Czerniowiec, pojechał do Starej Huty i Pietrowiec Dolnych.

Ale po kolei. Prof. Władysław Strutyński jest wykładowcą miej-
scowego Uniwersytetu im. Jurija Fedkowycza i oprowadził nas po 
tym olbrzymim obiekcie. Główna siedziba Uniwersytetu to daw-
na rezydencja prawosławnego metropolity Bukowiny. Budynek 
jest potężny, ma przepiękny dach pokryty dachówką w  ludowe 
wzory bukowińskie. Na pierwszy rzut oka przypomina budowle 
mauretańskie, ale są tu też elementy bizantyjskie, a także gwiaz-
da Dawida. Metropolita chciał w ten sposób zaznaczyć, że żyją tu 
ludzie różnych narodowości, religii i kultur. W towarzystwie prof. 
Strutyńskiego spacerowaliśmy po centrum Czerniowiec, w którym 
aż roi się od wielkich, bogato zdobionych secesyjnych kamienic. 
Pomysłowość tutejszych architektów, m.in. przedstawicieli wie-
deńskiej szkoły Otto Wagnera, nie znała wprost granic. Przepiękny 
jest np. budynek Teatru im. Olgi Kobylańskiej, na którego szczycie 
umieszczono posąg Melpomeny, fasadę zdobią popiersia zna-
nych postaci kultury europejskiej, a przed gmachem jest piękny 
ogród różany. Tuż obok stoi wielka, odrestaurowana, bogato zdo-
biona kamienica, tzw. Dom Żydowski. Dom Polski i Dom Rumuński 
mieszczą się przy reprezentacyjnym deptaku. Festiwalowi goście 
zostali zaproszeni przez władze Czerniowiec do hotelu Kijów na 
uroczysty bankiet. Dzięki bogatym wnętrzom, niezwykłym żyran-
dolom, lustrom, płaskorzeźbom, freskom, o smakołykach na sto-
łach nie wspominając, można było poczuć się jak na balu u Jego 
Cesarskiej Mości Franciszka Józefa.

ŚLADY TRUDNEJ HISTORII

Sporo czasu spędziłyśmy z Grażyną Preder na czerniowieckim 
cmentarzu. To niezwykła nekropolia – olbrzymi teren niedaleko 
centrum pokryty chaszczami i mocno zaniedbany, aczkolwiek nie-
zwykle urokliwy. Składa się z dwóch części: chrześcijańskiej i  ży-
dowskiej. Wchodząc od strony chrześcijańskiej, najpierw mijamy 
groby z  nazwiskami ukraińskim, potem z  polskimi, a  następnie 
z rumuńskimi. Na wielu nie można odczytać napisów, ale jeszcze 
widać płaskorzeźby, kolumny, rzeźby aniołów czuwających nad 
pochowanymi. To nekropolia równie piękna, skłaniająca do prze-
myśleń nad trudną historią tej ziemi, równie cenna i warta uwagi 
jak Rossa czy Łyczaków. Może warto pomyśleć o spoczywających 
tu Polakach, zadbać o ich groby. Towarzystwo im. A. Mickiewicza 
samo nie da rady. 

Po drugiej stronie wąskiej uliczki olbrzymi cmentarz żydowski 
(drugi, równie wielki, jest w dzielnicy zwanej Sadogórą). Nad ca-
łością góruje kaplica pogrzebowa. Jest w  opłakanym stanie; to 
właściwie ruina bez drzwi i okien, w której walają się śmieci, choć 
niedawno została pokryta dachem. 

Na głównej alei mijamy mauzoleum pisarza Eliazera Steinbarga, 
który w centrum miasta ma też swoją ulicę. Przed wojną mieszkało 
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w Czerniowcach 70 tys. Żydów i działało 89 synagog; dziś zostało 
ich trzy tysiące  i dwie czynne świątynie. W największej – Tempel – 
urządzono kino i nic nie wskazuje, że w tym budynku była niegdyś 
świątynia. Tylko charakterystycznej bryły budowli nie udało się 
zmienić. Warto pochodzić po czerniowieckich ulicach i uliczkach, 
szukając śladów świetności tego zachwycającego, choć mocno 
zaniedbanego miasta o najdłuższej w Europie brukowanej ulicy.

A jeśli dopadnie nas głód, to nietrudno go zaspokoić w którejś 
z  wielu restauracji. Z  redaktor Antoniną Tarasową z  polskiej re-
dakcji gazety „Bukowina” trafiłyśmy do „Hopaczoka” o ludowym 
wystroju. Zajadałyśmy się wspaniale przyrządzoną mamałygą, 
miniaturowymi gołąbkami w liściach winogron (w menu był przy 
tej potrawie dopisek, że to jubilerska robota) i  również małymi 
placuszkami ziemniaczanymi z polędwiczką w sosie grzybowym. 
Popijałyśmy to całkiem niezłym czerniowieckim piwem. 

POLSKIE ENKLAWY 

Ważnym punktem naszego pobytu na ukraińskiej Bukowinie 
były odwiedziny wsi, z której okolic pochodzą przodkowie „Sta-
nowian”. Wieś Dunawiec – ta właściwa ich wieś – już nie istnieje, 
a polskie nazwiska znajdowaliśmy na wiejskich cmentarzach, m.in. 
w Dawydynach i Baniłowie. 

Dzisiaj Polacy mieszkają głównie w  Starej Hucie, Pietrowcach 
Dolnych i Tereblaczu. Przyjmowali nas niezwykle gościnnie, ser-
decznie, polskimi pieśniami i  miejscowymi smakołykami, także 
tymi w płynie.

Centrum polskości to szkoła w Starej Hucie, której dyrektoruje 
pani Regina Kałuska, urodzona w tej wsi absolwentka pedagogiki 
i psychologii na Uniwersytecie w Czerniowcach. Polonistą jest tu 

jej mąż Tomasz, który 23 lata temu przyjechał do Starej Huty uczyć 
polskiego przed większą wyprawą do Kazachstanu. Przyjechał, za-
kochał się i… został. Kałuscy są liderami bardzo żywych kontaktów 
tamtejszych Polaków z Polską. 

W starej Hucie wszyscy świetnie mówią po polsku, choć na co 
dzień najchętniej używają gwary swych przodków. Powiadają: „My 
nie mówimy, my gwarimy”. A gwara to piękna, od razu wpadająca 
w  ucho. Podobnie jest w  zamieszkanych przez Polaków Pietrow-
cach Dolnych, leżących obok Pietrowiec Górnych, w których miesz-
kają z kolei prawie sami Rumuni. Tak się to układa na Bukowinie: 
obok siebie mieszkają Polacy, Rumuni, Ukraińcy, także Rosjanie 
i porozumiewają się swobodnie na co dzień w tych językach. 

W Pietrowcach działa zespół „Wianeczek” kierowany przez pa-
nią Marię Malicką. Pietrowce i „Wianeczek” to, tak jak Stara Huta, 
tamtejszy zespół dziecięcy „Dolinianka” i Kałuscy to kwintesencja 
polskości. Spotkania w tych wsiach były dla nas niezwykłą lekcją 
patriotyzmu – prawdziwego i szczerego. 

GOŚCINA W DOMU POLSKIM

Podobnie było we wsiach po rumuńskiej stronie Bukowiny. Do 
Pietrowiec przyjechał Gerwazy Longher – prezes Związku Polaków 
w Rumunii i zabrał nas do miasta Campulung Moldovenesc, gdzie 
po edycji ukraińskiej „Bukowińskich Spotkań” odbywała się ich 
część rumuńska. 

Zaraz po przekroczeniu granicy zmienił się krajobraz; stał się 
bardziej górzysty, zielony, lesisty, wsie bardziej zadbane, no i drogi 
zdecydowanie lepsze. Przed wieloma gospodarstwami stoją duże, 
często malowane bramy. To taki miejscowy zwyczaj. Dojechaliśmy 
do położonej w górach polskiej wsi Nowy Sołoniec zamieszkanej 
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prawie wyłącznie przez Polaków. Niedaleko leżą również polskie 
wsie: Pojana Mikuli, Plesza, Kaczyka. Nocowałyśmy w nowym, bar-
dzo wygodnym i  funkcjonalnym Domu Polskim. Pokoje gościnne 
mają wysoki standard, pyszne jedzenie przygotowują panie pracu-
jące w Domu, a z okien rozpościerają się widoki na przepiękne góry. 

Rumuńska Bukowina ma dobrze oznakowane szlaki turystyczne, 
noclegi można znaleźć w Domach Polskich zarówno w Nowym So-
łońcu, jak i w Pleszy i Kaczycy. Można też przenocować u niezwykle 
gościnnych rodaków spragnionych kontaktów z gośćmi z Polski. 

Wędrowanie po Bukowinie to uczta dla oczu (widoki zapiera-
jące dech w piersiach) i uszu (w każdej wsi słychać piękne śpie-
wy). Góry przypominają nasze Beskidy, są jednak dziksze, mocniej 
zalesione, a na łąkach siano stoi w kopkach, a nie w  jakże mało 
romantycznych belach. 

Także na Bukowinie można podziwiać słynne rumuńskie malo-
wane monastyry. My byłyśmy w monastyrze Voronet pw. św. Jerze-
go - malowanym na błękitno, a wpisanym (jak większość z nich) na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

Chodząc od Kaczycy do Pojany, od Pojany do Sołońca czy Pleszy, 
która podczas naszego pobytu niezwykle uroczyście obchodziła 
180. rocznicę założenia, jadąc do Suczawy (stolicy regiony także ze 
sporym odsetkiem Polaków) czy do Campulungu Mołdawskiego, 
można spędzić kilka naprawdę udanych turystycznie i towarzysko 
dni. A jeszcze zostają odwiedziny w miejscowości Carlibaba, gdzie 
możemy pochylić się nad mogiłą legionistów z 1915 r. poległych 
w walce Legionów Polskich z Rosjanami. Koniecznie trzeba odwie-
dzić też Prislop już na granicy Bukowiny z Maramureszem i z pięk-
nym widokiem na cztery strony świata. Tutejsze schronisko prowa-
dzi przesympatyczna Rumunka, bardzo życzliwa Polakom. 

Odwiedzałyśmy mieszkających na Bukowinie Polaków, podzi-
wiałyśmy krajobrazy i  zabytki, ale miałyśmy też czas na ogląda-
nie festiwalowych występów. Bukowińskim Spotkaniami żył cały 
Campulung. Występy odbywały się na centralnym placu, wokół 
stało mnóstwo straganów z miejscowym rękodziełem, a wszędzie 
siedzieli i  stali, bo o  miejsce siedzące i  było naprawdę trudno, 
widzowie. Podczas trzech festiwalowych dni wystąpiło ponad 70 
zespołów z Rumunii, Ukrainy, Polski, Węgier, Mołdawii i Słowacji. 
Prawdziwe święto bukowińskiej kultury. 

Naprawdę szkoda było opuszczać piękną Bukowinę – tę Europę 
w miniaturze, jak często jest określana. A że Festiwal „Bukowińskie 
Spotkania” ma się bardzo dobrze, tak więc może będzie jeszcze 
okazja, by pojechać do Czerniowiec czy do cudownych bukowiń-
skich polskich wsi i zaśpiewać „Bukowyno, ty zelena”. Zatem, jak 
mówią tamtejsi Polacy: „Do zdybania”.
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Już od progu czuć tu siłę i męskie perfumy. Styl 120-metrowego apartamentu jest odzwierciedleniem osobo-
wości gospodarza, miłośnika wina i estety.  

EKLEKTYZM W MĘSKIM WYDANIU
Projekt: Monika Potorska, Anna Karaś, Studio Potorska / Foto: Tomirri photography / Tekst: Dorota Dziołak

ol, salon, jadalnia czy kuchnia - wszystkie 
pomieszczenia w  tym domu mają wiel-
komiejski charakter. Zastosowane kolory 
- zgaszone lazury, odcienie niebieskiego 
i szarości nadają wnętrzu męski styl, który 
został dodatkowo podkreślony ciemnym 
orzechowym drewnem i  czarnymi dodat-

kami. Klasyka przenika się tu z nowoczesnością tworząc eklektycz-
ny klimat.

Rząd wysokich, sięgających od podłogi do sufitu okien oraz 
meble o prostych formach nadają części dziennej loftowego stylu. 
Także oświetlenie, a w szczególności zawieszona nad stołem w ja-
dalni lampa Vibia, podkreśla surowy wystój wnętrza. Przeciwwagą 
dla aranżacji w stylu loftu jest miękki, klasyczny dywan, który prze-
łamuje schemat i ociepla przestrzeń. 

Taki sam manewr zastosowano w kuchni. Czarno - biały schemat 
przełamuje zabudowa w ciepłym kolorze drewna. Tu na uwagę za-
sługuje specjalnie zaprojektowana szafka na wina. Gospodarz trzy-
ma w niej swoją kolekcję przywiezionych z całego świata trunków. 

Na powierzchni 120 m kw. wygospodarowano też miejsce do 
pracy. Wnętrze gabinetu wypełnia nowoczesna biblioteka niemal 
uginająca się pod książkami. Okna kryją się tu za ciemnymi drew-
nianymi roletami, które nadają wnętrzu szczyptę orientalnego, ko-
lonialnego charakteru. Z kolei skórzana sofa w stylu chesterfield 
i perski dywan to klasyczne akcenty, dla których przeciwwagą jest 
nowoczesne, lekkie biurko i kolorowe krzesło. 

Projektując apartament, architekci nie zapomnieli o  stronie 
praktycznej. W  korytarzu, który jest łącznikiem między strefą 
dzienną a  prywatną, znajdziemy podświetlone szafy. Chcąc 
zapobiec efektowi długiego, ciemnego tunelu projektanci do-
świetlili hol luksferami, wpuszczając światło z  przyległych po-
mieszczeń.

Pomieszczeniem o najbardziej męskim charakterze jest sypial-
nia - ciemna, nawet nieco mroczna. Grafitowe łóżko, ciemna zabu-
dowa na jednej ze ścian i pokryty czarnym welurem stylizowany 
fotel. Nawet wiszące lampki nocne są tu w wersji black. Przy sypial-
ni wygospodarowano też miejsce na wcale niemałą garderobę, 
kryje się ona za przesuwanymi szklanymi drzwiami.

H
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Chipsy koreańskie 
z tofu z dodatkiem pa-

sty gochujang

www.eintopf.pl

»   Rozgrzejcie piec do 200’C. Do miski wrzućcie mąkę i tofu, 
obtoczcie dokładnie. Ułóżcie tofu na blaszce wyłożonej 
papierem do pieczenia. Pieczcie 20 minut, następnie ob-
róćcie tofu i pieczcie kolejne 20 minut. W międzyczasie 
połączcie ze sobą wszystkie składniki sosu, wymieszajcie 
je dokładnie, wlejcie do rondelka, zagotujcie, zmniejszcie 
ogień i gotujcie 5 minut, odstawcie do wystygnięcia. Ob-
toczcie upieczone tofu w sosie, posypcie sezamem.

Kuchnia koreańska uznawana jest za jedną z najzdrowszych na 
świecie i pomimo tego nadal nie jest dobrze znana i popularna 
w Polsce. A szkoda, bo to co oferuje to: bogactwo składników, 
pikantne smaki, dania pieczołowicie przygotowywane z  dbało-
ścią o kolorystykę i estetyczny wygląd, a także przywiązanie do 
tradycji. Tak jak niemalże każda kuchnia azjatycka dba zarówno 
o duszę jak i ciało spożywającego, dlatego też dania koreańskie 
bazują na produktach zdrowych, naturalnych z niską zawartością 
tłuszczu. Kto się zachwyca tajskim curry czy japońskim sushi po-
winien poznać koreańskie przysmaki i zapomni o wszystkim co 
do tej pory jadł… Przyjemnych wrażeń.

W stronę Azji

Składniki:
»   2 opakowania tofu po 200 g, 
    pokrojonego w kostkę 1 cm
»   1 łyżka mąki kukurydzianej 

sos:
»   1 łyżka sosu sojowego

»   2 łyżki miodu
»   1 łyżka octu winnego 
     lub jabłkowego
»   1 ząbek czosnku, wyciśnięty
»   1 łyżeczka oleju sezamowego
»   1 łyżeczka sosu gochujang
»   1 łyżka uprażonych ziaren sezamu



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.

Koreańskie, 
słodko-pikantne 
klopsiki 
wieprzowe

Składniki (klopsiki):
»  1 kg mielonego mięsa wieprzowego 
    lub wołowego,
»  1 łyżka pasty gochujang,
»  2 łyżki sosu sojowego,
»  1 łyżka posiekanego imbiru,
»  3 drobno posiekane ząbki czosnku,
»  1 drobno posiekany szczypiorek,
»  1 łyżka oleju sezamowego,
»  1 łyżka miodu,
»  pół szklanki bułki tartej,
»  1 roztrzepane jajko,
»  sól, pieprz

»   Z podanych proporcji powinniście otrzy-
mać ok. 40 klopsików. Piekarnik rozgrzej-
cie do 190 stopni. Składniki wrzućcie do 
dużej miski i  starannie wymieszajcie. 
Nawilżonymi dłońmi formujcie klopsiki. 
Powinny być nieco mniejsze od piłeczek 
do tenisa stołowego. Na blachę wyłóż-
cie papier do pieczenia i  poukładajcie 
klopsiki. Przygotujcie glazurę.

