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ewnie kiedy czytają Państwo te słowa, słynna afera 
podsłuchowa weszła w kolejną dramatyczną fazę, 
wywołując zgiełk i skrajne emocje. Być może rząd 
się ostał, a być może nie. Być może ktoś poczuł 
wstyd, a być może idzie w zaparte i ma w nosie 
opinię publiczną. Być może. Ale jest coś pew-

nego i pocieszającego: nie samą polityką człowiek żyje. Państwo 
czytają te zdania, życie każdego z nas toczy się swoim rytmem, roz-
poczynamy wakacje. Wszystko to poza polityką i ponad polityką. 
A właściwie wbrew polityce. Tylko politycy zdają się nie rozumieć, 
że tak naprawdę nie są nam konieczni do życia i czasami byłoby le-
piej, gdyby nie próbowali nas uszczęśliwiać. Bez nich budujemy ka-
wałek po kawałku naszą rzeczywistość, celebrując mniejsze i więk-
sze sukcesy. Niektóre z nich pokazujemy w tym wydaniu „Prestiżu”. 
Choćby oddanie do użytku ekskluzywnej restauracji w mieleńskim 
apartamentowcu Dune. Postępy w karierze koszalinianina – młode-
go projektanta mody. Udane imprezy publiczne – jak na przykład 
festyn charytatywny na rzecz domowego hospicjum dziecięcego 
czy zrobiony społecznymi siłami spektakl teatralny, który miał za cel 
zbiórkę pieniędzy dla hospicjum stacjonarnego. Dużo można wy-
mieniać. Śmiem twierdzić wbrew malkontentom, że normalniejemy 
jako społeczeństwo, bo coraz bardziej umiemy czerpać satysfakcję 
z powolnego budowania a nie z widowiskowych zrywów. Oczywi-
ście, chciałoby się, żeby rządzili nami nieskazitelni ludzie, ale wie-
my, że nigdy tak nie będzie. I nawet gdyby zrealizował się sen Pawła 
Kukiza o jednomandatowych okręgach wyborczych, czyli de facto 
zaszła zmiana ustroju w Polsce (moim zdaniem pożądana), nadal 
wybieralibyśmy nie spośród aniołów, ale takich jak my zwykłych zja-
daczy chleba. Nadal mielibyśmy, co prawda nieco większy niż obec-
nie, ale jednak wciąż ograniczony wpływ na naszych przedstawicieli 
parlamentarnych. To na co mamy wpływ największy i codzienny, to 
dobrze wykonana praca. I tego warto się trzymać, trudząc się – jak 
śpiewał Jacek Kaczmarski – „nad dni naszych rolą”. Tak więc zgod-
nie z mądrą radą innego pieśniarza: róbmy swoje!

Andrzej Mielcarek
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ego lata nigdzie w Polsce nie da się spotkać w jednym 
miejscu tak wielu wybitnych przedstawicieli mediów, sztuki, 

sportu i polityki. Wystarczy wymienić część tych nazwisk: Andrzej 
Wajda, Stanisław Tym, Henryk Sawka, Mariusz Szczygieł, Michał 
Ogórek, Wojciech Mann, Marek Niedźwiecki, robert Korzeniow-
ski, Otylia Jędrzejczak, Wojciech Pszoniak, Jerzy radziwiłowicz. 
Polityków z pierwszych stron gazet do dyskusji zaprosi redaktor 
naczelny „rzeczpospolitej” – Bogusław Chrabota.
Jak zawsze festiwal będzie miał dwa wymiary. Pierwszy to możli-
wość spotkania na żywo i posłuchania znanych osobistości, drugi 
to przegląd muzyczny wyłaniający nowe talenty. Część muzyczna 
to konkurs organizowany przez radio Koszalin, w którym na zwy-

cięski zespół czeka Bursztynowy Mikrofon radia Koszalin, nagroda 
pieniężna oraz możliwość nagrania płyty w studiu nagraniowym 
koszalińskiej rozgłośni.
Media i Sztuka – Festiwal w Darłowie kładzie akcent na wiarygod-
ność i świeżość. Każdego dnia dziennikarze radia Koszalin i radio-
wej Trójki poprowadzą festiwalowe, plenerowe studio. Programy 
z Darłowa poprowadzi również stacja TVN. Zapraszani goście nie 
są izolowani od publiczności. Każdy może z nimi porozmawiać, 
wziąć autograf, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
Tak więc wpisujemy w kalendarze te daty: 10 – 13 lipca. Darłowo 
i radio Koszalin zapraszają, a wraz z nimi nasz miesięcznik, jako że 
po raz kolejny patronujemy tej imprezie. 

t

Gdybyśmy chcieli wymienić wszystkie gwiazdy, które będzie można spotkać w Darłowie między 10 a 13 lipca br., 
lista zajęłaby przynajmniej połowę tej strony. Tegoroczna edycja Media i Sztuka – Festiwal w Darłowie 

zapowiada się na jeszcze ciekawszą niż dotychczasowe. 

Darłowo festiwalowe

astępnie wraz z kilkunastoma wokalistami wystąpiła we 
wspólnym koncercie poświęconym twórczości genialnego 

muzyka. Był to ostatni przed wakacjami koncert z cyklu Unplug-
ged radia Koszalin. 

Autorem tablicy-płaskorzeźby jest Arkadiusz Wesołowski, czło-
nek Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Belgijskiego Związ-
ku Plastyków. Uprawia malarstwo olejne oraz rzeźbę. Autor kilku-
dziesięciu wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Pochodzi 
z Koszalina.

n
Czesław Niemen jest od 2007 roku patronem studia koncertowego Radia Koszalin. Córka artysty, Natalia, 5 czerwca br. 

odsłoniła tablicę upamiętniającą ojca.

Koncert pamięci Czesława Niemena

Natalia Niemen w Radiu Koszalin



rezentacja objęła wybrane spośród kilkudziesięciu realizacje, 
prace konkursowe i komercyjne, poczynając od dawniej-

szych, jak siedziba „Głosu Pomorza” (1997) oraz wykonanej w 1998 
roku katedralnej zakrystii, po projekt Muzeum Historii Polski w War-
szawie (konkursowy) czy aktualny Centrum Kultury im. Wałbrzyskich 
Górników oraz plany bardzo oryginalnych domów mieszkalnych. 
Sporo miejsca Dariusz Herman i Piotr Śmierzewski poświęcili też 
obiektowi, który przyniósł im najwięcej splendoru i nagród nie tylko 
w Polsce – Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej 
w Katowicach i ostatecznie ukonstytuował pracownię jako jedną 
z najlepszych w kraju, paradoksalnie najmniej projektującą na po-
trzeby inwestorów w samym Koszalinie.

Właściciele HS99 wyboru dokonali z premedytacją, tak, by nie 
tylko pokazać co udało im się stworzyć, ale też jak myślą o samej 
architekturze, jaka filozofia towarzyszy ich projektowaniu i jak rodzą 
się inspiracje na stworzenie tak oryginalne formy jak dom-cegła czy 
muzeum-kula. Pomysły na tyle odważne i wyłamujące z dominują-
cej w Polsce estetyki, że często choć doceniane i wyróżniane przez 
branżę, niekoniecznie akceptowane przez odbiorców.                 am

p

Jednym z wydarzeń tegorocznych Dni Koszalina był 
„Tydzień z Architekturą”. W jego ramach w Parku Różanym 

pokazano wystawę prac koszalińskich architektów. 
W Kawałku Podłogi zaś miała miejsce prezentacja 

obchodzącej 20-lecie pracowni HS99. Wykład 
poprowadzili jej liderzy – Dariusz Herman 

i Piotr Śmierzewski.

Mistrzowie 
o swoich projektach

Założyciele  pracowni HS99 Piotr Śmierzewski i Dariusz 
Herman (trzeci wspólnik to Wojciech Subalski)
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Samuel Willenberg ma już 90 lat i chociaż z trudem się po-
rusza, to wciąż ma wiele energii, lubi żartować, bardzo emo-

cjonalnie reaguje na to, co się dzieje i ciągle ma coś ważnego do 
zrobienia. Ta jego energia zaskakuje innych i udziela się im, pobu-
dza do myślenia i stawiania pytań, na przykład takiego: jak można 
żyć mając w pamięci to co działo się w Treblince? 
Spośród niemieckich obozów śmierci ten był najstraszliwszy. Sa-
muel przeżył dzięki temu, że trafił do grupy więźniów pracujących 
w obozie. Pewnego dnia, podczas sortowania ubrań tych, którzy 
trafili do komory gazowej, znalazł ubrania swoich dwóch sióstr. 
Uciekł z Treblinki podczas buntu w sierpniu 1943 roku. Biegł wte-
dy przez las i krzyczał „piekło spalone”. Po ucieczce zamieszkał 
w Warszawie. Walczył w powstaniu. Ożenił się z Adą Lubelczyk, 
Żydówką, która przedostała się z getta warszawskiego na stronę 
„aryjską” i znalazła schronienie u polskiej rodziny.
Willenbergowie w 1950 roku wyemigrowali do Izraela, musieli 
zrzec się polskiego obywatelstwa. Polskę odwiedzili dopiero 40 lat 
po wojnie. Samuel bardzo długo nie chciał pojechać do Niemiec. 
Po raz pierwszy był tam w maju 2001 roku, kiedy to uroczyście 
otwarto ambasadę izraelską w Niemczech. Budynek ambasady 
zaprojektowała jego córka – Orit Willenberg-Giladi.
Prix europa to najważniejszy europejski festiwal nagradzający naj-
lepsze produkcje telewizyjne, radiowe oraz produkcje online. Na-
grody przyznawane są od 1987 roku. Festiwal odbywa się w Ber-
linie, pod egidą rady europy i europejskiej Fundacji Kultury oraz 