Składniki:
»   2 łyżki pasty gochujang (jeśli lubicie 
    ostre smaki możecie dodać więcej),
»   1/4 szklanki miodu,
»   2 łyżki keczupu,
»   2 łyżki octu ryżowego,
»   1 łyżka oleju sezamowego,
»   1 łyżka sosu sojowego

»   Składniki glazury wrzućcie do rondelka 
i  zagotujcie. Trzymajcie na ogniu przez 
kilka minut, aż trochę zgęstnieje, nie 
zapomnijcie o  mieszaniu. Gdy będzie 
gotowa odstawcie na chwilę do wysty-
gnięcia. Następnie posmarujcie glazurą 
klopsiki i wstawcie do piekarnika na 20 
minut. Przed podaniem posypcie klopsi-
ki prażonymi ziarnami sezamu i drobno 
posiekanym szczypiorkiem. Smacznego!

EINTOPF
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Już od ośmiu lat koszalinianki nie muszą poszukiwać kreacji spod znaku PATRIZIA ARYTON (wcześniej ARYTON)  
w innych miastach. Znajdują je na miejscu, w salonie mody prowadzonym przez panie Hannę Świderską 
– Tomalik i Dorotę Serafin. Dostępna jest już w nim najnowsza kolekcja jesień – zima,  a w niej  z kolei między 
innymi ciekawe propozycje ciepłych płaszczy.

JESIENNO – ZIMOWA 
KOLEKCJA MARKI 
PATRIZIA ARYTON

oszaliński ARYTON ma osiem lat. W obec-
nej lokalizacji (Pasaż Merkury, ulica ul. Zwy-
cięstwa 46, wejście od strony katedry, czyli 
ulicy Chrobrego) działa od pięciu. Właści-
cielka, pani Hanna Świderska – Tomalik,  
chwali sobie to miejsce: - Wcześniej sklep 
prowadziłyśmy w  galerii handlowej. Tu 

mamy do dyspozycji większą powierzchnię, a więc możemy wy-
stawić więcej towarów. Klientki są zadowolone, że w spokoju, bez 
presji ciekawskich spojrzeń przechodzących osób mogą oglądać 
i przymierzać. Podkreślają, że u nas czują się niemal intymnie  – 
mówi pani Hanna. 

Pani Dorota Serafin dodaje: - Nie sprzedajemy masowej pro-
dukcji, a  raczej rzeczy wysmakowane, które adresowane są do 
kobiet świadomych swojego stylu i preferencji w zakresie mody. 
Do dokładnego zapoznania się z  propozycjami marki potrzeba 
komfortu. 

Podczas weekendu 23-24 września br. odbyły się „urodziny 
sklepu”, którym towarzyszyły sympatyczne niespodzianki dla 
klientek. Kolejne wydarzenie już niebawem:  12 i 13 paździer-
nika br.   warszawska stylistka Magdalena Właszynowicz, z którą 
marka PATRIZIA ARYTON współpracuje od dawna,  w koszaliń-
skim salonie udzielać będzie porad w zakresie doboru garde-
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roby i  kreowania wizerunku poprzez stroje, dodatki, makijaż, 
fryzury. 

- To nie pierwsza wizyta stylistki Arytonu w naszym salonie. Pani 
Magdalena jest bardzo kompetentną osobą, do niczego nie na-
mawia, jest niezwykle dyskretna. Dlatego pewnie panie tak bar-
dzo lubią kontakt z nią i  jej doradztwo – podkreśla pani Hanna. 
– Umawiamy z nią nasze klientki, ale zapraszamy nie tylko te pa-
nie, które z góry ustalą porę spotkania. Pani Magdalena chętnie 
porozmawia z każdym gościem. Bardzo cieszymy się, że będzie 
z nami przez dwa dni, bo zazwyczaj przeznacza na salon w danym 
mieście tylko jeden dzień. 

Spotkanie ze stylistką to nie jedyna okazja, by otrzymać w ko-
szalińskim salonie ARYTON kompetentne rady. Panie Hanna i Do-
rota podkreślają, że moda jest ich żywiołem i  że chętnie dzielą 
się swoją wiedzą z  klientkami. – Uczestniczymy w  szkoleniach 
i prezentacjach organizowanych przez firmę. Poznajemy kolekcje 
od podszewki. Wszystko to przydaje się w kontaktach z naszymi 
klientkami. Zawsze staramy się wspierać je przy wyborze kreacji, 
rozumiejąc jakie ten właściwy wybór ma znaczenie dla dobrego 
samopoczucia kobiety – podkreśla Dorota Serafin.

Pani Hanna Świderska – Tomalik komentuje: - Otworzyłyśmy 
sklep, kiedy postanowiłyśmy robić coś  wspólnie. Moda to to, co 
nas łączy i co podobnie pojmujemy. Z kolei kiedy zastanawiały-
śmy się, jaki ma być nasz sklep, zwróciłyśmy uwagę na ARYTON 
i jego ofertę franczyzową. Szybko uznałyśmy, że to jest to. Ujął nas 
zwłaszcza fakt, że to firma rodzinna, działająca od 1989 roku. Na-
sze klientki podkreślają, że widzą jak ARYTON wciąż udoskonala 
produkty i nie oszczędza na materiałach. Są to od zawsze materia-
ły włoskiego pochodzenia, szlachetne, najwyższej jakości. Szycie 
zaś jest staranne, dokładne, dopracowane.  To tworzy poczucie 
wyjątkowości i wysmakowania. A przy tym są to stroje po prostu 
wygodne. 

A  co obecnie jest na czasie? - W  tym sezonie, obok dawno 
niewidzianej w kolekcjach szmaragdowej zieleni, popularny jest 
granat, który wypiera kolor czarny. Czerń oczywiście pozostaje , 
bo jest ponadczasowa. W najnowszej kolekcji ogromne znaczenie 
mają tkaniny kaszmirowe, z wełny jagnięcej i wełny lamy. Są lek-
kie a jednocześnie ciepłe. Zwraca uwagę dopracowanie płaszczy. 
Wyglądają one pięknie nie tylko z zewnątrz, ale również od środ-
ka, bo dobrego gatunku podszewka jest dokładnie doszyta, szew 
precyzyjny – opisuje pani Hanna.  

Wyraźną tendencją jest odchodzenie od spódnic na rzecz 
spodni, przy czym wracają „dzwony” - spodnie z  rozszerzanymi 
u dołu nogawkami. Czyli modne są już nie tylko „cygaretki”. 

Pani Dorota dzieli się swoją obserwacją: - Coraz częściej za-
glądają do nas mamy z córkami albo córki z mamami. Doradzają 
sobie nawzajem, przełamują wątpliwości. Panie są coraz bardziej 
świadome swej charakterystyki pod względem mody. Już nie 
boją się tak bardzo, że ktoś powie, iż czegoś im nie wypada no-
sić.  Odnajdują się w propozycjach dla kobiet młodszych, stać je 
na odejście od klasycznej elegancji na rzecz takiej z elementem 
luzu.

To szersza tendencja, którą PATRIZIA ARYTON dostrzega 
i wspiera na przykład linią ubiorów ALTRO. „Altro” to z włoskie-
go „inny”. I  rzeczywiście w  tym zestawie są stroje dla indywidu-
alistek, nieszablonowe, odmładzające. Panie, które mogą odejść 
od stylu „office” na rzecz dużej dozy swobody mogą poczuć się 
usatysfakcjonowane, bo otrzymują rzeczy z  indywidualistycznym 
charakterem, a nadal – jak to w kolekcjach marki ARYTON – szyte 
z doskonałych tkanin, perfekcyjnie wykończone.

PATRIZIA ARYTON – Koszalin, 
Centrum Handlowe  MERKURY, ul. Zwycięstwa 46 

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 10 – 18; sobota: 10 – 15 
koszalin.forum@aryton.pl, tel.: 94 341 55 73, 509 981 924

Moda 51 

Ry
ne

k 
St

ar
om

ie
js

ki

Centrum
Handlowe
MERKURY

Patrizia
Aryton

Moda Club

Katedra

ul. Zwyciestwa
ul. Zwyciestwa

Urząd
MiejskiBank

ul
. 1

 M
aj

a
ul

. M
ły

ńs
ka

ul
. B

. C
hr

ob
re

go

PATRIZIA ARYTON to polska marka rodzinna. Do 2015 roku 
funkcjonowała pod nazwą ARYTON, a w 26. rocznicę założenia 
firmy przeszła lifting wizualnej komunikacji, PATRIZIA ARYTON 
stała się oficjalną nazwą marki. Nowy wizerunek marki tworzy 
Patrycja Cierocka - Szumichora, dyrektor kreatywna. Pod jej 
bacznym okiem powstają kolekcje w duchu nowoczesnej klasy-
ki. Ekskluzywne tkaniny, wyrafinowane kolory oraz wysokie kra-
wiectwo są najważniejszymi atrybutami marki. 
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Kolekcja PATRIZIA ARYTON, 
JESIEŃ – ZIMA 2016  

Zdjęcia: Magda Łuniewska  
Stylizacje: Anna Poniewierska 

Modelka: Daga Ziober



aństwo młodzi przypłynęli na uroczystość 
własnym katamaranem (mieszkają na drugim 
brzegu jeziora Jamno). Wprost z  pokładu 
łodzi przeszli przed oblicze pani kierownik 
USC. Dla niej i dla młodych pod rozkładanym 
namiotem zainscenizowano miejsce ceremo-
nii. Przepisy wymagają, by było ono „godne” 
i wyposażone w godło państwowe.

Anna Sak, właścicielka hotelu, komentuje: - Było napraw-
dę bardzo podniośle. W  salę weselną zamieniła się nasza re-
stauracja Biała Dama. Udekorowaliśmy ją białymi liliami, bo 

to ulubione kwiaty panny młodej. Tak więc nie tylko pięknie 
komponowały się one z  jasnym wystrojem restauracji, ale na 
dokładkę roztaczały piękną woń. Goście byli bardzo zadowo-
leni z  faktu, że w  tym samym obiekcie przygotowany był dla 
nich nocleg. Gdy ktoś potrzebował poprawić makijaż albo się 
przebrać, mógł to zrobić we własnym pokoju w komfortowych 
warunkach. Dla nas ten ślub to swoisty sprawdzian sprawności 
organizacyjnej. Myślę, że zaliczyliśmy go bez zarzutu. Cieszymy 
się, że nie zawiodła piękna pogoda, bo to ona była jedyną nie-
wiadomą. Mamy już kolejne zapytania o możliwość zorganizo-
wania podobnych uroczystości. Może stanie się to naszą spe-
cjalnością? Czas pokaże. 

Chociaż od półtora roku polskie prawo nie zabrania już zawierania związków małżeńskich poza siedzibą 
Urzędu Stanu Cywilnego, niewiele par decyduje się na taki krok. Chyba nie tylko z powodu dodatkowej opłaty, 
która wynosi 1000 zł. Pierwszy w Mielnie ślub nad jeziorem odbył się w słoneczną wrześniową sobotę, 
a zorganizował go hotel Marina Mielno.

MARINA MIELNO: PIERWSZY 
ŚLUB NAD JEZIOREM
Autor: Maja Gryń / Foto: Marcin Czernicki
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zym jest powstała w roku 1998 Akademia 
Nauki? W największym uproszczeniu: to stwo-
rzony przez polskich pedagogów system 
rozbudzania zdolności dzieci, młodzieży i 
dorosłych w oparciu o nowatorskie programy 
edukacyjne. W przypadku najmłodszych jest 
to głównie  podnoszenie sprawności czytania, 
zapamiętywania, kojarzenia i koncentracji. 

Akademia działa w ponad 50 polskich miastach (w Warszawie – 
w wielu dzielnicach). W Koszalinie uruchomili ją nieco ponad rok 
temu Elżbieta Nell Chojnowska i Przemysław Chojnowski, którzy 
są trenerami, doradcami zawodowymi, coachami prowadzącymi 
firmę szkoleniową Spektrum.

RADOŚĆ UCZENIA SIĘ

Przemysław Chojnowski: - Nasze zajęcia są rozbudzaniem cie-
kawości świata u dzieci. Liczą się nie tylko twarde kompetencje i 
wiedza, ale raczej zbilansowany rozwój. Duży nacisk kładziemy na 
inteligencję społeczną, na współpracę w zespole, na dostrzega-
nie relacji, poznawanie swojej wartości i wartości innych.  Dzieci 
uświadamiają sobie, co lubią, co jest ich mocną stroną. Młodsze 
uczymy podstaw czytania, starsze ćwiczą szybkie czytanie. Dodat-
kowo są techniki pamięciowe. Mają zajęcia z podstaw zarządza-
nia celami, a całe zajęcia są oparte na grze fabularnej. Gry są tak 
zbudowane, że nie da się wygrać w pojedynkę. Musi być praca 
w zespole. Dzieci przyjmują różne role i przekonują się, że każdy 
członek zespołu coś wnosi. 

Wrzesień to nie tylko czas powrotu dzieci do szkół. To także ostatni dzwonek na zapisanie ich na zajęcia 
dodatkowe. Tylko jakie wybrać? – zastanawiają się rodzice. Ciekawą, bo bardzo wszechstronną propozycję 
ma dla nich Akademia Nauki. Koszalińska Akademia właśnie przeniosła się do nowej, przestronnej siedziby. 

AKADEMIA NAUKI 
UCZY JAK SIĘ 
(BEZ STRESU) UCZYĆ
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Marcin Betliński
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Nell Chojnowska: - Maluchy uczestniczą w mini dramach, są 
wprowadzane w różne życiowe sytuacje i mogą je rozwiązać, 
jeśli wcześniej czegoś się nauczyły. Uczą się radzić sobie z trud-
nościami, emocjami. Uczą się obserwacji swojego zachowania. 
To wszystko buduje poczucie własnej wartości. Powstaje w nich 
przekonanie: „poradzę sobie”. W przypadku dzieci starszych są to 
już typowe gry, gdzie uczestnicy wcielają się na przykład w bo-
haterów „Gwiezdnych Wojen” , bohaterów „Kosmopiratów”, czy 
„Sherlocka Holmesa”. Na każdych zajęciach mają zadanie do roz-
wiązania. Zawsze okazuje się, że nie ma osób niepotrzebnych. Na 
pewnym etapie potrzebna jest siła, więc wtedy dominują ci, którzy 
są więksi i silniejsi, a za chwilę trzeba przejść przez bardzo wąską 
szczelinę. Wtedy okazuje się, że to zadanie dla tych drobniejszych, 
słabszych. I to jest bardzo cenne ćwiczenie umiejętności patrzenia 
nie tylko z własnego punktu widzenia, ale kształtowanie zdolności 
empatycznych i zdolności do współpracy. 

PRZEDZIAŁY WIEKOWE

Akademia oferuje zajęcia we wszystkich grupach wiekowych 
od dzieci przedszkolnych (3-6 lat) oraz dzieci szkolnych od klasy 
I do VI. Natomiast od października br. w Koszalinie ruszy również 
grupa dla gimnazjalistów. W przypadku dzieci, które jako sześcio-
latki nie poszły do szkoły, Akademia nauki ma kontynuacyjną gru-
pę i specjalny program zajęć. 

- Ten etap wczesnoszkolny nazywamy „dobrym startem”. Tutaj 
ćwiczymy elementy radzenia sobie w nowym środowisku i oto-
czeniu. Pojawia się również motywowanie – komentuje Nell Choj-
nowska. 

- Jeśli chodzi o czytanie, opieramy się na metodzie Glenna Do-
mana, czyli tak zwanym czytaniu globalnym. Dzieci uczą się do-
strzegać całe wyrazy. Nawet maluchy, które uczą się podstaw czy-

tania, od razu z obrazkami kojarzą całe słowa. Wszystko odbywa 
się oczywiście w zabawie, więc przychodzi im to naturalnie. W kla-
sach wczesnoszkolnych rozwijamy tempo czytania. Okazuje się, że 
umiejętność szybszego czytania, czytania ze zrozumieniem, selek-
cjonowania informacji powoduje, że dzieci nabierają zaufania do 
własnych umiejętności i zdolności. Oczywiście przekłada się to na 
opanowanie materiału z różnych dziedzin. Takim dzieciom nauka 
po prostu przychodzi łatwiej – mówi pan Przemysław. 

Żona dodaje: - Czasami rodzice mówią nam: „Jeśli dziecko na-
uczy się czytać w przedszkolu, to będzie się nudzić w pierwszej 
klasie”. My wtedy odpowiadamy pytaniem: „Wolą państwo, żeby 
się frustrowało i bało, czy żeby się nudziło?”. Ale w rzeczywistości 
dzieci się nie nudzą, one zawsze znajdują sobie coś, co je zajmuje. 
Z kolei techniki pamięciowe, techniki relaksacji i koncentracji słu-
żą temu, by nauczyć dzieci, jak się mają uczyć. Chodzi o to, żeby 
wiedziały co z sobą zrobić, kiedy usłyszą polecenie rodzica „Idź do 
swojego pokoju i się ucz!”. Wprowadzamy im więc swoistą proce-
durę, metodologię. Im dzieci są starsze, tym bardziej konkretne 
jej ramy. Co oczywiste, dzieci starsze mają większą zdolność także 
w zakresie samoorganizacji.  Żeby nie być gołosłowną, jako przy-
kład takich technik służących porządkowaniu myśli mogę podać 
jest między innymi narzędzie nazywane Mapą Myśli, czyli metodę 
niestandardowego zapamiętywania i notowania. 

MATEMATYKA STAJE SIĘ PRZYJEMNOŚCIĄ

Nowością w ofercie Akademii jest kurs „Mistrz Matematyki”. - Ma-
tematyki można uczyć inaczej niż się uczy w szkole – wyjaśnia Prze-
mysław Chojnowski. Matematyka nie musi przerażać. Już w grupie 
przedszkolnej obowiązuje założenie, że jeżeli dziecko nauczy się 
liczyć do dziesięciu, to równie dobrze umie liczyć do tysiąca, czy 
miliona. Dzieci w tym wieku są niezwykle chłonne i kreatywne. One 
potrafią przyswajać sobie zależności, których nie dostrzegają starsi. 
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Do pracy służy cały zestaw narzędzi opartych o metodę Mon-
tessori (stworzyła ją włoska pedagog i lekarka o tym nazwisku). 
Kładzie się w niej nacisk na swobodny rozwój dzieci. Główne 
zadanie pedagogiki to wspieranie spontaniczności i zdolności 
twórczych dzieci oraz dbałość o ich wszechstronny rozwój łączący 
rozwój fizyczny, duchowy, kulturowy i społeczny. 

- U nas dzieci przedszkolne już na drugich zajęciach dodają 
duże liczby – mówi Przemysław Chojnowski. - Muszę się przyznać, 
że chociaż jestem trenerem z doświadczeniem, to kiedy po raz 
pierwszy zetknąłem się z tym programem, wątpiłem, czy dzieci są 
w stanie tak szybko opanować trudne zadania. Szybko zmieniłem 
zdanie, bo przekonałem się, że patrzyłem stereotypowo. Dzie-
ci mają niezwykłe zdolności. Nie ma przy tym dzieci, o których 
można powiedzieć, że nie są zdolne. Dzieci nie mają ograniczeń. 
Ograniczenia dotyczą rodziców i nauczycieli. Pięcio-, sześciolatki 
nie mają jeszcze barier w myśleniu i są chłonne jak gąbka, a przy 
tym wszystkim dużo elementów poznają w trakcie eksperymen-
tów. Bo dzieci lubią dotykać świata, próbować. Stąd są te wieczne 
pytania: dlaczego? po co? jak? W naszych programach wykorzy-
stujemy te tendencje. Pobudzamy zainteresowania eksperymen-
tami. Eksperymenty nie są oczywiście oderwane od innych ele-
mentów programu. Są w nie wkomponowane. 

STOPNIOWANIE TRUDNOŚCI

W przypadku gimnazjalistów treścią 
zajęć są zaawansowane już techniki 
szybkiego czytania, koncentracji, zapa-
miętywania i oczywiście eksperymenty 
na wyższym poziomie. - Dokładamy 
do tego budowanie poczucia własnej 
wartości, bo zaobserwowaliśmy, że to 
jest problemem wielu nastolatków. 
Rodzice potem dostrzegają pozytywne 
zmiany przede wszystkim w zachowa-
niu, bo młodzież prezentuje większe 
zaufanie do swoich możliwości – mówi 
Nell Chojnowska. - W jej myśleniu po-
jawia się ukierunkowanie. Nastolatko-
wie potrafią uświadomić sobie, co im 
najbardziej odpowiada i jaki profil dal-
szego kształcenia byłby zgodny z ich 
zainteresowaniami i odczuciami.  

Pan Przemysław uzupełnia: - Z gimnazjalistami pracują psycho-
logowie, którzy są doradcami zawodowymi, a więc mają szczegól-
ne nakierowanie na obserwację i wydobywanie głębszych prze-
konań, preferencji. To bardzo ważne, bo młodzi ludzie są mało 
świadomi samych siebie. Czasami rodzice potrafią nazwać pewne 
predyspozycje dziecka. Dostrzega te predyspozycje otoczenie, 
a młoda osoba nie ma przekonania, do czego chciałaby dążyć. 
Nastolatki ulegają opiniom innych, presji środowiskowej, modzie. 
Gubią się. 

AKADEMIA SIĘ ROZWIJA

Akademia Nauki to całkowicie polski system pracy z ucznia-
mi. Jej twórcy, którzy zaczynali od uczenia dorosłych szybkiego 
czytania, doszli do wniosku, że same te techniki bez odniesienia 
do szerszego kontekstu rozwojowego dają mało. Doszli więc do 
wniosku, że należy rozwijać wszechstronnie już nawet małe dzieci. 

Programy opierają również na doświadczeniach ze świata. Po-
dróżowali po nim, zbierali metody, adaptowali do polskich re-
aliów. Na przykład elementy matematyczne poznawali w kręgu 
anglosaskim. Dużo jest odwołań do doświadczeń krajów azjatyc-

kich, bo przecież w Japonii czy w Indiach jest najwięcej zdolnych 
informatyków. Matematyka i fizyka stoją tam na bardzo wysokim 
poziomie i to nie w przypadku tylko wybitnych jednostek, ale 
przeciętnie. To efekt innego niż u nas podejścia do tych „twar-
dych” przedmiotów.

NOWE MIEJSCE

W rocznym cyklu Akademii jest zaplanowanych 30 spotkań, 
czyli 60 godzin dydaktycznych. Rozpisane są w kalendarzu bardzo 
elastycznie. Nawet jeżeli grupa startuje w październiku, to jej zaję-
cia skończą się przed końcem czerwca. Jest jeszcze jedna dogod-
ność dla rodziców: po wcześniejszym uzgodnieniu można przy-
prowadzić dziecko na zajęcia, aby zobaczyło jak one wyglądają. 
W grupach jest do 10 osób. Chodzi o to, żeby jeden trener był w 
stałym kontakcie z każdym z uczestników, a również o to, by pod-
czas zajęć ruchowych dzieci miały wystarczająco dużo miejsca. 

Zapisanie dziecka do Akademii Nauki polega na zawarciu umo-
wy rocznej, ale obowiązuje pewna elastyczność. Jeżeli dziecko nie 
może uczestniczyć w zajęciach z różnych powodów, umowę moż-
na rozwiązać z miesięcznym wypowiedzeniem. 

Dzieci otrzymują podręczniki - ma-
luchy materiały w teczkach, starsi w se-
gregatorach. Ale podręcznik jest gene-
ralnie uzupełnieniem. Najistotniejsze 
są formy pracy aktywnej. Podręczniki 
na zajęciach przydają się przez chwilę. 
Służą również do wykonywania ćwi-
czeń w domu.  

- Rodzicom uświadamiamy, że bar-
dzo dużo od nich zależy, bo my jeste-
śmy z dziećmi raz w tygodniu, a oni każ-
dego dnia. Tak więc ich roli nie można 
przecenić. Dzieci przedszkolne mają 
zajęcia trwające do 90 minut, a szkol-
ne pełne dwie godziny zegarowe. Do 
dyspozycji jest również platforma edu-
kacyjna, czyli narzędzie internetowe. 
Swoją platformę mają także trenerzy, o 
których Akademia dba, dając im nowe 
narzędzia i materiały. Dzięki platformie 

rodzice mogą zorientować się, jakie elementy są „przerabiane”- 
wyjaśnia Nell Chojnowska. 

Zajęcia w koszalińskiej Akademii prowadzą doświadczeni tre-
nerzy. - Do współpracy zapraszamy ludzi, którzy są przygotowa-
ni merytorycznie, ale także takich, którzy są pasjonatami pracy z 
dziećmi. Akademia prowadzi także szkolenia dla swoich trenerów. 
Są to wewnętrzne programy i warsztaty, gdzie przechodzimy pro-
ces wykorzystania różnych elementów programowych. Akademia 
to cykl kursów, który odbywa się równolegle do zajęć szkolnych 
na różnych poziomach edukacji. W niektórych oddziałach Akade-
mii uczą niegdysiejsi absolwenci – wyjaśnia Nell Chojnowska. 

Koszalińska Akademia Nauki z centrum miasta przeniosła się 
na ulicę Mieszka I, do dawnej siedziby Radia Północ. - Potrzebo-
waliśmy więcej miejsca. Do dyspozycji mamy duży parking, co 
niezwykle ważne dla rodziców przywożących dzieci na zajęcia. 
Podczas ferii zaproponujemy zimowisko, a podczas przyszłych 
wakacji półkolonię. Mamy do tego doskonałe warunki. 

Akademia Nauki Koszalin, ul. Mieszka I 30; Koszalin 
Tel. +48 733 278 182; +48 697 709 556

e-mail: biuro@akademianauki-koszalin.pl

Przemysław i Elżbieta Nell Chojnowska
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rupa Charytatywna Północnej Izby Gospo-
darczej, której pani przewodzi, wspiera 
koszaliński oddział Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci. Jak wyglądają szczegóły tej pomo-
cy? 

- Współpracę z Towarzystwem Przyjaciół 
Dzieci rozpoczęliśmy kilka lat temu. Przez 
ten czas przybierała ona różne formy. Po 

pierwsze, organizowaliśmy cykl comiesięcznych spotkań „Od-

powiedzialny przedsiębiorca”, podczas których zbieraliśmy pie-
niądze na zakup rzeczy najbardziej potrzebnych w  danej chwili 
w TPD. Zimą były to na przykład kurtki dla dzieci. Zebrane fundu-
sze przeznaczaliśmy także na posiłki dla dzieci i organizowaliśmy 
im różne wycieczki.

Kolejnym, wspólnym z TPD przedsięwzięciem była wigilia. Każ-
de dziecko ze wszystkich ognisk towarzystwa otrzymało paczkę 
z prezentami. Najważniejsze było jednak wspólne kolędowanie, 
do którego dzieci przygotowywały się podczas zajęć w ogniskach.

Rozmowa z Hanną Mojsiuk, członkiem zarządu Grupy Mojsiuk, liderką Grupy Charytatywnej Północnej Izby 
Gospodarczej.

OTWARTE SERCA 
KOSZALINIAN
Autor: Andrzej Rembowski / Foto: Ziemowit Kalkowski/Marcin Betliński

G

Hanna Mojsiuk składa podziękowanie Annie Jedlińskiej, małżonce prezydenta Koszalina, za patronat nad konkursem Moje miasto Koszalin



Ważną inicjatywą są konkursy talentów. Pierwszy zorgani-
zowaliśmy wiosną 2015 roku. W  imprezie w  City Boxie udział 
wzięło wówczas 150 dzieci, które prezentowały swoje zdolno-
ści. W  czerwcu tego roku zorganizowaliśmy konkurs talentów 
już w dużo większej skali. Duży koncert odbył się w Bałtyckim 
Teatrze Dramatycznym, gdzie zasiadło 400 młodych widzów. 
Chciałam, aby każde dziecko mogło przedstawić swój talent, 
dlatego występy podzieliliśmy na sekcje tematyczne: muzycz-
no-artystyczną, rysunku oraz modową. W  tej ostatniej dzieci 
przebierały się za Panią Wiosnę. Każde ognisko miało swoje-
go przedstawiciela, ale na ostateczny jego wygląd pracowały 
wszystkie dzieci z danej placówki. W ten sposób nawet nieśmia-
łe dzieci angażowały się w  konkurs. Inwencja twórcza dzieci 
była niezwykła. Była np. Pani Wiosna ekologiczna - z nakrętek, 
plastikowych torebek itp. Była też wersja kwiecista. Przepiękne 
projekty. Występy wokalne, artystyczne i sportowe dzieci oce-
niało jury złożone z  zaproszonych przedsiębiorców. Postarali-
śmy się, żeby wszystkie dzieci otrzymały nagrody. Udało się to 
dzięki zaangażowaniu około 40 firm. Wśród nagród były m.in. 
bilety do Parku Wodnego Koszalin dla wszystkich 220 dzieci. 
Nagrodami głównymi były: podróż na Bornholm z rodziną oraz 
zajęcia muzyczne w  centrum CK 105 dla najlepszej wokalnej 
wykonawczyni.

- Henryki Zabrocki, prezes koszalińskiego TPD, powiedział 
nam, że jest wdzięczny za Pani zaangażowanie we włączenie to-
warzystwa do programu Kulczyk Foundation „Żółty talerz”. Na 
czym polega ta akcja?

- Rozmawiałam z Markiem Borowskim, przedstawicielem Kul-
czyk Foundation i  zaproponowałam, aby programem „Żółty ta-
lerz” objąć także Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Tu największe 
podziękowania należą się jednak pani Dominice Kulczyk i panu 
Sebastianowi Kulczykowi, ponieważ to oni zdecydowali jaki orga-
nizacje dostaną pomoc i uwzględnili także Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci. Program Kulczyk Foundation ma na celu poprawę jakości 

posiłków serwowanych dzieciom w organizacjach, które się nimi 
opiekują oraz zmianę nawyków żywieniowych dzieci i  ich rodzi-
ców.

- Zakres pomocy dla TPD jest bardzo duży. Co zadecydowało, 
że wspiera Pani właśnie tę organizację zachęcając do pomocy 
przedsiębiorców zarówno z  Północnej Izby Gospodarczej, jak 
również innych partnerów w tym Kulczyk Foundation?

- Uważam, że dzieciom należy się bezwarunkowa pomoc. Są 
w okresie szybkiego rozwoju, a co za tym idzie, ich potrzeby są 
duże. Dziecko prawidłowo odżywione może się prawidłowo roz-
wijać i mieć dobry start w życiu. Jestem również przekonana, że 
jeżeli dziś pokażemy dzieciom, że warto pracować i rozwijać swo-
je talenty, bo jest to doceniane przez innych, to przełoży się to 
pozytywnie na ich przyszłość. Będą bardziej ambitne, będą miały 
lepszy start do dorosłości.

Wybór TPD był przemyślany. Miałam okazję odwiedzić wszyst-
kie ogniska i porozmawiać z wychowawcami oraz dziećmi. Dzięki 
temu dowiedziałam się jakie są ich potrzeby w codziennej pra-
cy. Ważna była też transparentność TPD. Jego prezes, Henryk 
Zabrocki, jest osobą godną zaufania, dlatego mam gwarancję, 
że zebrane pieniądze zostają zawsze przeznaczone na właściwe 
cele. Dodatkowo pan Henryk zna swoich podopiecznych, o czym 
przekonałam się przy okazji przekazywania kurtek zimowych. Pre-
zes przeprowadził dokładny wywiad środowiskowy, a zrobił to na 
tyle dyskretnie, że kurtki trafiły do potrzebujących dzieci tak, aby 
jednocześnie dbać o ich godność.

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to nie jedyna organizacja, 
której pomaga Grupa Charytatywna PIG. Może pan podać inne 
przykłady zaangażowania koszalińskich przedsiębiorców w po-
moc najbardziej potrzebującym?

- Od początku Grupa Charytatywna działa bardzo prężnie 
i przeprowadziliśmy szereg udanych akcji. Sukcesem kończyły się 
na przykład pokazy mody, z których dochód przeznaczony był na 
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Uroczyste podsumowanie konkursu Moje miasto Koszalin w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym - czerwiec bieżącego roku
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działalność Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Doro-
słych, fundacji „Zdążyć z Miłością” oraz „Magia”. 

Prowadzimy też zbiórki żywności. W grudniu zeszłego roku zor-
ganizowaliśmy taką akcję dla Banków Żywności. W ciągu 8 godzin 
zebraliśmy rekordową liczbę darów. To wynik zaangażowania na-
szych przedsiębiorców, którzy docierali do swoich klientów i także 
ich przekonywali do pomocy.

W tym roku zorganizowaliśmy przepiękny spektakl „Pomocni-
cy Świętego Mikołaja”. Na scenie pojawiało się aż sześćdziesięciu 
aktorów – trzydziestu przedsiębiorców i trzydzieścioro dzieci z CK 
105. Próby trwały ponad dwa miesiące. Daliśmy dwa fantastyczne 
spektakle. Zebraliśmy 18 tys. złotych na cele charytatywne. Pod-
czas naszego ostatniego spotkania – „Herbatki Izbowej” zbierali-
śmy podręczniki i przybory szkolne. Nasi członkowie byli jak zwy-
kle bardzo hojni. Zebrane przedmioty trafią one do Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci i fundacji „Zdążyć z Miłością”.

- Dzięki Pani osobistemu zaangażowaniu 26. września w Ko-
szalinie odbędzie się niezwykły koncert. 

- Sześć przedsiębiorczych pań: Marzena Olszyńska, Katarzyna 
Głomb, Magdalena Sudoł, Elżbieta Konarska, Natalia Witkowska 
i ja organizujemy koncert charytatywny „Klasycznie dla Ani”. Do-
chód z niego będzie przeznaczony na leczenie pani Anny Wikto-
rowskiej, nauczycielki z Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. Wła-
dysława Broniewskiego w Koszalinie, która wymaga kosztownej 
terapii protonowej w Monachium. Jest to już druga akcja na ten 
cel. Podczas pierwszej „Karaoke z Adamem Sztabą” zebrałyśmy 
od koszalinian 44 tysiące złotych.

W Filharmonii Koszalińskiej podczas koncertu „Klasycznie dla 
Ani” - już 26 września o  godzinie 19:00 - będzie miała miejsce 
polska premiera symfonii „Terra!” Francesco Colasanto. Podczas 
koncertu wykonane zostaną także najpiękniejsze włoskie arie. 
Wydarzenie organizujemy przy udziale fundacji „Pokoloruj Świat”. 

Nie będzie to jednak jedynie koncert. Będziemy także sprzeda-
wać losy loterii fantowej, będą włoskie ciasta, włoskie lody i wło-
skie wina. Tego dnia Filharmonia Koszalińska zamieni się we 
włoski Neapol. Koncert wsparło wiele firm koszalińskich, którym 
osobiście podziękujemy podczas koncertu. Warto dodać, że mia-
sto użyczyło nam gmach filharmonii dzięki pomocy pani Anny 
Jedlińskiej, żony prezydenta Koszalina. Aby zwiększyć dochody 
na leczenie pani Anny Wiktorowskiej ten sam koncert organizuję 
także 23 września br. w Szczecinie na Zamku Książąt Pomorskich 
w  Szczecinie podczas wydarzenia „Inspiration day”. Wierzę, że 
uda nam się zebrać wymaganą kwotę dzięki szlachetnym sercom 
mieszkańców Pomorza Zachodniego.

- Jest pani zapracowaną osobą, a  mimo tego znajduje pani 
czas na działalność charytatywną. Co jest dla pani motywacją?