m.in. Parlamentu europejskiego i  europejskiej Unii Nadawców. 
W tym roku festiwal odbędzie się między 18 a 25 października. 
Wówczas poznamy laureatów. Być może znajdą się wśród nich 
koszalinianie.

t

Audycja dokumentalna zatytułowana „Ostatni świadek” - opowiadająca o Samuelu Willenbergu, ostatnim żyjącym 
świadku zagłady Żydów w Treblince - reprezentować będzie polską radiofonię na Prix Europa 2014. 

Jej autorami są dziennikarze Radia Koszalin Jolanta i Andrzej Rudnikowie. 

Ta nominacja to wielki sukces

Jolanta i Andrzej Rudnikowie
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EGZOTYKA... 
OFERTA 2014 /2015 JUŻ W SPRZEDAŻY

AUSTRALIA - NOWA ZELANDIA - FIDŻI
INDIE - NEPAL - SRI LANKA - CHINY - MONGOLIA
INDONEZJA: SUMATRA - JAWA - BALI - BORNEO
SINGAPUR - MALEZJA
TAJLANDIA - WIETNAM - BIRMA - KAMBODŻA - LAOS- EMIRATY - OMAN - IRAN
KOLUMBIA - EKWADOR - GALAPAGOS - PERU - BOLIWIA - CHILE - ARGENTYNA - BRAZYLIA - WENEZUELA
MEKSYK - KUBA - PANAMA - NIKARAGUA - KOSTARYKA
USA - KANADA
RPA - ZANZIBAR - TANZANIA - KENIA - RUANDA - NAMIBIA - SUDAN - ETIOPIA - GAMBIA
i INNE CIEKAWE MIEJSCA

R E K L A M A

undacja powstała w styczniu 2014 roku, by pomagać mło-
dym matkom, które znalazły się na życiowym zakręcie. Jej 

podopieczne to kobiety samotne, opuszczone przez rodziny, 
przebywające w Domu Samotnej Matki, Ośrodku Interwencji Kry-
zysowej, czy innych placówkach pomocy społecznej. - Kiedy mija 
okres, w którym te kobiety mogą mieszkać w ośrodkach, stają 
przed prawdziwymi dramatami – podkreśla Małgorzata Kaweń-
ska-Ślęzak, prezes Fundacji. –  Dokąd mają pójść ze swoimi ma-
lutkimi dziećmi?  

Tak powstał pomysł powołania Fundacji. Jej pierwszy projekt 
to utworzenie mieszkania chronionego, gdzie kobiety opuszcza-
jące Dom Samotnej Matki mogłyby znaleźć przystań, zamieszkać 
ze swoimi pociechami, a także zacząć uczyć się samodzielnego 
życia – rozpocząć poszukiwania pracy, uzupełnić kwalifikacje. Taki 
lokal już jest. Mieszkanie jest przestronne, ma ponad 100 m kw. 
Fundacja chciałaby urządzić w nim pięć pokoi dla matek. Przewi-
dziane jest także utworzenie kącika zabaw dla dzieci, oczywiście 
będzie kuchnia i łazienka. - Lokal jest w dobrym stanie technicz-
nym , jednak wymaga wielu prac remontowych – mówi Justyna 
Śmidecka, wiceprezes Fundacji. – Poprzednio mieściły się w nim 
biura, teraz trzeba przystosować go do potrzeb kobiet z małym 
dziećmi. Apelujemy do przedsiębiorców, aby zechcieli włączyć się 
do naszego projektu. 

Fundacja liczy na każdy gest dobrej woli. Obecnie najbardziej 
potrzebna jest pomoc architekta, który pomoże przygotować 

projekt modernizacji mieszkania. Wszelkie informacje o Fundacji 
można znaleźć na stronie www.zdazyczmiloscia.org.pl 

f

Koszalińska Fundacja Zdążyć z Miłością otrzymała od władz miasta lokal, w którym powstanie mieszkanie chronione. 
Znajdą w nim przystań samotne kobiety z małymi dziećmi. Fundacja poszukuje darczyńców, 

którzy zechcą wesprzeć to wyjątkowe przedsięwzięcie.

Mieszkanie jak przystań
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ierwsza impreza w hali zorganizowana została 21 sierp-
nia 2012 roku. Na inaugurację obiektu koszykarze re-
prezentacji Polski z jednym z najlepszych środkowych 
NBA, Marcinem Gortatem w składzie, ulegli Finlandii 

79:81. Mieszkańcy Koszalina porażkę drużyny narodowej przyjęli 
jednak z pokorą.
Ważniejszy był fakt, że dzięki Hali Widowiskowo-Sportowej miasto 
stało się poważnym kandydatem do organizacji wielkich imprez 
sportowych i kulturalnych. Jak podkreśla Jacek Jakubowski, sekre-
tarz generalny Polskiego Związku Koszykówki, nowy obiekt zrobił 
na nim od samego początku duże wrażenie. – Zaczęliśmy wówczas 
patrzeć na Koszalin jako miasto, w którym można organizować wy-
darzenia sportowe na najwyższym poziomie – wspomina. Tak też 
się stało. Przetarg na zarządzanie halą wygrała spółka miejska Za-
rząd Obiektów Sportowych. Kierowania obiektem podjął się łukasz 
Bednarek, który chciał przede wszystkim, by arena tętniła życiem. 
– Wyszedłem z założenia, że rola zarządcy nie może ograniczać się 
jedynie do dbania o porządek, czystość, czy podpisywania umów 
z organizatorami imprez. Postanowiłem, że będziemy sami organi-

zowali imprezy, bądź zabiegali o to, by największe wydarzenia spor-
towe i kulturalne odbywały się właśnie w Koszalinie – wspomina 
dyrektor obiektu.

GÓRNIAK, GRZESZCZAK, CHÓR ALEKSANDROWA

Dziesiątki spotkań, setki telefonów, tysiące maili – tak w skrócie 
można określić to, co dzieje się na co dzień w biurze Hali Wido-
wiskowo-Sportowej. Zainteresowanie koszalińskim obiektem jest 
ogromne. Nic dziwnego. Arena przy ulicy Śniadeckich 4 jest naj-
nowocześniejszą w województwie. Pojemność hali, w przypadku 
miejsc siedzących podczas koncertów, wynosi 3800 miejsc. Warto 
dodać, że rekordową widownię zgromadził występ Chóru Alek-
sandrowa. Komplet widzów oklaskiwał światowej sławy artystów. 
– Staramy się, by w hali każdy znalazł coś dla siebie. Stąd też róż-
norodność imprez, jakie organizujemy bądź w organizacji których 
pomagamy – wyjaśnia łukasz Bednarek.

Koszalińska hala gościła także plejadę gwiazd polskiej muzyki 
rozrywkowej podczas jubileuszu musicalu „Fatamorgana?”. Głów-

p

Hala tętni życiem
nawet podczas wakacji

Od dwóch lat jest wizytówką miasta, zachwyca turystów i gości z całego kraju. Dzięki niej 
Koszalin stał się centrum wydarzeń kulturalnych i sportowych w województwie. Mowa 

oczywiście o Hali Widowiskowo-Sportowej przy ulicy Śniadeckich.

AUTOr: DAMIAN ZyDeL

SPORTOWE LATO W HALI
11, 12 lipca – Liga europejska w siatkówce kobiet 
Polska-Hiszpania 
15, 16 sierpnia – World Grand Prix w siatkówce kobiet 
Turniej z udziałem czterech reprezentacji, w tym Polski 
24 sierpnia – eliminacje do Mistrzostw europy
w koszykówce mężczyzn Polska-Luksemburg
 19-29 sierpnia – Koszalin miastem pobytowym
siatkarskiej reprezentacji Chin
Szczegóły na stronie www.hala.koszalin.pl
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nym koordynatorem wydarzenia był pochodzący z Koszalina Marcin 
Perzyna, odpowiedzialny m.in. za organizację i produkcję Festiwalu 
Sopot Top Trendy. To był prawdziwy test możliwości hali, zakończo-
ny sukcesem. Mało tego. Podczas imprezy na scenie wystąpiły takie 
gwiazdy jak: edyta Górniak, Natalia Kukulska, Kasia Wilk, Piotr Cu-
gowski, zespół LemON a imprezę poprowadzili Maciej rock i Olaf 
Lubaszenko. Orkiestrą kierował natomiast rodowity koszalinianin, 
Adam Sztaba.