- Myślę, że to kwestia odpowiedzialności społecznej. Rodzice 
mnie w  ten sposób wychowali. I  jeżeli mogę się dzielić moim 
doświadczeniem, wiedzą, a  także entuzjazmem to nie tylko to 
robię, ale też zachęcam do tego innych przedsiębiorców. Pa-
miętam taki moment podczas wspomnianej wigilii, gdy pod-
szedł do mnie chłopczyk i bardzo dziękował, że dostał ulubioną 
mleczną czekoladę. To wzruszające momenty, które uzmysła-
wiają, że warto pomagać. Z dużą przyjemnością oglądam tak-
że nasze konkursy talentów. Wiem od prezesa TPD, że dzieci 
podchodzą do nich bardzo poważnie i z pełnym zaangażowa-
niem przygotowują się przez dwa miesiące. Widać to później 
na scenie. Robią to bo chcą pokazać swoje talenty. Nie wiedzą 
jakie są nagrody, bo tego wcześniej nie zdradzamy. Proszę so-
bie wyobrazić radość z wycieczki na Bornholm lub z całorocz-
nych zajęć artystycznych w CK 105. Dla tych uśmiechów dzieci 
warto poświęcać czas i pomagać. Należy podkreślić wspaniałe 
zaangażowanie wielu koszalińskich firm w tę pomoc za co ser-
decznie dziękuję.

Anastazja Tomaszewska została nagrodzona w czerwcowym konursie w kategorii Plastyka



akie są typowe problemy podopiecznych Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci w naszym regionie? 

- Nasz oddział TPD działa na terenie dawnego 
województwa koszalińskiego oraz Sławna i  Wał-
cza. To zróżnicowany obszar, w  którym występują 
bardzo różne problemy. Poznajemy je bliżej dzięki 
codziennej pracy oraz strategiom rozwiązywania 
problemów społecznych, które są przygotowywa-

ne przez poszczególne gminy. Dodatkowo przeprowadzamy 
własne badania. Przykładowo w  Polanowie, wspólnie z  dyrek-
torami szkół z  tego miasta, przeprowadziliśmy analizę, z której 
wynika, że aż połowę  dzieci w Polanowie wychowuje tylko jedno 
z  rodziców. Nie oznacza to, że drugi rodzic nie żyje, ale że na 
przykład jest w separacji albo pracuje za granicą. Nie ma jednak 
jednego, głównego problemu w naszym okręgu, a sytuację do-
datkowo zmienił ostatnio rządowy program „500+”. Było wiele 
obaw co do jego skutków społecznych, ale dziś można powie-

dzieć, że strefa socjalna życia najmłodszych poprawiła się. Nie 
wszystko jednak można zmienić pieniędzmi. Przykładowo, mimo 
dodatkowych środków, jakość jedzenia, które spożywają dzieci 
nie poprawia się, bo część rodziców nie ma wiedzy dotyczącej 
racjonalnego żywienia.

- Na jaką pomoc mogą liczyć najmłodsi, trafiając pod opiekę 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci?

- Nasze towarzystwo proponuje różne formy pomocy. Jedną 
z podstawowych są placówki wsparcia dziennego, tzw. ogniska. 
Prowadzimy ich 15 w całym okręgu. Uczęszcza do nich 450 dzieci. 
Mają one opiekę pedagogiczną od godziny 10 do 18. Jeżeli jest 
taka potrzeba, to także w soboty i niedziele. Zapewniamy im też 
wyżywienie. Warto tu podkreślić, że niestety dla niektórych dzieci 
to jedyny wartościowy posiłek w ciągu dnia. Codziennie z dzieć-
mi w ogniskach prowadzimy inną formę zajęć - muzycznych, pla-
stycznych itp. Do ognisk kierowane są dzieci przez ośrodki pomo-

„Regularnie spotykamy się z naszymi byłymi podopiecznymi. Widzimy, że powiodło się im w życiu. To daje 
satysfakcję i  nadaje sens naszej pracy. Mam nadzieję, że w  kolejnych latach takich spotkań będzie jeszcze 
więcej” - z  Henrykiem Zabrockim, prezesem Zarządu Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w Koszalinie rozmawia Andrzej Rembowski.

DOBRY KLIMAT 
DO ROZWOJU
Autor: Andrzej Rembowski / Foto: Marcin Betliński/Ziemowit Kalkowski 
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Henryk Zabrocki, prezes TPD, Koszalin i Hanna Mojsiuk



cy społecznej, a  także czasem przez sądy. Dołączają do nas też 
podopieczni przyprowadzeni przez rodziców.

Inną formą pomocy są przedszkola i  punkty przedszkolne. 
Mamy ich również 15, a  uczęszcza do nich 300 dzieci. Nasze 
przedszkola cieszą się dużą popularnością ze względu na dobrą 
opiekę i  fakt, że przyjmujemy też dzieci z różnymi dysfunkcjami. 
Wprowadziliśmy zasadę otwartości, bo uważam, że nie powin-
niśmy dzielić dzieci. Przykładowo w jednym z przedszkoli mamy 
dziecko z autyzmem, dziecko niedosłyszące oraz dziecko niedo-
widzące. Mogą one liczyć na indywidualną opiekę.

Mamy też placówkę całodobową, do której trafiają dzieci, któ-
re nie powinny trafić jeszcze do zakładu wychowawczego, ale nie 
mieszczą się już w  systemie. To placówka specjalistyczno-inter-
wencyjno-terapeutyczna.

- Pomagają państwo nie tylko dzieciom, ale też rodzicom.
- Tak. Prowadzimy punkty poradnictwa dla rodzin zastępczych, 

porad prawnych oraz dla rodziców dzieci z konkretnymi schorze-
niami. Z rodzicami współpracujemy na co dzień w ramach ognisk 
i przedszkoli. To tzw. pedagogizacja. Natomiast na zlecenie prezy-
denta Koszalina Piotra Jedlińskiego pracujemy też w podstawów-
kach, szkołach gimnazjalnych i  średnich. W ramach Uniwersyte-
tów dla Rodziców odbywamy cykl ośmiu spotkań w każdej szkole. 
Ośmiu naszych specjalistów z  zakresu prawa, wychowywania, 
zapobiegania narkomanii rozmawia z rodzicami i dzieli się z nimi 
swoim doświadczeniem. Je-
żeli w  wyniku tych spotkań 
diagnozowane są konkretne 
potrzeby poszczególnych 
rodziców, to nasi specjali-
ści umawiają się z  nimi na 
indywidualne rozmowy. Na 
przykład jeżeli okaże się, że 
dziecko ma FAS (ang. Fetal 
Alcohol Syndrome, alkoholo-
wy zespół płodowy, który jest 
skutkiem działania alkoholu 
na płód w  okresie prenatal-
nym – dop. red.), to mamy 
punkt poradnictwa dla ro-
dziców z dziećmi z FAS i tam 
mogą oni szukać fachowej 
pomocy.

- Tak aktywna działalność TPD Oddział Koszalin nie byłaby 
możliwa, gdyby nie ludzie dobrej woli, którzy państwa wspierają.

- Tak, to prawda. Mamy dobry klimat do rozwoju. Jest duże gro-
no ludzi, którzy nie są bezpośrednio związani z TPD, a jednocze-
śnie bardzo angażują się w naszą pracę. Nazywam ich ambasado-
rami dobrej sprawy dlatego, że nie tylko nas wspierają finansowo 
czy rzeczowo, ale też promują działania TPD. Dzięki temu jest nam 
dużo łatwiej pracować. Wiele zawdzięczmy pani Hannie Mojsiuk, 
liderce Grupy Charytatywnej, działającej w ramach Północnej Izby 
Gospodarczej. Pani Hania była pomysłodawczynią i główną orga-
nizatorką wielkiego Konkursu Talentów „Moje miasto Koszalin”. 
W połowie czerwca w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Kosza-
linie nasi podopieczni przedstawiali swoje talenty. Laureaci otrzy-
mali atrakcyjne nagrody. Dzięki wstawiennictwu pani Hanny Moj-
siuk nasze dzieci będą mieć też lepsze wyżywienie w ogniskach. 
Udało się bowiem objąć 10 naszych placówek programem „Żółty 
talerz” organizowanym przez Kulczyk Foundation. Otrzymamy do-
finansowanie do wyżywienia przez rok. W ramach tego programu 
będziemy też edukować rodziców i  dzieci z  zakresu zdrowego 
odżywiania. Ogromne podziękowania należą się państwu  Domi-
nice i Sebastianowi  Kulczykom za objęcie programem  również 
oddziału TPD w Koszalinie

Naszych ambasadorów jest jednak dużo więcej i  każdy po-

maga w wartościowy sposób. Pan Norbert Koselski, szef salonu 
płytek Bokaro w Koszalinie przekazał nam płytki, które wykorzy-
stujemy podczas remontów naszych placówek. Pani Greta Gra-
bowska zrobiła bezpłatnie projekt wystroju naszej siedziby i do-
datkowo kupiła nam tapetę. Robert Zwierzchoniewski, prezes 
fabryki okien i drzwi PCV Lastrik, zaproponował stworzenie fun-
duszu stypendialnego dla dzieci i  nieodpłatnie przekazał nam 
okna do jednego z przedszkoli. Redaktor Zbigniew Janiszewski 
pomaga wydawać nasz miesięcznik „Świat Dziecka”. Wspierają 
nas także w  Koszalinie: Grażyna Kietrys, szefowa rady Osiedla 
1000-lecia, radna miejska Barbara Grygorcewicz oraz Lucyna Si-
tarczyk, dyrektor Zarządu Budynku Mieszkalnych. Dzięki Piotrowi 
Pawłowskiemu w styczniu tego roku została powołana – pierwsza 
w Polsce – Społeczna Rada Programowa TPD, zrzeszająca ludzi 
pragnących mieć bezpośredni wpływ na współczesny kształt or-
ganizacji. 

Coraz większe zrozumienie dla naszych problemów znajdu-
jemy także w samorządach. Przykładem wzorcowej współpracy 
jest praca z  miastem Koszalin. Już od czasów prezydenta Mi-
rosława Mikietyńskiego idąc do ratusza, czuję się jak partner 
samorządu. Dziś prezydent Piotr Jedliński nie tylko doskonale 
wywiązuje się ze swojej roli samorządowej, ale też wchodzi w zu-
pełnie inne role, jak np. biorąc udział w przedstawieniach w roli 
aktora. W  ramach akcji charytatywnej dosłownie wybiegał dla 
naszych dzieci pieniądze na posiłki oraz patronuje wielu organi-

zowanym przez nas przed-
sięwzięciom.  Osób i  firm, 
które nam pomagają jest 
więcej i  wszystkim bardzo 
dziękujemy za wsparcie na-
szej działalności.

- Na funkcjonowanie TPD 
wpływają także unijne pie-
niądze. Pozyskują je Pań-
stwo bardzo skutecznie. Jak 
dzięki nim rozwija się TPD 
w naszym okręgu?

- TPD w  Koszalinie zo-
stało nagrodzone przez 
Wojewódzki Urząd Pracy 
„Zachodniopomorską Ma-
gnolią EFS”. To nagroda, 
która potwierdza, że jako 

organizacja, najlepiej i najrzetelniej rozliczamy się z wartościo-
wych projektów. Dzięki programom unijnym założyliśmy przed-
szkola w wielu miejscowościach, gdzie bez wsparcia unijnego 
byłoby to niemożliwe. Pracują tam psycholodzy, logopedzi. 
Dzieci mają zajęcia z  hipoterapii, cotygodniowe wyjazdy na 
basen, wycieczki z rodzicami nad morze. Część dzieci, a nawet 
rodziców, pierwszy raz w  swoim życiu widzi morze mimo, że 
mieszkają bardzo blisko.

- Jak wyglądają Państwa plany na przyszłość?
- Zależy nam na stabilnym rozwoju. Dziś w TPD w naszym okrę-

gu pracuje ponad 80 osób. Chcę im bardzo podziękować, bo 
TPD to nie prezes, a właśnie ci ludzie, którzy ciężko i z zaangażo-
waniem pracują na niewielkich etatach. Bez nich rozwój nie byłby 
możliwy.

W niedalekiej przyszłości chcemy wejść we współpracę z ho-
spicjum. Chcemy, aby nasi podopieczni zajmowali się też oso-
bami starszymi. Realizacja tego programu będzie możliwa dzięki 
dobrej współpracy z radami osiedli.

Regularnie spotykamy się z  naszymi byłymi podopiecznymi. 
Widzimy, że powiodło się im w życiu. To daje satysfakcję i nadaje 
sens naszej pracy. Mam nadzieję, że w kolejnych latach takich spo-
tkań będzie jeszcze więcej.
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zostały laureatkami czerwcowego konkursu Moje miasto Koszalin



„MAGIA” DZIAŁA
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Marcin Betliński

To nie lada wyczyn: przeprowadzić remont kapitalny dużego mieszkania i nie wydać ani złotówki. Udało się 
to Fundacji Pomocy Dzieciom MAGIA, której wolontariusze i przyjaciele wspólnie przyczynili się do tego, że 
babcia tworząca z szóstką wnucząt rodzinę zastępczą będzie miała godne warunki życia, a niepełnosprawne 
dzieci – warunki rehabilitacji. 
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Izabela Gębka, lekarz, wolontariuszka 
Fundacji Pomocy Dzieciom MAGIA 



os sprawił, że mieszkająca w niewielkiej podko-
szalińskiej miejscowości babcia szóstki dzieci 
stała się dla nich rodziną zastępczą. Jej córka, 
mama dzieci, zmarła. Zięć trafił do więzienia. 

Dzieci mają od 4 do 11 lat. Dwoje z nich jest 
niepełnosprawne, przy czym jedno w  stopniu 

bardzo głębokim – leży, wymaga stałej opieki. Ze względu wła-
śnie na to dziecko do rodziny trafili kiedyś  wolontariusze Fundacji 
MAGIA. 

Izabela Gębka, lekarz, wolontariuszka, odwiedzała babcię i jej 
gromadkę wielokrotnie: - Warunki życiowe mieli bardzo trudne, 
strasznie mało miejsca, ale co warto podkreślić, w domu zawsze 
panował porządek. Podziwiam tę panią, jej pracowitość, odda-
nie wnukom. Mieszkanie poza miastem było dużym kłopotem 
ze względu na to, chore dzieci musiały co pewien czas trafiać do 
Koszalina na konieczne zabiegi. Doszliśmy w fundacji do wnio-
sku, że jedyną metodą rzeczywistej pomocy w  tym przypadku 
jest zmiana warunków mieszkaniowych. I w końcu się udało. To 
niemal cud.

„Cudowi” pomogli wszyscy ludzie dobrej woli, którzy ze zrozu-
mieniem podeszli do sprawy i w zakresie, w jakim mogli, pomaga-
li. Niektórzy przez podarowanie materiałów, inni przez robociznę, 
fachowe usługi, wyposażenie mieszkania. Samorząd Koszalina 
oddał rodzinie do dyspozycji lokal wymagający całkowitej prze-
budowy, wymiany wszystkich instalacji, stolarki. 

Adam Jaremko, prezes i  fundator MAGII, podkreśla: - Każ-
da pomoc miała znaczenie. Jesteśmy ogromnie wszystkim 
wdzięczni. Na finał okazało się, że generalny remont się odbył, 
a z konta fundacji nie wydaliśmy na niego ani złotówki. Każdy, 
kto ostatnio remontował mieszkanie, może sobie wyobrazić, ile 
to kosztuje. 

Zasady MAGII

Fundacja Pomocy Dzieciom MAGIA za dwa miesiące kończy 
dwa lata. Pomogła dotychczas 180 dzieciom. Wyróżnia się spo-
śród mnogości podobnych organizacji zasadami, które nie są 
typowe: nikt zaangażowany w jej działalność nie otrzymuje żad-
nego wynagrodzenia, wszystkie uzyskane darowizny i  wypraco-
wane pieniądze - co do złotówki - muszą trafić w formie pomocy 
do podopiecznych, polityka finansowa jest absolutnie przejrzysta 
a informacje o wydanych na pomoc pieniądzach natychmiast po-
dane do wiadomości publicznej.

Tak stanowi Statut Fundacji. Precyzyjnie określa on również jej 
cele. W skrócie i uproszczeniu można powiedzieć, że nastawia się 
ona na pomoc dzieciom ze środowisk określanych jako zagrożo-
ne wykluczeniem społecznym – rodzin biednych, niewydolnych 
wychowawczo, dotkniętych patologiami. Dzieci nie są winne 
sytuacji, w  jakiej się znalazły. Szczególnie w  przypadku ciężkich 
lub przewlekłych chorób pozbawione są często szans na nie-
zbędną pomoc medyczną lub rehabilitacyjną. I w takich właśnie 
sytuacjach  Fundacja MAGIA interweniuje. Pomoc kieruje zaś do 
dzieci z Koszalina i powiatu koszalińskiego. Wraz z rozwojem dzia-
łalności, zasięg się z pewnością zwiększy.

POMOC, ALE NIE W GOTÓWCE

Organami Fundacji są: Rada Fundacji, sprawująca funkcje 
nadzorcze i Zarząd, kierujący nią na bieżąco. Choć zarząd i radę 
tworzą osoby kompetentne, posiadające kwalifikacje do oceny 
zasadności udzielenia wsparcia określonym osobom, Fundacja 
ściśle współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej, działającymi 

w  miejscu zamieszkania potencjalnego beneficjenta. Wychodzi 
bowiem z założenia, że nikt tak dobrze nie zna sytuacji konkret-
nych rodzin jak pracownicy opieki społecznej. 

Co bardzo ważne i raczej niespotykane: pomoc nie ma formy 
gotówkowej. Kiedy istnieje potrzeba sfinansowania leczenia w ja-
kimś ośrodku, na jego konto Fundacja przelewa pieniądze. Jeśli 
zaś pojawi się konieczność zakupu leków, urządzeń, elementów 
wyposażenia – zakupuje je i przekazuje w formie rzeczowej. Każdy 
wydatek – podobnie jak darowizna – jest rozliczony publicznie, na 
stronie internetowej MAGII (www.fundacjamagia.pl).