Wizytówką obiektu są także imprezy walentynkowe. Do tej pory 
z okazji Święta Zakochanych w obiekcie wystąpili Maciej Maleńczuk, 
Anna Maria Jopek i Sylwia Grzeszczak. – Często słyszymy głosy, aby 
wokół hali powstała aleja gwiazd, które odwiedziły nasz obiekt. Ale-
ja z każdym miesiącem by się powiększałaÉ - komentuje pomysł 
jednego z internautów łukasz Bednarek.

 
POSTAWILI NA SIATKÓWKę

W ubiegłym roku po miesiącach negocjacji i rozmów Polski Zwią-
zek Piłki Siatkowej przyznał Koszalinowi organizację meczu towa-

rzyskiego w siatkówce kobiet Polska-Szwajcaria. Już wtedy mówiło 
się, że dobre oceny za organizację wydarzenia mogą zaowocować 
współpracą w przyszłości. Tak też się stało. rok po sukcesie organi-
zacyjnym PZPS postanowił, że w Koszalinie odbędzie się dwumecz 
w ramach Ligi europejskiej pomiędzy Polkami a Hiszpankami. – Je-
żeli komuś wydaje się, że organizacja meczów kadry narodowej to 
łatwe zadanie, ten jest w błędzie. - Polski Związek Piłki Siatkowej jak 
i Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej stawiają wiele warun-
ków, jakie spełniać muszą gospodarze imprez o charakterze euro-
pejskim i światowym. Koszalin spełnia te wymagania – mówi Maciej 
Tietianiec, dyrektor reprezentacji Polski w siatkówce kobiet.

Mecze odbędą się 11 i 12 lipca br. a bezpośrednią transmisję 
z obu spotkań przeprowadzi telewizja Polsat Sport. Zainteresowa-
nie wydarzeniem jest ogromne. W trosce o kibiców w hali pojawiła 
się nowa trybuna, dzięki której spotkania obejrzeć będzie mogło 
dwustu widzów więcej niż pierwotnie zakładano. – Zapraszamy 
wszystkich miłośników siatkówki na prawdziwe sportowe święto 
w naszym obiekcie. Niech cała europa zobaczy, jak bawią się kibice 
w Koszalinie – zachęca łukasz Bednarek, dyrektor hali.
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roda 29 maja 2013 roku - ta data na długo zapisze się 
w pamięci sympatyków koszykówki w Koszalinie. Tego 
dnia koszykarze AZS zdobyli brązowy medal w rozgryw-
kach Tauron Basket Ligi, co jest największym sukcesem 

w dziejach klubu. euforia była ogromna, tysiące ludzi świętowało 
sukces drużyny. Wśród nich osoba, dla której dzień ten był wy-
jątkowy także z innego powodu. Igor Milicić, bo właśnie o nim 
mowa, ówczesny kapitan AZS, który jako pierwszy wzniósł puchar 
za zdobycie trzeciego miejsca w kraju, zakończył karierę zawodni-
czą. – W każdym klubie, gdzie grałem, zdobywaliśmy medale. Od 
lat marzyłem, by uczynić to także w barwach koszalińskiej drużyny. 
Udało się, a kibice mogli być z nas dumni – wspomina Milicić. Warto 
dodać, że sezon 2012/2013 był dla niego niezwykle trudny. Przez 
cały ten okres borykał się z problemami zdrowotnymi, jednak mimo 
zaleceń lekarzy, którzy radzili aby odpoczął od koszykówki, chciał 
do samego końca pomóc drużynie w odniesieniu sukcesu. Tuż po 

zakończeniu tego spotkania nastał symboliczny moment. Wielolet-
ni kapitan AZS stanął na krześle i zawiesił buty na koszu oznajmiając 
– Dziękuje za wszystko. Kończę karierę...

Dwa miesiące po decyzji o zakończeniu kariery zawodniczej 
Milicić przyjął propozycję objęcia posady asystenta trenera AZS 
Koszalin. Szkoleniowcem drużyny był Zoran Sretenović, jednak 
w listopadzie 2012 roku klub rozwiązał z nim umowę z powodu 
słabych wyników sportowych. Do Koszalina przybył wówczas Ga-
sper Okorn, który oznajmił, że jego asystentem będzie również 
Chorwat z polskim paszportem. Pod wodzą trenera Okorna gra 
Akademików się poprawiła. Niestety, drużyna zawiodła w kluczo-
wym momencie sezonu i nie awansowała do fazy TOP 6. Ku zasko-
czeniu wszystkich trener AZS zrezygnował z  prowadzenia drużyny 
tłumacząc, że jego odejście przyczyni się do osiągnięcia lepszych 
wyników w drugim etapie rozgrywek. Zarząd klubu zaoferował więc 
prowadzenie zespołu Miliciciowi, który jeszcze 10 miesięcy wcze-

ś

AZS Koszalin: 
nowy trener, nowa energia

Igor Milicić był jednym z najlepszych rozgrywających w historii polskiej koszykówki. W 10 
miesięcy zmieniło się całe jego życie. Został pierwszym trenerem AZS Koszalin. 

AUTOr: DAMIAN ZyDeL / FOTO: JACeK IMIOłeK
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śniej był zawodnikiem i nie posiadał większego doświadczenia 
w trenerskim fachu. – Igor znał tę drużynę, wiedział na co ją stać, 
wiedział o mocnych i słabych stronach graczy. Sezon nie był jesz-
cze stracony, więc zapytaliśmy go, czy podejmie się tego wyzwa-
nia. Zgodził się – mówi Marcin Kozak, prezes zarządu AZS Koszalin. 
 
Kluczowa defensywa

Milicić od samego początku podkreślał, że najważniejsza dla nie-
go jest gra w obronie. – Defensywą wygrywa się mecze – tłumaczył. 
Zawodnicy AZS szybko przestawili się na styl gry preferowany przez 
nowego trenera. Wprowadził do drużyny dyscyplinę, ale nie zapo-
minał także o tym, że zawodnicy są przede wszystkim ludźmi. Był 
dla nich nie tylko trenerem, ale także psychologiem. Wielokrotnie 
przeprowadzał indywidualne rozmowy z graczami, by wzmocnić 
swoją więź z drużyną i dotrzeć do każdego gracza w inny sposób. 
Działania te przyniosły rezultat. Nagle odbudowali się zawodnicy, 
którzy przez większość sezonu zawodzili. Akademicy wygrali sześć 
spotkań z rzędu, a kibice odzyskali wiarę w drużynę. Kiedy wszystko 
w końcu zaczęło się układać... kontuzji doznał rozgrywający Krzysz-
tof Szubarga. Brak reprezentanta Polski w meczowej rotacji ozna-
czał problemy, bowiem był on odpowiedzialny za prowadzenie 
gry drużyny. Trener Milicić zdawał sobie sprawę z kłopotów, jednak 
przygotował rozwiązania alternatywne, które zdały egzamin. Ko-
szalinianie wygrali w sumie 9 z 10 meczów w ramach eliminacji do 
rundy play-off i z ósmej lokaty trafili na późniejszego mistrza Polski, 
PGe Turów Zgorzelec. Drużyna z Dolnego Śląska postawiła Akade-
mikom poprzeczkę niezwykle wysoko. Na domiar złego kontuzji 
kolana doznał najlepszy obrońca zespołu Piotr Dąbrowski. Kosza-
linianie przegrali tę rywalizację 0:3 i zakończyli sezon na 8. miejscu 
w lidze. Milicić mimo trzech wysokich porażek z Turowem nie ukry-
wał zadowolenia z zespołu. – Mieliśmy swoje problemy, jednak nie 
poddawaliśmy się i walczyliśmy do samego końca. Daliśmy z siebie 
wszystko – komentował. 

Działacze AZS pozytywnie ocenili pracę Chorwata z polskim 
paszportem, który wykonał plan postawiony podczas podpisywa-

nia umowy trenerskiej. Akademicy awansowali do czołowej ósemki 
i diametralnie zmienili styl gry, który wcześniej budził sporo zastrze-
żeń. Zaowocowało to powierzeniem Miliciciowi funkcji trenera na 
kolejne dwa lata. Tak długo na ławce AZS nie utrzymał się nikt od 
2002 roku. - Zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby odpędzić tę 
koszalińską tradycję o zwalnianiu trenera po czterech pierwszych 
kolejkach. Zobaczymy czy się uda – podsumowuje.