KAŻDA ZŁOTÓWKA MA POMAGAĆ

Fundacja przyjęła założenie, że wszystkie pieniądze i inne środ-
ki podarowane jej przez darczyńców będzie przeznaczać w cało-
ści na pomoc dzieciom. To rygorystyczne postanowienie jest chy-
ba najważniejszym wyróżnikiem MAGII. Zdarza się bowiem tak, 
że w  rocznych sprawozdaniach podobnych organizacji (o  ile te 
dokumenty są w ogóle rzetelnie i terminowo składane w sądzie) 
można znaleźć zdumiewające informacje – na przykład takie, że 
więcej pieniędzy pochłonęły koszty utrzymania i wynagrodzenia 
zarządów albo pracowników, niż bezpośrednia pomoc dla bene-
ficjentów.

W Fundacji Pomocy Dzieciom MAGIA wszyscy pracują bezinte-
resownie. Nie mają nawet prawa do zwrotu wydatków poniesio-
nych w związku z tą działalnością. Stąd na przykład koszty biura 
czy łączności również pokrywane są na bieżąco przez wolontariu-
szy Fundacji z ich kieszeni a nie konta FPD MAGIA.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Podstawową formą gromadzenia funduszy są dowolne wpłaty 
w  ramach crowdfundingu. To trudne angielskie słowo oznacza 
(za Wikipedią): „sposób finansowania różnego rodzaju projektów 
przez społeczność, która jest lub zostanie wokół tych projektów 
zorganizowana. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finanso-
wane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych lub systema-
tycznych wpłat dokonywanych przez osoby, firmy lub instytucje, 
zainteresowane projektem. Upowszechnienie się Internetu po-
zwala na łatwe informowanie o projektach i tworzenie wokół nich 
społeczności, co przyczynia się do rozwoju zjawiska crowdfundin-
gu. Określenie to jest zwykle używane w odniesieniu do zbiórek 
prowadzonych na stworzonych w tym celu platformach interne-
towych, rzadziej także przy pomocy serwisów społecznościowych 
lub blogów”.

Tak więc każdy z  nas może stać się wolontariuszem Fundacji 
MAGIA, deklarując comiesięczne drobne wpłaty (najwygodniej 
jest to zrobić przez ustanowienie zlecenia stałego na bankowym 
koncie). Oczywiście, w przypadku osób prywatnych będą to sumy 
niewielkie; w przypadku firm może to być na przykład 100 zł mie-
sięcznie. Taka kwota jako darowizna od firmy stanie się dla niej 
zapewne prawie nieodczuwalna, a dla fundacji – dzięki wielu ta-
kim darczyńcom – stanowić będzie stałe, pewne źródło zasilania 
finansowego.

W sierpniu br. na konto MAGII wpłynęło 15 000 złotych. 

ABSOLUTNA PRZEJRZYSTOŚĆ

Fundatorem MAGII, czyli pomysłodawcą i osobą, która ją po-
wołała jest koszaliński przedsiębiorca Adam Jaremko. Zgromadził 
on wokół siebie grono pierwszych wolontariuszy, którymi są oso-
by cieszące się autorytetem w swoich środowiskach. Weszły one 
do rady i zarządu Fundacji. 

L
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LISTA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W 

REMONT OPISANEGO MIESZKANIA

1.   Adam Jaremko, firma AD-BUD (materiały budowlane 

       i robocizna)

2.   Grzegorz Prokop, PROKMET (materiały budowlane)

3.   Jarosław Loos, grupa firm branży okiennej 

       (dar: cała stolarka okienna)

4.   APA4, Andrzej Szmukta, (materiały budowlane)

5.   TADMAR, Marcin Zalewski (armatura sanitarna)

6.   BOKARO, Norbert Koselski (glazura, terakota, płytki 

       ceramiczne)

7.   Akant, Zbigniew Harasym (rolety i robocizna)

8.   Czesław Cywiński, FHU Elevolt (roboty elektryczne)

9.   Tomasz Klein, SKŁADY BUDOWLANE KLEIN (farby, 

       materiały budowlane)

10. Arkadiusz Klimczak, Sklepy LEO (robocizna)

11. Damian Paruszewski, DACHBUD (tynki)

12. Castorama, dyrektor Adam Rychert (różne elementy 

       budowlane i wyposażeniowe)

13. PGK, prezes Tomasz Uciński

14. Sebastian Goliszewski, Media Markt (podkreśla 

       zaangażowanie swoich pracowników jako wolontariuszy)

15. Michał Bastek, Hurtownia BASTEK

16. Marcin Kozak, IMPERIALL

17. Waldemar Kaliszczak, Piekarnia i Cukiernia KALISZCZAK

18. Zakład Karny, więźniowie – wolontariusze

19. Piotr Jedliński, prezydent Koszalina

20. Mieczysława Brzoza, burmistrz Bobolic

21. Bartosz Gramczewski, Zakład Kominiarski Bartosz Gramczewski

22. Roman Kosiński, DOOR-POL (drzwi)

23. Mirosław Haweto (usługi ślusarskie)  

24. Przemysław Mioduszewski (nawietrzniki)

25. Ewa Dudczak (meble)

26. Ryszard Mroziński, BBS Darłowo (meble i elementy 

       wyposażenia)

W imieniu Fundacji wszystkim dziękujemy – również tym, którzy 

nie zostali wymienieni z imienia i nazwiska.  
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Zadaniem Rady Fundacji jest czuwanie nad prawidłowym, 
tzn. zgodnym ze statutem i prawem, funkcjonowaniem funda-
cji. Jej szczególnym uprawnieniem zaś jest zatwierdzanie, po 
konsultacji z  fachowcami – np. lekarzami – wydatków przekra-
czających 10 tysięcy złotych. Zarząd zaś na bieżąco określa i re-
alizuje zadania Fundacji. To on nawiązuje kontakty z ośrodkami 
pomocy społecznej, darczyńcami, sponsorami.  Składa również 
wnioski o  wydatkowanie kwot większych niż wspomniane 10  
tysięcy złotych.

Jak już wspomnieliśmy, informacje o wszelkich wydatkach oraz 
zsumowanych wpływach znajdą się na stronie internetowej Fun-
dacji. 

BEZ POLITYKI I IDEOLOGII

Założyciele FPD MAGIA podkreślają jej apolityczny charakter. 
Podobnie w odniesieniu do przekonań religijnych Fundacja jest 
zupełnie neutralna. Tak więc mogą się w  nią angażować osoby 
o  różnych postawach i  przekonaniach, ale gdy występują w  jej 
imieniu (jako członkowie albo współpracownicy) nie mogą tych 
przekonań demonstrować.

Statut przewiduje również, że „członkowie Rady Fundacji nie 
mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać 
z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosun-
ku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej”. 
Chodzi tu o wyeliminowanie choćby cienia podejrzenia o brak 
bezstronności, skoro rada ma być organem kontrolnym. Inne 
wymagania - jak  to, że nie mogą to być osoby skazane prawo-
mocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarże-
nia publicznego lub o przestępstwo skarbowe, są w tej sytuacji 
oczywistością. 

Z POSZANOWANIEM GODNOŚCI

Jeszcze jedno wyróżnia Magię na tle innych fundacji i organi-
zacji pomocowych. Nigdy nie publikuje ona  danych osobowych 
i wizerunków osób, którym pomaga. Jedynym wyjątkiem są sytu-
acje, kiedy osoby obdarowane pomocą lub ich prawni opiekuno-
wie (w przypadku dzieci) wyraźnie sobie tego życzą. Dlatego na 
stronie internetowej fundacji są informacje o każdej ze 180 osób, 
którym Magia pomogła, ale takie, by osoby te były nie do ziden-
tyfikowania. 

Prezes Adam Jaremko wyjaśnia: - Pomoc może stygmatyzo-
wać. Nie chcemy, żeby ktokolwiek odczuł z powodu udzielonej 
mu pomocy jakiegokolwiek uszczerbek na godności osobistej. 
Wiemy, ze ludzie potrafią w takich sytuacjach w przykry sposób 
komentować czy drwić. Przyjmując zasadę anonimowości bene-
ficjentów, zapobiegamy takim sytuacjom. I dlatego w przypadku 
ostatnio wyremontowanego wspólnymi siłami mieszkania rów-
nież nie podajemy jego adresu ani nazwiska rodziny, która w nim 
zamieszkała. 

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) 





o raz trzynasty okazało się, że sensem integra-
cji jest spotkanie, dialog, kontakt. Bez sztucz-
nych uniesień, poprawności politycznej, barier. 
Może dlatego najbardziej poruszającym okazał 
się Festiwalowy Dzień Sportu, podczas które-
go na parkiecie Hali Widowiskowo-Sportowej 
spotkali się pełno- i niepełnosprawni koszyka-
rze i rugbyści rozgrywając dwa emocjonujące 

mecze. W pierwszym zawodnicy AZS Koszalin (oczywiście siadając 
na czas rozgrywki na wózkach!) zmierzyli się z Mustangiem Konin, 
w drugim koszaliński Rugby Club zremisował z utytułowanym Ba-
lianem. Wrażenia – niezapomniane.

Serce Integracji – film – wciąż bije bardzo mocno. W konkursie 
o nagrody Motyla 2016 zmierzyły się 23 dokumenty, siedem fabuł 
i osiem filmów amatorskich. W sumie 38 obrazów podejmujących 
tematykę niepełnosprawności, walki o życie i godność w chorobie 
i społeczeństwie, pasji, która ocala przed poczuciem beznadziei 
i samotności, opieki, miłości, seksualności, sztuki, ale też pełnych 
niezwykłych portretów „mistrzów życia”, stających okoniem wobec 
wykluczenia, odrzucenia, dysfunkcji. Znalazły się w  tym zestawie 
obrazy surrealistyczne i kontrowersyjne, urzekające doskonałością 
formy, oryginalnym tematem albo charyzmą postaci. Z  całego 
świata od Hiszpanii przez Skandynawię po USA.

Werdykt jury był jednomyślny, doskonale wyważony pomię-
dzy wartość artystyczną a wrażliwość spojrzenia. Wojciech Otto 
(przewodniczący), Grażyna Błęcka-Kolska, Wojciech Mecwal-
dowski, Arkadiusz Jabłoński i  Nidal Al-Dibs przyznali Motyle 
2016 niemieckiemu filmowi fabularnemu „Nena”, dokumental-
nemu polskiemu „Wyślę Wam kartkę” i amatorskiemu „Tajemnice 
oceanu”. Publiczność doceniła „Marzenie”, którego ekipa filmo-
wa na czele z  reżyserem Arturem Dziurmanem opowiadała wi-
dzom o kulisach powstawania tego obrazu. Z widzami – w cyklu 
„Filmowcy bez barier” – spotkali się też Wojciech Mecwaldowski 
i Grażyna Błęcka-Kolska.

W programie znalazły się też m.in. dwie znakomite wystawy: 
„Fotokonfrontacje 2016” i „Rysa na raju” plus prezentacja kolek-
cji zdjęć Huberta Wyszyńskiego, muzyka – liryczna w wykonaniu 
Aleksandry Boguckiej i  awangardowa autorstwa formacji Me 
Myself And I, spotkania ze sportowcami w szkołach, konferencja 
naukowa „Film, sport, niepełnosprawność” (wraz z  Wydziałem 
Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej”, wykłady filmowe, 
a także 30 osobnych wydarzeń w polskich miastach i miastecz-
kach w ramach Małych Festiwali Ty i Ja i projekcji filmowych w 15 
kinach studyjnych.

Nad tegorocznym 13. Europejskim Festiwalu Filmowym Integracja Ty i Ja (6 -10 września) unosił się duch 
sportu. Nie mogło być inaczej – równolegle w Rio de Janeiro paraolimpijczycy rozpoczęli walkę o medale, 
a sportowców niepełnosprawnych festiwal gości i wspiera niemal od początku swojego istnienia. Stąd 
tegoroczne hasło: „Mistrzowie sportu mistrzowie życia”.

SPOTKANIE, 
SPORT, SZTUKA
Autor: Maja Gryń / Foto: Wojciech Szwej
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WERDYKT *

Motyl 2016 w kategorii film amatorski: „Tajemnice oceanu”, w re-
żyserii  Anny Radeckiej za ciekawe pomysły animacyjne i ogrom-
ny wkład pracy w procesie realizacji.

Trzecie Wyróżnienie w  kategorii film dokumentalny dla filmu 
„Dobra dziewczyna” w reżyserii  Solveig Melkeraaen za podjęcie 
trudnego i złożonego tematu oraz nowatorski sposób ujęcia.

Drugie Wyróżnienie w  kategorii film dokumentalny dla filmu 
„Baśka, kameruj!” w reżyserii Gabrieli Mruszczak za „naturalność, 
poczucie humoru, niebanalność i optymizm bohaterów oraz nie-
pohamowaną wolność tworzenia”.

Pierwsze Wyróżnienie w  kategorii film dokumentalny dla filmu 
„Wytrwały Meia” w reżyserii Ricardo Koanuka za kreację bohate-
ra: jego energię, radość życia i zwyczajną ludzką mądrość.
Motyl 2016 w  kategorii film dokumentalny dla filmu „Wyślę 

Wam kartkę” w reżyserii Anny-Dudy Ziętek za piękno wewnętrz-
ne głównej bohaterki, wrażliwość i  kunszt realizacyjny autorów, 
a także za ukazanie pasji życia mimo wszystko.

Motyl 2016 w kategorii film fabularny dla filmu „Nena” w reżyse-
rii Saskii Diesing za podjęcie kontrowersyjnego tematu, mądrość 
i subtelność w budowaniu relacji międzyludzkich oraz przekonu-
jącą wizję współistnienia życia i śmierci.

Nagroda publiczności: „Marzenie. Prawdziwa historia” w reżyserii 
Artura Dziurmana.

Nagroda specjalna Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepeł-
nosprawnych:  „Bracia” w reżyserii Szymona Jana Sinoffa
 
* Uwaga: Jury bardzo wysoko oceniło filmy „Zanim się pojawiłeś” 
oraz „Opiekun”, ale ze względu na ogromne różnice w produkcji 
w porównaniu z resztą filmów, widzieliby je bardziej w pokazach 
specjalnych.
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ak podkreśla, zdrowy styl życia to jej pasja. Jest 
wielbicielką wędrówek górskich oraz wykwintne-
go i  zdrowego jedzenia. Kocha podróże kulinarne. 
Z  różnych zakątków Polski przywozi inspiracje ku-
chenne, które później wykorzystuje w cateringu die-
tetycznym Dieta Figura. Osobiście czuwa nad tym, 
aby dostarczane do klientów posiłki były najwyższej 
jakości. Sprawdza smak potraw, punktualność do-

stawców i zadowolenie klientów. 

- Jakie efekty w redukcji wagi osiągają klientki w Studio Figura 
Koszalin?

- W  ciągu roku odchudzanie przyniosło rewelacyjne efekty. 
Klientki mojego Studia schudły razem 734 kg. W  obwodzie ra-
mion straciły 210 cm, w pasie 614 cm, w bio-
drach 476 cm i udach 378 cm. W ten sposób 
panie zmieniają garderobę z  rozmiaru 44 na 
38. Tylko w miesiącach wakacyjnych odchudza-
nie podjęło kolejne 60 pań.  Należy pamiętać, 
że klientkami  studia są również osoby, które 
nie odchudzają się, ale chcą ujędrnić ciało, wy-
modelować sylwetkę, zlikwidować cellulit.

- Czym Pani studio różni się od konkurencji?
- Profil naszej działalności znacząco wykracza 

poza działalność typowego klubu fitness, gabi-
netu dietetycznego czy kosmetycznego. Studio 
Figura realizuje kompleksowy system odchu-
dzania oparty na dziesięciu latach doświad-
czeń. Został stworzony z  myślą o  kobietach 
oczekujących dyskrecji i kameralnej atmosfery 
oraz indywidualnego podejścia. Komponujemy dla każdej pa-
cjentki indywidualny program  redukcji wagi i modelowania syl-
wetki. W jego skład wchodzi dieta, suplementacja oczyszczająca 
organizm i  suplementacja wspomagająca odchudzanie, zabiegi 
modelujące sylwetkę, ujędrniające ciało i  skórę oraz ćwiczenia 
i treningi. Równie ważna jest motywacja i wsparcie psychodiete-
tyczne. Naszym atutem jest własna linia suplementów diety i ko-
smetyków odchudzających. Warto wspomnieć, że Studio Figura 
jest również producentem wykorzystywanych w koncepcie urzą-
dzeń. Do tego ciągle się rozwijamy. Nasze najmłodsze dziecko to 
catering dietetyczny Dieta Figura.

- Kto korzysta z cateringu dietetycznego?
- Coraz więcej osób zaczyna zwracać uwagę na to co je i  jak 

często. Dlatego dietę pudełkową zamawiają zarówno kobiety jak 
i mężczyźni. Każdemu kto intensywnie pracuje, brakuje czasu na 
gotowanie, a  co dopiero liczenie kalorii. Bardzo trudno jest mi 
sklasyfikować grupę odbiorców, ponieważ w tej chwili z naszego 
cateringu korzystają naprawdę wszyscy. 

- Skąd pomysł na przygotowywanie dietetycznych posiłków?
- Rozwiązanie podpowiedziały mi moje klientki, które marzyły 

o nowej figurze, ale brakuje im czasu na gotowanie. Stąd też co-
dziennie przygotowujemy i dowozimy  posiłki dla osób chcących 
schudnąć lub po prostu  zdrowo się odżywiać.  

- Jak można zamówić catering dietetyczny Dieta Figura?
- Najlepiej umówić się na  bezpłatne konsultacje dietetyczne do 

Studia Figura. Nasze konsultantki dobiorą odpowiednią kalorycz-
ność posiłków i podczas całego procesu odchudzania zajmą się 
monitoringiem efektów. Catering można też zamówić za pośred-
nictwem naszej strony www.dietafigura.pl.

- Jakie efekty osiągają Wasi klienci stosując dietę pudełkową?
- Najlepszym wynikiem w  odchudzaniu może pochwalić się 

pani Halina, która w cztery miesiące zrzuciła 14 zbędnych kilogra-
mów ciała i  jak zapowiedziała, nie poprzestanie na tym. Wśród 
klientów znajduje się wiele osób bez nadwagi i  korzystających  
z naszych usług ze względu na zdrowie, wygodę i oszczędność 
czasu. „Pudełkowicze” zauważają poprawę  koncentracji i kondy-

cji organizmu. Poprawia się ich samopoczucie, 
wyraźnie poprawia się wygląd cery i włosów. 

- Jak komponujecie posiłki?
- Do ich przygotowania wykorzystujemy pro-

dukty naturalne, świeże, o  niskich indeksach 
glikemicznych, nie przetwarzane. Korzystamy 
tylko z przypraw naturalnych lub ziół. Nie uży-
wamy konserwantów ani polepszaczy smaku, 
tak jak i  cukru czy słodzików, kostek rosoło-
wych, gotowych sosów. Dania przygotowuje-
my tylko na oleju kokosowym. W naszej diecie 
znajdziecie orzechy, oleje z prażonego sezamu 
czy migdałów. Osobiście wybieram produkty, 
wskazuję miejsca zakupu. Stawiam na dobre 
doświadczenia i  wiedzę, dlatego stosujemy 
produkty superfood (produkty spożywcze po-

chodzące z ziaren, roślin, glonów, nasion, jagód, owoców, warzyw, 
ziół), które zawierają ogromne dawki składników bogatych w ma-
kro- i mikroelementy. Superfood wpływają korzystnie na metabo-
lizm,  podnoszą odporność organizmu, uzupełniają niedobory 
mikroelementów, oczyszczają z  toksyn oraz spowalniają procesy 
starzenia. Nasz dieta zawiera dużą ilość antyoksydantów (przeci-
wutleniaczy). Te naturalne substancje spowalniają proces starzenia 
się naszego organizmu i działają antynowotworowo.  

- Które potrawy cieszą się największym powodzeniem?
- Dieta Figura to ponad 120 różnych potraw, które zostały stwo-

rzone i przetestowane w ciągu 12 miesięcy przygotowań do uru-
chomienia cateringu. Największe słowa uznania zbierają dania 
rybne, zupy, owocowe jogurty. Klienci doceniają sezonowość na-
szej kuchni. Z soków największym hitem była krwawa Mary na ba-
zie korzenia pietruszki, no i chyba smalec wegetariański. Chociaż 
najwięcej telefonów było po omlecie ze szpinakiem i fetą. Nasza 
kuchnia odbiera codziennie maile z pochwałami. Nasz zespół naj-
bardziej ucieszyła wiadomość „wypróbowałem wszystkie diety pu-
dełkowe w Koszalinie, wasz catering jest najlepszy, najsmaczniej-
szy i najładniej podany ”. Cieszy mnie fakt, że nasi klienci zdrowo 
chudną i smacznie jedzą. Co najważniejsze, ze względu na system 
składania zamówień,  dania przygotowywane są z produktów naj-
wyższej świeżości, gdyż nasza kuchnia zamawia tylko takie ilości, 
jakie są niezbędne do przygotowywania diet w danym dniu.

J
Pani Monika Koźlakiewicz prowadzi Studio Figura Koszalin, pomagając swoim podopiecznym osiągać 
założone cele w redukcji wagi, modelowaniu sylwetki, ujędrnianiu ciała i skóry za pomocą diety, treningów 
oraz zabiegów. 

SMACZNIE JEDZĄ, ZDROWO CHUDNĄC
Autor: Maja Witecka / Foto: Dawid Perz
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ieprznik jadalny, bo taka jest prawidłowa na-
zwa kurki, jest grzybem, który rośnie na wszyst-
kich kontynentach – poza Antarktydą. Lubi 
kwaśne gleby, występuje zarówno w lasach li-
ściastych, jak i iglastych. Mimo że wydaje się, iż 
nie ma szczególnych wymagań, jak dotąd nie 
udało się przeprowadzić uprawy pieprznika 
jadalnego. 

CENNIEJSZA NIŻ INNE GRZYBY

Zwykło się myśleć o  grzybach jako o  dodatkach do potraw, 
które same w sobie nie mają składników odżywczych – ot, dużo 
wody i aromat. Kurka na tle innych grzybów wypada znacznie ko-
rzystniej, ponieważ jest źródłem wielu witamin oraz mikro- i ma-
kroelementów.

Rzeczywiście, najwięcej w kurkach jest wody, bo około 88 pro-
cent. Dla porównania ciało dorosłego człowieka zbudowane jest 
z około 60 procent wody, ciało noworodka ma zaś o 15 procent 
wody więcej. W pieprzniku jadalnym oprócz wody występują wi-
taminy A, B1, B2, B3, C i E. Dużo jest także jonów miedzi i cynku. 
Oprócz nich kurki są źródłem jonów wapnia, magnezu, sodu, fos-
foru, chloru, siarki, manganu, żelaza oraz fluoru. W kurkach spoty-
kana jest też hitinmannoza i kwas trametonolinowy oraz prowita-
mina D2 w postaci ergosterolu.

ROBAKI? PRECZ!

Od wielu wieków kurki wykorzystywane są w medycynie natu-
ralnej. Przypisuje się im poprawianie pracy wątroby, łagodzenie 
objawów zapalenia spojówek czy ogólną poprawę widzenia. 
Mają podwyższać odporność organizmu na różnorakie infekcje 
oraz niszczyć nękające ludzi robaki.

Za tę ostatnią właściwość odpowiadać ma właśnie hitinmanno-
za. Jej działanie polega na uszkadzaniu jajeczek pasożytów – na-
wet tych rodzajów, które odporne są na działanie soków żołąd-

kowych. Gdy hitinmannoza dostanie się do organizmu pasożyta, 
ma atakować i uszkadzać jego układ nerwowy. Obecny w kurkach 
kwas trametonolinowy z kolei stosowany jest w leczeniu wiruso-
wych zapaleń wątroby. 

Oba związki wrażliwe są na działanie temperatury i obecność 
soli, dlatego, aby zachować właściwości kurki powinno się je 
suszyć w maksymalnej temperaturze około 50 stopni Celsjusza. 
Wysuszone kurki można stosować jako dodatek do sałatek, kasz, 
twarożków, makaronów lub jako posypkę na kanapkę. Z  kurek 
można przygotować również nalewkę. 2-3 łyżki umytych, drobno 
posiekanych kurek zalewa się 150 mililitrami wódki i odstawia na 
dwa tygodnie do lodówki. Taką nalewkę można stosować po jed-
nej łyżce przed snem. 

ŚMIERTELNA POMYŁKA

Choć wydaje się, że kapelusz pieprznika jadalnego jest bardzo 
charakterystyczny, grzyb ten niekiedy mylony jest z zasłonakiem 
rudym. Gdy zasłonak jest młody, w  zupełności nie przypomina 
żółtego lub pomarańczowego kapelusza kurki. Z czasem jednak 
kapelusz wywija się i może przypominać pomarańczowy owocnik 
pieprznika jadalnego – choć jest znacznie ciemniejszy niż u kurki. 

Pomylenie kurki z  zasłonakiem rudy może być śmiertelne. 
Obecna w nim orellanina nie rozpuszcza się w wodzie, więc nie 
jest usuwana w czasie gotowania grzybów. Trucizna kumuluje się 
w organizmie, dlatego pierwsze objawy mogą pojawić się dopie-
ro po kilku dniach. Orellanina uszkadza kanaliki nerkowe, prowa-
dząc do uszkodzenia nerek. Nie ma odtrutki na tę toksynę, a je-
dynym sposobem leczenia zatrucia zasłonakiem rudym są dializy 
i przeczep nerki. 

Co roku powtarzają się więc apele o niezbieranie grzybów, co 
do których nie mamy pewności, czy są jadalne. Nasze wątpliwości 
względem zawartości koszyka z grzybami mogą być rozwiane w re-
gionalnych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych – bardzo czę-
sto przynoszone do nich grzyby nie powinny być nigdy zebrane. 

P
Kurki są wyjątkowymi grzybami. Pojawiają się już nawet w czerwcu, ich kapelusz i noga stanowią całość, 
a do tego nie są nigdy jedzone przez owady. Jak przyrządzać kurki, aby czerpać z zawartych w nich 
substancji odżywczych?

ZDROWY 
JAK KURKA!
Autor: Agnieszka Różańska

ZDROWIE I URODA76 





ato to czas, w którym nasza skóra narażona jest 
na działanie promieni słonecznych. Cieszymy 
się piękną opalenizną, ale letnie słońce jedno-
cześnie wysusza i  przebarwia skórę. Dodatko-
wo naskórek rogowacieje, pojawiają się zmiany 
naczyniowe. W  medycynie estetycznej jesień 
to okres, w którym można przeprowadzić wiele 

zabiegów rewitalizujących skórę, które latem były niemożliwe ze 
względu na słońce i wysoką temperaturę.

PEELING MEDYCZNY TO PODSTAWA

Kamila Łabiak z  Kliniki Medycyny Estetycznej i  Dermatologii 
dermaArt w Koszalinie podkreśla, że najbliższe tygodnie to okres, 
w którym możemy zrobić wiele dla swojej urody: - Po gorących, 
letnich dniach trzeba zadbać o skórę, która jest mocno przesuszo-
na, odwodniona, zrogowaciała, powstają liczne przebarwienia, 
pogłębiają się zmiany naczyniowe. Najpopularniejszym rozwią-
zaniem są peelingi medyczne, popularnie zwane „kwasami”. Ale 
jeżeli problem jest poważniejszy, to stosujemy bardziej skompli-
kowane procedury – dodaje.

Jaki zabieg zatem wybrać? Odpowiedź na to pytanie da kom-
puterowa analiza stanu skóry. Za pomocą pomocy nowoczesnej 
aparatury skóra jest oglądana w  dużym powiększeniu. W  ten 
sposób bada się zanieczyszczenia na skórze, jej wilgotność, na-
tłuszczenie, gładkość i elastyczność oraz liczbę przebarwień, na-
czynek i zmarszczek. Wyniki badania od razu są widoczne na ekra-
nie dla pacjenta i osoby przeprowadzającej badanie.

- Następnie są analizowane przez naszych specjalistów. Po 
diagnozie skóry proponujemy pacjentom dostosowany do indy-
widualnych potrzeb program leczenia. W naszej klinice przykła-
damy dużą uwagę do rozwoju oferty i mogę z całą odpowiedzial-
nością powiedzieć, że postaramy się rozwiązać problem każdego 
pacjenta, który się do nas zgłosi – mówi Kamila Łabiak.

Podstawową procedurą dla skóry jest peeling medyczny. Dzięki 
niemu skóra jest rewitalizowana, odmładzana, nawilżana. Peeling 
wzmacnia też jej strukturę, niweluje przebarwienia, trądzik czy na-
wet blizny. Peeling odpowiednio dobrany do potrzeb pacjenta, 
zwykle jako mieszanka kilku kwasów medycznych, kładzie się na 
kilka minut na skórę. W zależności od problemu leczenie zajmuje 
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L
Koniec lata to idealny moment na przyjrzenie się swojej skórze i przeprowadzenie zabiegów, które 
ją zrewitalizują. Co możemy zrobić, aby jesień przywitać promienną cerą - podpowiada pani Kamila Łabiak 
z Kliniki Medycyny Estetycznej i Dermatologii dermaArt w Koszalinie.

BĄDŹ PIĘKNA JESIENIĄ!
Autor: Andrzej Rembowski / Foto: Marta Czas 
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Małgorzata Hołub przed endermologią, jednym z jej ulubionych zabiegów



od jednego do sześciu zabiegów. Peelingiem najczęściej leczy się 
zmiany skórne na twarzy, plecach i dekolcie.

DBAJĄC O BEZPIECZEŃSTWO

Przy poważniejszych zmianach skórnych wykorzystywany jest 
laser Alma  Harmony XL. To sprawdzone, bezpieczne urządzenie, 
z  którego korzystają największe i  najbardziej renomowane klini-
ki w  Polsce. Aby spełniało swoją funkcję musi być wyposażone 
w specjalne moduły do przeprowadzania poszczególnych zabie-
gów. Klinika dermaArt, jako jedyna na Pomorzu Środkowym, ma 
tych modułów aż pięć. Skuteczność Lasera Alma Harmony XL przy 
zabiegach o działaniu odmładzającym wynika z potwierdzonej 
licznymi badaniami wyjątkowej głębokości wnikania wiązki świa-
tła lasera – 3mm. 

- Klientki wybierają naszą klinikę ze względu na to, że mamy ten 
laser w tak bogatej konfiguracji. Dzięki niemu możemy przepro-
wadzać największą w regionie liczbę zabiegów w sposób profe-
sjonalny i co najważniejsze bezpieczny dla pacjentów – mówi Ka-
mila Łabiak. – Bezpieczeństwo to temat, na który należy zwrócić 
szczególną uwagę przy wszystkich procedurach z wykorzystaniem 
lasera. Wiemy o  tym doskonale, bo trafia do nas bardzo wielu 
pacjentów, którzy w  innych zakładach nabawili się poparzeń czy 
nawet blizn. Dzieje się tak dlatego, że np. naczynka na nogach za-
mykane były laserem do twarzy albo procedura była wykonywana 
słabym jakościowo sprzętem – dodaje.

Alma  Harmony XL sprawdzi się w zwalczaniu takich proble-
mów skórnych jak: rozszerzenia i  pęknięcia naczyń, rumienie, 
zmiany pigmentacyjne, utrata elastyczności skóry, przebarwie-
nia, niechciane tatuaże, włókniaki, zmarszczki, blizny i  rozstępy 
czy fotostarzenie.

Co jeszcze możemy dla siebie zrobić po sezonie letnim? – 
W  przypadku wielu pacjentów doskonale sprawdza się system 
Pollogen LEGEND. Klinika dermaArt jest pierwszym miejscem 
w regionie, w którym możemy skorzystać z tego zabiegu. Zapew-
nia on skuteczne ujędrnianie, usuwanie blizn, rozstępów, modelo-
wanie i resurfacing twarzy i ciała. Te popularne zabiegi są praktycz-
nie bezbolesne i nie wymagają rekonwalescencji. Pacjentki mogą 
powrócić do codziennych zajęć bezpośrednio po nich – mówi 
Kamila Łabiak.

Świetne wyniki daje także „wampirzy lifting”. Brzmi dość groźnie, 
ale to w pełni bezpieczny zabieg, którego celem jest pobudzanie 
naturalnych procesów regeneracji i  odbudowy skóry oraz two-
rzenie nowych naczyń krwionośnych. Jak przebiega ten zabieg? 
Chirurg pobiera do próżniowych probówek krew, którą poddaje 
wirowaniu, aby oddzielić osocze od erytrocytów. Uzyskane oso-
cze bogatopłytkowe podaje się techniką intradermoterapii po 
wcześniejszym miejscowym znieczuleniu pola zabiegowego. Oso-
cze biorewitaluzuje skórę, odnawia ją, nawilża i przebudowuje jej 
strukturę. W ten sposób można skutecznie walczyć z  takimi pro-
blemami jak: zmarszczki, blizny, foto- i chromostarzenie oraz łysie-
nie, w tym łysienie androgenowe.

Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się także endermologia 
- bardzo przyjemny zabieg, który jednocześnie jest jedną z najsku-
teczniejszych metod redukcji  cellulitu, rozstępów, leczenia blizn, 
wyszczuplania i  modelowania sylwetki oraz ujędrniania skóry. 
Ostatnio w tym zabiegu „zakochała się” jedna z naszych pacjen-
tek, Małgorzata Hołub - utytułowana sprinterka, olimpijka i wice-
mistrzyni świata.

- Jestem bardzo zadowolona z  tego zabiegu, jest bardzo od-
prężający jak również podtrzymuje moją skórę w bardzo dobrej 
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Jarosław Biłas - lekarz medycyny estetycznej, chirurg

Renata Stęplewska - dietetyk kliniczny



kondycji. Cieszę się, że zostałam jedną z pacjentek kliniki, która 
oferuje tak kompleksową opiekę – mówi pani Małgorzata.

CIĄGŁY ROZWÓJ

Klinika Medycyny Estetycznej i  Dermatologii dermaArt działa 
pół roku, a już dziś można stwierdzić, że oferuje najbardziej kom-
pleksową ofertę na rynku. - Do naszego zespołu dołączyli w ostat-
nim czasie chirurg specjalizujący się w  medycynie estetycznej 
i dietetyczka kliniczna. W ten sposób nasza oferta poszerzyła się 
o  kolejne zabiegi medycyny estetycznej i  chirurgii oraz pomoc 
w zdrowym, racjonalnym żywieniu – mówi Marzena Kulik, druga 
ze współwłaścicielek kliniki.

Dr Jarosław Biłas to chirurg ogólny specjalizujący się w medy-
cynie estetycznej. W pracy kieruje się przede wszystkim bezpie-
czeństwem pacjenta, dba też o to, aby zabiegi estetyczne dawały 
w efekcie naturalny wygląd. Do każdego pacjenta podchodzi in-
dywidualnie, starając się dobierać najlepsze zabiegi i techniki dla 
danego problemu kosmetycznego. Dzięki jego pracy dermaArt 
może zaproponować pacjentom takie zabiegi jak: usuwanie blizn 
przerostowych, wycinanie znamion, pieprzyków, chirurgiczne le-
czenie wrastających paznokci, botulina, konsultacje chirurgiczne 
po złamaniach, wprowadzanie nici liftingujących, kwas hialuro-
nowy. W  zakresie dbania o  skórę dr Jarosław Biłas przeprowa-
dza także zabiegi skleroterapii, czyli zamykania większych naczyń 
krwionośnych na nogach.