Igor Milicić (38 lat) z żoną Barbarą mają trzech synów: Igora (11 lat), 
Zorana (8 lat) i Teo (6 lat). Urodził się w Chorwacji, ale od 2003 roku ma 
także polskie obywatelstwo. Grał m.in. w ligach: chorwackiej, greckiej, 
kosowskiej, tureckiej oraz belgijskiej. 
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AUTOr: ANDrZeJ MIeLCAreK

Wyjątkowy lokal w wyjątkowym miejscu – tak najkrócej można 
skwitować perłę, która pojawiła się na gastronomicznej mapie 
Wybrzeża. Tak jak mieleński apartamentowiec DUNe nie daje 
się porównać z żadnym innym, również mieszcząca się w nim 

DUNe restaurant Cafe Lounge wyznacza nowy standard.
Od końca czerwca oferuje gościom przyjemność smakowania 
potraw przygotowywanych według autorskich receptur szefa 

kuchni rafała Lorenca i win z karty skomponowanej przez
szefową sali Katarzynę Klimczyk. Jeśli dodać do tego zapach 

pysznej kawy, wypitej w urządzonym ze smakiem wnętrzu albo 
na którymś tarasów z widokiem na morze

– czego więcej potrzeba do szczęścia? 

DUNE
Restaurant Cafe Lounge

MIeLNO W WerSJI De LUX



DUNe restaurant Cafe Lounge jest 
przedsięwzięciem Firmus Group – de-
welopera, który przed rokiem oddał 
do użytku apartamentowiec DUNe 
położony dosłownie na nadmorskiej 
wydmie, tuż przy mieleńskiej prome-
nadzie. Wnętrze lokalu jest bardzo 

eleganckie i jasne, bo kolorystycznie jego wystrój opiera się na 
wykorzystaniu różnych odcieni bieli. Stąd na przykład dużo ele-
mentów drewnianych nawiązujących do bielonego dębu. Architekt 
Marek Sietnicki, właściciel szczecińskiego Studia SAS, które przy-
gotowało projekt, objaśnia: – Chodziło nam o to, by mimo gładkiej 
powierzchni widoczna była struktura drewna. To tak jak z deską wy-
rzuconą na brzeg przez morze, którą piasek nie tylko wyszlifował, 
ale również wybielił i odsłonił na niej słoje.
To wprost nawiązanie do morskiego klimatu miejsca, w którym po-
wstała restauracja. Meble i drewniane elementy dekoracyjne wnę-
trza w większości wykonali na zamówienie koszalińscy stolarze. Je-
dynie krzesła zostały wybrane 
z gotowej kolekcji. Podobnie 
z meblami przeznaczonymi na 
oba tarasy: północny i zachod-
ni. Taras północny, zawsze za-
cieniony, z widokiem na morze, 
pozwoli gościom odetchnąć 
od letniego żaru. Drugi, więk-
szy, ulokowany od zachodu, 
ma za zadanie zagwarantować 
wygodny dłuższy wypoczynek – 
na przykład przy deserze, kawie 
lub herbacie. Stąd zostały na 
nim zaplanowane w większej 
liczbie wygodne sofy, stoliki 
i ławy kawowe.

Projektanci wykorzystali ża-
luzje do podziału przestrzeni 
i zmiany charakteru miejsca. 
Lekkie i delikatne dzielą salę ja-
dalną na mniejsze części, nada-
jąc im przytulny charakter. Inne 
mają zastosowanie w oknach 
jako ochrona przed zbyt inten-
sywnie operującym słońcem. Jeszcze inne, tzw. techniczne, zacie-
niają kuchnię. Warto jeszcze zwrócić uwagę na wewnętrzne zasłony 
z subtelnych, półprzezroczystych, batystowych tkanin.

Dopełnieniem projektu urządzenia wnętrza są drobne deko-
racje, starannie przemyślane i dobrane. Architekt Marek Sietnicki 
komentuje: – Dominuje klimat nadmorski, drewno opłukane przez 
morze, jasne barwy. W kontraście do tego pojawia się trochę rzeczy 
w stylistyce glamour. Stąd na przykład lustra w ramach. elementy 
metalowe – niklowane i chromowane. Tu i ówdzie lampki w formie 
latarenek albo świece zapachowe. Zależało nam na uzyskaniu od-
czucia komfortu, spokoju, relaksu. Po to przecież przyjeżdżamy nad 
morze: żeby się wyciszyć i odpocząć.