- Przy wyborze lekarza kierowaliśmy się kompetencjami i  do-
świadczeniem. Dlatego zdecydowaliśmy się na dr Jarosława Bi-
łasa. Jest on chirurgiem, a to daje gwarancję, że przeprowadzane 
przez niego zabiegi będą nie tylko profesjonalne, ale też w pełni 
bezpieczne dla naszych pacjentów. 

Od kilku tygodni porad zdrowotnych w  klinice dermaArt 
udziela także Renata Stęplewska - dietetyk kliniczny, położna, 

pielęgniarka z wieloletnim doświadczeniem. Zajmuje się porad-
nictwem żywieniowym w  chorobach dietozależnych, takich jak: 
cukrzyca, hashimoto, alergie czy hiperlipidemia. Doradza także 
paniom w ciąży w zakresie leczenia chorób ginekologicznych.

Dlaczego warto skorzystać z porad dietetyka klinicznego? – Bar-
dzo popularne jest obecnie korzystanie z pomocy dietetyków. Ci 
jednak nie leczą, a jedynie wysyłają klientom gotowe diety często 
ściągnięte z Internetu – mówi Marzena Kulik. – Dietetyk kliniczna 
natomiast współpracuje z lekarzem, przygotowuje dietę na pod-
stawie szczegółowych wyników badań pacjenta. W  ten sposób 
pożywienie staje się lekarstwem. Dietetyk kliniczna pomaga orga-
nizmowi walczyć z chorobą poprzez zastosowanie odpowiedniej 
diety wspomagającej lub zastępującej leczenie – dodaje.
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Klinika Medycyny Estetycznej i Dermatologii dermaArt 

Klinika dermaArt to nowoczesne miejsce, które powstało dla 
osób ceniących profesjonalizm, uczucie komfortu, dyskrecję, 
a przede wszystkim bezpieczeństwo związane z jakością i popraw-
nością procedur przeprowadzonych zabiegów. Do dyspozycji 
pacjentów kliniki pozostają cztery przestronne,  nowoczesne gabi-
nety, sala zabiegowa oraz prywatny parking. Klinika jest  także przy-
stosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykwalifikowana 
kadra lekarzy oraz kosmetologów z wieloletnim doświadczeniem 
zapewnia pacjentom kompleksową opiekę z zakresu: laseroterapii, 
medycyny estetycznej, anti-aging, likwidowania tkanki tłuszczowej, 
makijażu permanentnego Long Time Liner oraz wielu innych dzie-
dzin.

Klinika znajduje się przy ulicy Św. Wojciecha 16 w  Koszalinie 
(osiedle Rokosowo). Rejestrować można się osobiście lub 
telefonicznie: 731 118 885. 

Szczegóły oferty dermaArt dostępne są na stronie: www.dermaart.pl.

Ewa Bogucka - kosmetolog 
podczas wykonywania 

zabiegu Geneo

Peelingi medyczne - koniec 
lata to idealny moment 
na rozpoczęcie ich wykonywania 

Podczas zabiegu laserem 
Alma Harmony XL, jedynym tak 
rozbudowanym laserze 
na rynku koszalińskim 

Recepcja Kliniki 
dermaArt



MILLENNIUM DENTAL
Magdalena i Sebastian Lenkiewicz

OD WIZJI DO PERFEKCJI

ul. Jantarowa 25a, Koszalin  tel. 94 347 70 63   www.millennium-dental.pl
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POCZĄTKI 
EBERHARDA 
MOCKA

 poprzednich książkach z Ebrhardem 
Mockiem jako głównym bohaterem, 
poznajemy go w  różnych fazach 
życia, ale już jako dojrzałego i  do-
świadczonego detektywa. Tutaj z ko-
lei widzimy początkującego funk-
cjonariusza, dla którego służba we 

Wrocławiu jest jedyną szansą na to, by nie wracać do rodzinnego 
Wałbrzycha i beznadziejnej egzystencji w prowincjonalnym  mie-
ście. To jeszcze nie jest ów koneser życia z wcześniejszych książek 
poświęconej mu serii – wynajmuje marne mieszkanko, ma raptem 
dwa garnitury (jeden do pracy, drugi odświęt-
ny), marnie się odżywia.  Na dokładkę wdał się 
w  awanturę, przez którą jego miejsce w  policji 
zawisło na włosku. 

Intrygi zdradzać nie będziemy – to jasne. Ale 
warto podkreślić, że tym razem historia nie jest 
tak krwawa i pełna okrucieństwa jak w poprzed-
niej książce Marka Krajewskiego zatytułowanej 
„Arena szczurów”, której akcja toczy się w powo-
jennym Darłowie. Są oczywiście ofiary, bo w kry-
minale jakieś być muszą – to jasne. Ale istota 
opowieści jest w czymś innym.

„Wrócić” do początków bohatera, gdy już tyle 
się o  nim opowiedziało na kartach wcześniej-
szych książek, to zastawić na siebie samego 
pułapkę. Uważny czytelnik może przecież wyłapać i wytknąć nie-
ścisłości albo niekonsekwencje. Marek Krajewski nie byłby sobą, 
gdyby najnowszej powieści sam nie zweryfikował pod tym kątem. 
Stąd na końcu tekstu lista anachronizmów, których musiał się do-
puścić z różnych względów i tych wynikłych przypadkowo.

Jest również – jak zawsze u  tego autora – solenne podzięko-
wanie dla tych, którzy pomogli mu pozyskać fachową wiedzę 
z rozmaitych dziedzin, wykorzystaną na kartkach książki. I tu war-
to podkreślić (choć znów nie jest to nic nowego, a  stała cecha 
jego utworów) doskonałe przygotowanie faktograficzne Mar-

ka Krajewskiego. Wrocławianie i  inni miłośnicy Wrocławia będą 
mogli odbywać wycieczki śladami „Mocka”, bo nagromadzenie 
szczegółów topograficznych jest ogromne i ogromna liczba ulic, 
placów, miejsc, budowli podawanych według nazw polskich i nie-
mieckich. 

Inne pole erudycyjnych popisów autora, to historia powstawa-
nia Hali Stulecia (w czasach PRL nazywanej Halą Ludową), czyli naj-
bardziej wyjątkowej budowli nie tylko Wrocławia i Prus, ale całej 
ówczesnej Europy. Hala powstawała w latach 1911 – 1913. To już 
było swoistym „rekordem świata” zważywszy na rozmiary obiektu 

i  skomplikowanie konstrukcyjne. W  momencie 
powstania hala miała żelbetowe sklepienie (fa-
chowo: przekrycie) o największej rozpiętości na 
świecie – większe rozmiary osiągały wówczas 
tylko nieliczne konstrukcje stalowe. Hala ma 
42 m wysokości, a nakrywająca ją kopuła 67 m 
średnicy. Maksymalna szerokość wnętrza hali 
wynosi 95 metrów, a  dostępna powierzchnia 
wynosi 14,0 tys. m². Prócz samej centralnej hali 
w budynku zaplanowano jeszcze 56 innych po-
mieszczeń wystawienniczych, obszerne okrąża-
jące główną salę kuluary, a całość obliczona była 
na 10 tysięcy osób. Pamiętajmy – jest rok 1913! 
Inicjatywa wrocławskiego architekta miejskiego 
Maksa Berga była kolejnym wyrazem walki mię-
dzy Wrocławiem a  Berlinem  o  miano najważ-
niejszego miasta Prus. W 2006 roku hala została 

uznana za obiekt światowego dziedzictwa UNESCO. Wpisana do 
rejestru zabytków w 1962 roku oraz ponownie w 1977 roku, wraz 
z zespołem architektonicznym obejmującym m.in. Pawilon Czte-
rech Kopuł, Pergolę i Iglicę.

Skomplikowanie konstrukcji, odwoływanie się przez architek-
tów do rozmaitych inspiracji kulturowych i symboli (czasami bar-
dzo tajemniczych) pobudziło wyobraźnię pisarza i pozwoliło mu 
zbudować wokół nich frapującą opowieść. Wierzcie nam Państwo, 
czyta się doskonale. To jedna z opowieści, od których trudno się 
oderwać i dla których warto zarwać nawet pół nocy. 

W

Kto lubi kryminały Marka Krajewskiego, a  sięgnie 
po najnowszy, nie zawiedzie się. Przeczyta rzecz 
warsztatowo bez zarzutu, ze świetnie wymyśloną 
intrygą i  zaskakującym zakończeniem. Można by 
powiedzieć, że to nie tylko powrót autora do posta-
ci, która przyniosła mu rozgłos, ale również powrót 
do własnego wzorca, jaki ustanowił sam dla siebie 
w pierwszych opowieściach o przygodach policjanta 
z Breslau.

Autor: Andrzej Mielcarek



Przez lata swojej działalności Matka 
Teresa z Kalkuty stała się dla ludzi na ca-
łym świecie ikoną Bożego Miłosierdzia. 
Wszyscy, niezależnie od wyznania czy 
narodowości, byli pod wrażeniem jej po-
święcenia i oddania drugiemu człowieko-
wi. Teraz dzięki Brianowi Kolodiejchukowi, 
postulatorowi jej procesu kanonizacyj-
nego, możemy poznać niepublikowane 
do tej pory listy świętej, które pozwalają 
zrozumieć, skąd czerpała ona siły do pra-

cy wśród najbiedniejszych z biednych, a także czym było dla niej 
miłosierdzie.

Nic dziwnego, że kanonizacja Matki Teresy została wyznaczona 
na trwający w Kościele Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia. Mat-
ka Teresa, nie chcąc nic w zamian, całe swoje serce oddała wła-
śnie tym, którzy cierpią i  są w  potrzebie. Pokazała, że „głodnych 
nakarmić”, „spragnionych napoić” czy „strapionych pocieszać”, to 
nie tylko pięknie brzmiące hasła, ale styl życia – możliwy również 
w XXI wieku.

Matka Teresa: 
„Wezwani do miłosierdzia”

Wydawać by się mogło, że Jerzy Pilch 
w  swoich książkach powiedział o  sobie 
wszystko. Nie jest to prawda. Nie jest 
też prawdą, że jego trzęsące się ręce to 
efekt alkoholowej choroby, albo – jak 
chcą inni – kara za grzechy. Bestsellero-
wy pisarz skrył za zasłoną literackiej fikcji 
wiele tajemnic. Czasem czarujący i uro-
czy, czasem zimny i niedostępny. Ta kon-
trowersyjna, pierwsza biografia, powsta-
ła z Pilchem i wbrew Pilchowi, obdziera 

go z fikcji, by pokazać całą prawdę.
Katarzyna Kubisiowska to  publicystka związana z  redakcją 

„Tygodnika Powszechnego”. Autorka wielu rozmów prasowych 
z Jerzym Pilchem. Biografia pisarza, nad którą pracowała trzy lata, 
w rzeczywistości zaczęła powstawać dwadzieścia lat temu, kiedy 
po raz pierwszy się spotkali i zaczęli ze sobą – na początku wyłącz-
nie prywatnie – rozmawiać.

Katarzyna Kubisiowska: 
„Pilch w sensie ścisłym. Biografia.”

Siedem lat czekali na tę rozmowę. Za-
iskrzyło od razu. Wspaniały duet – Dorota 
Wellman i  Janusz L. Wiśniewski – w  in-
tymnej, szczerej, drażniącej ciętą ripostą 
rozmowie, w  której wzruszenie, powaga 
i humor idą łeb w łeb. Wellman przepytu-
je Wiśniewskiego bez cenzury. Pyta o re-
lacje, wiarę, tęsknotę za krajem, o  bycie 
Polakiem w Niemczech, o to, co daje po-
pularność w Rosji, o postrzeganie męsko-
ści we współczesnym świecie, o  związki 

na odległość i w końcu o to, co dla tak wielu z nas najważniejsze 
– co zrobiłby z miłości. Dopytuje, wierci dziurę w brzuchu, nie od-
puszcza. Takiej relacji nie spotyka się codziennie

Dorota Wellman, Janusz Leon Wiśniewski: 
„Siedem lat później”

Tarkowski, wielki mistyk światowego 
kina, nazwany „duchowym geniuszem 
ze Wschodu”, w  roku 1985 realizował 
w Sztokholmie swój ostatni – jak miało się 
okazać – film „Ofiarowanie”. Był on, po-
dobnie jak wcześniejsze obrazy rosyjskie-
go reżysera, poetycką parabolą duchowej 
sytuacji człowieka i zagrożeniu apokalipsą 
- przybierającą różne wcielenia i kostiumy. 
Tworzący kino bardzo osobiste, a zarazem 
niosące uniwersalne przesłania, autor 

„Andrieja Rublowa” i „Stalkera” był w tym czasie banitą, po decyzji 
pozostania na Zachodzie pozbawionym obywatelstwa ZSRR. Chro-
niony przez sztab współpracowników, był absolutnie niedostępny 
dla dziennikarzy.

Do niezwykłego spotkania Andrieja Tarkowskiego z Jerzym Ill-
giem i Leonardem Neugerem doszło dzięki temu, że czujący się 
obco na Zachodzie reżyser chciał porozmawiać z  ludźmi, którzy 
będą mogli go zrozumieć. Niestety, wkrótce świat obiegła wiado-
mość o chorobie Tarkowskiego, który w rok później zmarł w Paryżu 
na raka żołądka.

Rozmowa z  Illgiem i  Neugerem była ostatnim wielkim wywia-
dem, jakiego udzielił. Opublikowana już po jego śmierci i odebra-
na jako duchowy testament artysty, doczekała się przekładów na 
kilkanaście języków. W 30. rocznicę śmierci reżysera po raz pierw-
szy ukazuje się w wydaniu książkowym.

„Zwierciadło. Andriej Tarkowski w rozmowie 
z Jerzym Illgiem i Leonardem Neugerem”

NOWOŚCI I HITY
Wydawnictwa Znak

PRESTIŻOWE KSIĄŻKI
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arcin Ołówka, właściciel INŻYNIERA, tak 
objaśnia źródło pomysłu na cykl semi-
nariów: - Czym innym jest przeczytać 
o  jakimś rozwiązaniu, a  czym innym 
posłuchać, co mówią na jego temat fa-
chowcy - praktycy, którzy na dokładkę 
są w stanie daną rzecz pokazać w dzia-

łaniu. Na pierwszy ogień wzięliśmy ogrzewanie podłogowe, wy-
konywane w oparciu o system instalacyjny firmy Rehau i wylewkę 
anhydrytową produkowaną przez Lafarge. Nasi goście, którymi 
w większości byli projektanci, mieli okazję zobaczyć, jak to dzia-
ła, bo dzięki uprzejmości jednego z naszych klientów mogliśmy 
pokazać cały proces powstawania ogrzewania podłogowego 
w 180-metrowym domku jednorodzinnym budowanym pod Ko-
szalinem. 

DLACZEGO OGRZEWANIE PODŁOGOWE?

Pierwszy, dobitny argument: bo zużywa ono mniej energii niż 
tradycyjne, oparte na grzejnikach, daje poczucie większego kom-
fortu. Jest więc bardziej ekologiczne i ekonomiczne. Woda pom-
powana do rurek tworzących ogrzewanie podłogowe może mieć 
niższą temperaturę, niż ta w grzejnikach.   

Artur Jakonis, który podczas seminarium reprezentował fir-
mę Rehau, podkreślał jeszcze jedną rzecz: - Grzejnik działa na 
zasadzie konwekcji. Ciepłe powietrze unosi się do góry, a  tam 
ochładza się i do dalszych części pomieszczenia dociera już nieco 
chłodniejsze. Tak więc nie mamy równej temperatury w każdym 
miejscu. „Podłogówka” ma tę zaletę, że ciepło jest rozprowadzo-
ne równomiernie po całej powierzchni na zasadzie promieniowa-

M

PRAKTYCZNE PREZENTACJE 
NOWOCZESNYCH 
TECHNOLOGII
Autor: Andrzej Mielcarek
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Od seminarium na temat efektywnego ogrzewania podłogowego rozpoczęło Przedsiębiorstwo Instalacyjne 
INŻYNIER Marcin Ołówka cykl seminariów tematycznych zaadresowanych do architektów, projektantów 
i inwestorów. Wspólnie z partnerami - producentami, dla których jest dystrybutorem albo koszalińskim 
przedstawicielem, firma chce co kwartał prezentować nowoczesne rozwiązania z zakresu instalacji 
wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, rekuperacji, klimatyzacji i wszelkich innych mających zastosowanie 
w inwestycjach budowlanych. 

Wylewka dociera na budowę betonowozami, czyli tzw. gruszkami. W przypadku 180-metrowego 
domku, w którym odbywała się prezentacja, wystarczyły dwa transporty materiału. 
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nia. Ogrzewanie podłogowe jest również lepsze dla samopoczu-
cia człowieka. Organizm takie ciepło odbiera jako przyjemniejsze, 
bo ocieplane są nogi a nie głowa. Co ciekawe, jeśli dla porówna-
nia efektu ustawimy w grzejnikach i „podłogówce” tę samą tem-
peraturę, więcej ciepła odczuwamy, gdy płynie ono z podłogi niż 
z grzejników. 

Ogrzewanie podłogowe jest obecnie w  Zachodniej Europie 
standardem. Czynnikiem grzewczym zazwyczaj jest podgrzewa-
na w  kotłach gazowych woda. Czasami spotyka się ogrzewanie 
elektryczne, ale jest ono  mniej popularne, bo jego eksploatacja 
zdecydowanie więcej kosztuje. 

DLACZEGO SYSTEM FIRMY REHAU?

Nawet laik przyglądający się przygotowaniu instalacji grzewczej 
marki Rehau będzie pod wrażeniem. Podkład układa się tak, jak 
zawsze: kładzie się warstwę tzw. chudego betonu, na nią warstwę 
styropianu, a na finał folię izolująca, na której z kolei rozprowadza 
się rurki grzewcze. 

W  przypadku systemu Rehau wszystko jest doskonale dopra-
cowane. Folia izolacyjna to plastikowa płyta systemowa (płyta Va-
rionowa), do której mocowane są rurki. Umożliwia to precyzyjne 
umieszczanie ich w określonych odległościach. Uchwyty, nazywa-
ne „grzybkami”, pozwalają rury ustabilizować (w trakcie zalewania 
nie przesuną się i pozostaną dokładnie ułożone jak „od linijki”). 

Bardzo istotne przy wylewaniu posadzek jest to, by beton 
w żadnym miejscu nie wyciekł w głąb i nie znalazł się bezpośred-
nio na styropianie. Jeśli do tego dojdzie, powstają tzw. mostki 
cieplne, czyli miejsca w których dochodzi do przerwania izolacji 
termicznej i utraty ciepła. W przypadku systemu Rehau zapobie-
ga temu specjalne wykończenie płyty systemowej, której krawę-
dzie są przygotowane do wykonania zakładki, ale w taki sposób, 
że dochodzi do czegoś co możemy nazwać zatrzaśnięciem (płyty 
mają obrzeża „męskie” i  „żeńskie” – dokładnie do siebie pasu-
jące) 

Inny ważny element przewidziany przez Rehau to pasek brze-
gowy, czyli taśma dylatacyjna układana przy ścianach, która wy-
stawać będzie nieco ponad poziom przyszłej posadzki (po jej 
powstaniu „kołnierz” może być obcięty albo schowany pod okła-
dzinę podłogową). Taśma jest elastyczna, ma grubość 1 cm. Cho-
dzi o to, że pod wpływem ogrzania posadzka minimalnie się roz-
szerza. Taśma dylatacyjna powoduje, że nie dochodzi w posadzce 
do nadmiernych naprężeń i ewentualnych pęknięć. 

DLACZEGO FIRMA INŻYNIER?

Artur Jakonis nie mógł się nachwalić instalacji ułożonej przez 
fachowców z Przedsiębiorstwa Instalacyjnego INŻYNIER, która na 
oczach uczestników seminarium została zalana wylewką anhydry-
tową: - Idealna, precyzyjna. Można po niej chodzić bez obawy, że 
w jakimkolwiek miejscu rurki się przesuną przed zalaniem. Dosko-
nałe wypoziomowanie powoduje, że warstwa wylewki będzie mia-
ła dokładnie taką grubość, jaką założyliśmy. 

Marcin Ołówka, właściciel INŻYNIERA, komentuje: - Zasto-
sowanie systemu Rehau inwestorowi się opłaca, bo zyskuje on 
dziesięcioletnią gwarancję. My, jako wykonawca, dokładamy 
maksymalnej staranności przy montażu. Takie podejście opłaca 
się wszystkim: inwestorowi, dostawcy, nam. Nasza korzyść polega 
na tym, że nie ma reklamacji. Posadzka jest rzeczywiście świetnie 
zaizolowana także dzięki temu, że stosujemy doskonały polski 
styropian EPS 100, produkowany zresztą w Koszalinie przez firmę 
Arbet.

Artur Jakonis z firmy REHAU

Marcin Orzechowski (Lafarge) prezentuje wycinki posadzki wykonanej 
metodą tradycyjną i z użyciem materiału anhydrytowego. Ta druga jest 
praktycznie pozbawiona porów, przez co lepiej przewodzi ciepło.

Z prawej, w kasku, Marcin Ołówka, organizator seminarium
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DLACZEGO PODKŁAD PODŁOGOWY AGILIA SOLS A?

Kiedy instalacja grzewcza jest już rozprowadzona, pozostaje za-
lanie jej materiałem, z którego powstanie posadzka. Może to być 
klasyczny beton, mieszanka cementowa (przygotowana urządze-
niem nazywanym miksokretem) albo nowoczesna wylewka anhy-
drytowa Agilia Sols A, produkowana przez firmę Lafarge. Jej zalety 
prezentował w czasie seminarium Marcin Orzechowski, doradca 
ds. techniczno-handlowy ds. produktów specjalnych: - Użycie na-
szej wylewki pozwala odczuwalnie zmniejszyć koszty ogrzewania 
domu. Jest to produkt, który ze względu na swoją płynność ide-
alnie oblewa rurki grzewcze. Oddanie ciepła z układu podłogo-
wego jest dwa razy szybsze i bardziej efektywne niż w przypadku 
wylewki tradycyjnej z tak zwanego miksokreta. Na dokładkę nasz 
produkt ma minimalną bezwładność cieplną. To ważna cecha, 
która pozwala łatwo regulować stopień nagrzania, czyli można za-
programować odpowiednio temperaturę o określonej porze. Na 
przykład temperatura podnosi się tuż przed tym, zanim dotrzemy 
do domu po pracy. W przypadku tradycyjnych wylewek cemento-
wych takiej możliwości nie ma, bo ustawia się jedną temperaturę 
i ona się nie zmienia albo na zmianę trzeba dużo czasu. To jest 
bardzo wygodne i oszczędne: wychodząc z domu programujemy 
obniżenie temp np. do 17 stopni i w czasie kiedy nas w domu nie 
ma, zużywamy mniej energii. Kiedy wracamy, zastajemy tempe-
raturę wyższą bo odpowiednio zaprogramowany kocioł grzew-
czy - np. na godzinę przed naszym przybyciem zaczął podawać 
do rur czynnik grzewczy o kilka stopni cieplejszy niż wcześniej. Ta 
dokładność oblania rurki powoduje, że ciepło jest maksymalnie 
wykorzystywane – mówi Marcin Orzechowski. - Istnieje porówna-
nie naszego produktu z  innym, półsuchym materiałem, którym 

pokrywa się rurki. Ze względu na to, że po wyschnięciu materiał 
ten jest porowaty, powstają pęcherzyki powietrza, które działają 
jak izolacja cieplna. Nasz produkt nie jest porowaty, bo po wylaniu 
jest czterokrotny sztangowany, czyli całkowicie odpowietrzony. 

DLACZEGO WYLEWKA ANHYDRYTOWA SIĘ OPŁACA?

Po pierwsze – liczy się szybkość pracy. Wylanie posadzki 
w 180-metrowym domu zajęło podczas seminarium około dwie 
godziny (przy zastosowaniu technologii tradycyjnej trwałoby 
to najpewniej cały dzień). Marcin Orzechowski dodaje: - Nasz 
produkt przyjeżdża jako gotowy materiał w betoniarce. Wylewa-
my go i odjeżdżamy, nie pozostawiając żadnego bałaganu typu 
puste worki po cemencie. Dodatkowo w  przypadku używane-
go przez nas materiału nie potrzeba go aż tyle, co tradycyjnej 
wylewki. Normalnie wykonuje się wylewkę o grubości od 6 do 
8 cm, natomiast my możemy użyć około 5 cm. Jest to oszczęd-
ne, ponieważ przez mniejszą masę materiału powstaje mniejszy 
opór cieplny.  Głównym składnikiem wylewki jest anhydryt, czyli 
jest siarczan wapnia i stąd jej nazwa. Wytwarzana jest ona  w wy-
twórniach betonu w  pełni skomputeryzowanych. Prowadzimy 
w Koszalinie rozmowy z firmą Durabet i to ona z początkiem paź-
dziernika stanie się najpewniej lokalnie dostawcą wylewki Agilia 
Sols A. Więcej informacji klienci indywidualni mogą znaleźć na 
stronie solidnaekipa.pl.

Wylewka anhydrytowa ma jeszcze jedną istotną zaletę: już po 
dwóch dniach można chodzić po posadzce z niej wykonanej, a po 
siedmiu prowadzić kolejne prace. Po prostu szybciej wysycha. 
„Zwykła” schnie co najmniej 21 dni. 

Instalacja ogrzewania podłogowego w systemie REHAU. Czeka na wylewkę.

Wylewka anhydrytowa dokładnie otacza rurkę. Dzięki płynnej 
konsystencji ma właściwości samopoziomujące. Uczestnicy seminarium z uwagą obserwowali wylewanie posadzki.

Sztangowanie, czyli usuwanie pęcherzyków powietrza. Powtarzane czterokrotnie.
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EFEKTYWNOŚĆ CIEPLNA 

Dla ostatecznej efektywności nie bez znaczenia jest to, czym 
wykończymy podłogę. Oczywiście najwydajniejsza energetycznie 
jest podłoga z kamienia i glazury – oddaje najwięcej ciepła, jakie 
promieniuje z rurek w posadzce. Mniej oddaje powierzchnia wy-
kończona wykładziną dywanową, panelami albo drewnem.

W przypadku niektórych tworzyw nie można przekraczać okre-
ślonej granicy temperatur: dla drewna, terakoty i glazury jest to 
28 stopni Celsjusza. Inaczej mogą pękać. Warto zaznaczyć, że dla 
domów energooszczędnych temperatura podłogi rzędu 28 stop-
ni Celsjusza jest wystarczająca do utrzymania 24 stopni Celsjusza 
w pomieszczeniu.

- Kolejnym plusem ogrzewania podłogowego jest to, że kiedy 
jakiś element wyposażenia, na przykład duży mebel, przeszkadza 
w równomiernym nagrzaniu się powierzchni pomieszczenia, moż-
na wprowadzić dodatkowo ogrzewanie ścienne, żeby wyrównać 
temperaturę. Układamy je tak jak na podłodze, tylko używamy do 
tego specjalnych listew i  przykrywamy to tynkiem przystosowa-
nym do ogrzewania ściennego. Zaletą ogrzewania ściennego jest 
jego szybka reakcja na zmianę temperatury, która wynika z  nie-
wielkiego przykrycia tynkiem. Dodatkowo ogrzewanie ścienne 
w łazience za lustrem będzie nie tylko chronić lustro przed zapa-
rowaniem ale również może przejąć funkcję suszenia ręczników. 
– mówi ArturJakonis.

Przedsiębiorstwo Instalacyjne 
INŻYNIER Marcin Ołówka, 

ul. Szczecińska 53A, 75-122 Koszalin,  
tel./fax 94 343 61 10, biuro@inzynier.koszalin.pl

System REHAU można również wykorzystać do wykonania ogrzewania 
ściennego. Na zdjęciu prezentacja takiego ogrzewania w siedzibie firmy 
INŻYNIER. 

Przed każdym użyciem wylewki anhydrytowej sprawdza się jej stan, w tym płynność.
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Kiedy byłem dzieckiem, chciałem zostać...
… mechanikiem. Uwielbiałem babrać się w smarze.

W szkole…  
… nie byłem pilnym uczniem. 

Moja pierwsza praca...
… byłem tak zwanym piratem – nie wyszło mi to na dobre :) 

Pierwsze zarobione pieniądze... 
… zainwestowałem we własny biznes. 

Żeby odnieść sukces w zawodzie...  
… trzeba się mu całkowicie poświęcić, a najlepiej robić to, co się 
lubi.
Dobry szef...
… o, tego chciałbym się nauczyć!

U pracowników cenię... 
… uczciwość i chęci, ale tego ostatnio coraz mniej u nich widać.

Kogo bym nie zatrudnił... 
… każdy ma szansę, jeśli tylko wykazuje inicjatywę. 

Prywatnie jestem...
… małym chłopcem, uwielbiam zabawki :)

Dzień zaczynam...
… od dobrej kawy, a nawet dwóch.

Rodzina...
… jest dla mnie całym światem.

Zawsze znajdę czas...
… aby uczestniczyć w ważnych dla mojego syna wydarzeniach - 
nawet kosztem pracy.

Moim marzeniem jest...
… zostać podróżnikiem jak Wojciech Cejrowski.

Kiedy nie pracuję…
… śpię. 

Moje hobby to… 
… zbieranie masy gadżetów, które mają się kiedyś do czegoś 
przydać.

Sport jest dla mnie...
… czymś obcym, chyba że syn poprosi.

Dewiza , którą chcę przekazać innym… 
… życie jest jak moneta: możesz wydać ją na co chcesz, ale tylko 
jeden raz.  

Maciej Buczek
przedsiębiorca z 14-letnim doświadczeniem w wielu branżach. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Wraz 
z żoną prowadzi rodzinną włoską restaurację Toscana w centrum Koszalina (ulica Domina 5, Pasaż Milenium).  
W biznesie kieruje się zasadą –  cokolwiek w życiu robisz, rób to dobrze.  Obecnie oddany pasji gotowania 
i podróżowania.  Ojciec dziesięcioletniego syna. Mąż kochanej żony.  
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Przyjmujemy nominacje w kategoriach:
- biznes

- kultura i design
- styl życia i inspiracje

Szczegóły:  www.made-in-koszalin.pl

MADE IN KOSZALIN 
2016

Nominuj firmy, osoby i wydarzenia, z których Koszalin jest dumny!

Organizator: Partnerzy: Patronat honorowy:

Do�nansowano z budżetu Miasta Koszalina.
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2. PKO BIEG 
CHARYTATYWNY

Foto: Marcin Betliński    

N a starcie 2. edycji Charytatywnego Biegu PKO Bank Pol-
ski w Koszalinie (17.09 br.) stanęło 66 drużyn. Uczestnicy 
w ciągu godziny pokonali 2383 okrążenia stadionu Bałtyk. 

Zasadą biegu jest to, że pokonana odległość jest przeliczana na 
liczbę posiłków dla ubogich dzieci. W tym roku pomoc ta powę-
druje do Caritas diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej. Pani Beata Ra-
dziwanowska, dyrektor regionu bankowości detalicznej PKO Bank 
Polski w Szczecinie, wyjaśnia: – W zeszłym roku z tego biegu w całej 
Polsce udało się zapewnić dzieciom posiłki o wartości ponad 600 
tysięcy złotych. PKO Bank Polski od wielu lat organizuje imprezy 
pt. „Biegajmy Razem”, patronuje również wydarzeniom biegowym 
w całej Polsce. Jak podkreśla pani dyrektor – bank wspierając im-
prezy sportowe, chce promować zdrowy tryb życia oraz aktywne 
formy spędzania wolnego czasu. Dlatego po raz pierwszy w  tej 
edycji przed biegiem głównym wystartowała sztafeta uczniów ze 
szkół podstawowych (piszemy o tym w dziale WYDARZENIA). Pa-
tronat nad biegiem sprawował  Piotr Jedliński, prezydent Koszalina.
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ZAKOŃCZENIE LATA 
Z TOYOTĄ C-HR

Foto: Agnieszka Orsa    

N ietypową oprawę miała w Koszalinie prezentacja najnow-
szego modelu Toyoty. Odbyła się ona tym razem w ple-
nerze, w parku przy koszalińskim amfiteatrze. Uczestnicy 

mieli okazję z bliska obejrzeć auto, które jest określane jako „pre-
miera roku 2017”. Sami projektanci mówią o nim, że ma najlepiej 
zaprojektowane wnętrze w dotychczasowej historii marki. Ale i ze-
wnętrznie się wyróżnia. Jego charakterystycznej bryły nie sposób 
pomylić z  żadnym innym autem. Nic dziwnego, że u  lokalnego 
dealera – w firmie Toyota Jankowscy – trwają zapisy na pierwsze 
egzemplarze C-HR, jakie dotrą do naszego miasta. 
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HERBATKA IZBOWA 2016
Foto: Agnieszka Orsa   

B lisko 400 osób uczestniczyło w  tegorocznym spotkaniu 
integracyjnym członków Północnej Izby Gospodarczej 
w Koszalinie. Impreza odbyła w Hotelu Bursztynowy Pałac 

w Strzekęcinie i w jego pięknych ogrodach. Jak podkreślił Dariusz 
Więcaszek, szef Północnej Izby Gospodarczej, wyglądała ona 
bardziej jak gala niż wieczór integracyjny. Było to możliwe dzięki 
wsparciu licznego grona sponsorów i stałym partnerom koszaliń-
skiego oddziału PIG, którzy pomogli w organizacji Herbatki. Ko-
lejne planowane tak liczne spotkanie przedsiębiorców to Wigilia 
Izbowa w grudniu br.   
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TOAST ZA OSIEDLE 
NORWESKIE

Foto: Agnieszka Orsa   

O siedle Norweskie to pierwsza inwestycja Firmus Gro-
up w  samym Koszalinie (dzielnica Jamno). Właśnie 
rusza jej realizacja. Oficjalny start ogłoszony został 

podczas eleganckiej, kameralnej uroczystości w  restauracji 
DUNE w  Mielnie 17 września br. W  ramach Osiedla Norwe-
skiego powstanie kompleks 48 domów jednorodzinnych (pi-
szemy o  tym szerzej w  dziale WYDARZENIA). Jak podkreślił 
Stein Knutsen, szef Firmusa, grupa dysponuje po koszalińskiej 
stronie jeziora Jamno gruntami o  powierzchni około 100 ha, 
tak więc pierwsza inwestycja z  pewnością nie będzie ostatnią.  
Toast za powodzenie przedsięwzięcia wznieśli m.in. Marian Her-
manowicz (starosta koszaliński), Piotr Jedliński (prezydent Koszali-
na) oraz współpracownicy Firmusa, projektanci, przyszli wykonaw-
cy i klienci. 
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SZUKAJCIE NAS W PRESTIŻOWYCH MIEJSCACH!

EXODOS Biuro Podróży, ul. Kaszubska 6A
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
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
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 caff e, 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
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
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

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 Wojciech Jankowski, ul. Okrężna 4

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.)