OTWARTA KUCHNIA

W tym lokalu każdy może zajrzeć do kuchni. Dosłownie. Ale, co 
oczywiste, nie wejdzie do niej. Może za to obserwować pracę ku-
charzy za plecami barmana, bo kuchnia jest otwarta na salę. I od 
razu wyjaśnienie: dzięki super nowoczesnej klimatyzacji żaden nie-
pożądany zapach nie uwolni się poza strefę kuchenną.

ekipa gotująca dostała do dyspozycji urządzenia najnowszej 
generacji. One oraz stosowana technika gotowania w niskich tem-
peraturach zwana sous vide (piszemy o tym na końcu artykułu), 
gwarantuje, że potrawy zachowują wszystkie najwartościowsze wła-
ściwości mięsa, ryb i warzyw oraz ich głęboki smak.

SZEF BUDUJE NOWą JAKOŚć

Kuchnią DUNe restaurant Cafe Lounge kieruje rafał Lorenc. To 
młody, ale bardzo doświadczony szef kuchni. Przez ostatnie pięć lat 
był doradcą kulinarnym w firmie Farutex. Prowadził jednocześnie 
Akademię Kulinarną w Warszawie, która jest czymś w rodzaju kuch-
ni pokazowej szkolącej profesjonalistów – kucharzy i restauratorów. 
Gotowaniem interesował się od zawsze, choć z wykształcenia jest 
psychologiem. Gotowanie to jedna z jego licznych pasji. Przez

12 lat uprawiał na przykład sztuki walki jako zawodnik i trener 
(był m.in. członkiem kadry Polski i mistrzem kraju w boksie taj-
skim). – Można powiedzieć, że klepię kotlety pięściami – śmieje się.
Dlaczego podjął decyzję o przenosinach do Mielna? – Ważna była 
wspólna „chemia” z właścicielem, czyli Steinem Knutsenem, pre-
zesem Firmusa – mówi. – Stworzył nam doskonałe warunki pracy 
w fenomenalnym miejscu. To była bardzo szybko podjęta decyzja. 
Przekonały mnie miejsce, lokalizacja i otwartość prezesa Knutsena 
na zawodowo ważne dla mnie rzeczy.

Na razie rafał Lorenc po-
znaje Mielno i Koszalin. Przede 
wszystkim od strony kulinar-
nej. Przez nikogo niekojarzony 
„sprawdził” wszystkie liczące 
się restauracje w okolicy. Jak 
je ocenia? – Ich poziom jest 
mocno zróżnicowany. Jadłem 
rzeczy zupełnie nieudane, ale 
i całkiem smaczne. Ale w jed-
nym się upewniłem: restauracji 
DUNe nie można porównać 
z niczym w okolicy. To zupełnie 
nowa jakość.

AUTORSKIE MENU

O menu szef kuchni mówi: 
– Karta będzie kompromisem 
łączącym nowoczesne techniki 
i trendy z tradycją. Nie będzie 
przekombinowana, nie będzie 
zogniskowana na jednym ro-
dzaju kuchni. Będzie to kuchnia 

lekka i żywa, w szczególności latem, kiedy będziemy wykorzystywać 
produkty sezonowe o najwyższej jakości. Nie będzie to kuchnia, 
którą da się zamknąć w ramach. Chcemy gotować lekko, by klienci 
nie czuli się po posiłku ociężali i zmęczeni.

Jak mówi, w swojej kucharskiej karierze zatoczył krąg: – Na po-
czątku przeżywałem fascynację mnogością produktów i smaków. 
Im dziwniejsze, orientalne i egzotyczne, tym bardziej chciałem je 
wykorzystać. Powstawały dzięki temu dziwne i szokujące połącze-
nia. Ale im więcej takich produktów poznałem, tym bardziej czu-
łem, że klasyka jest czystą formą, czymś idealnym i perfekcyjnym. 
Połączenia produktów w naszej restauracji będą nawiązywały do 
klasyki. Jednak korzystając z tego, czego nauczyłem się przez

12 lat w gastronomii, dzięki poznaniu wielu szefów kuch-
ni i wymianie myśli z nimi, będę stosował nowoczesne me-
tody. Nasza kuchnia wygląda jak laboratorium, co pozwa-
la na przyrządzanie „klasyki” w sposób idealny, perfekcyjny.
Na przykład śledź. Z pozoru niewiele można z niego zrobić. Chy-
ba, że go zamarynujemy w konfitowanych kurkach, a z połowy 
płatów zrobimy tatar z kompresowanymi warzywami. – Marynatę 
pod ciśnieniem wtłaczamy w warzywa i owoce, nie zmieniając 

d
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APARTAMENTOWIEC DUNE
Oddany do użytku w czerwcu 2013 roku DUNe jest pierwszą z trzech 

zaplanowanych części kompleksu o tej samej nazwie (realizacja kolej-
nych znajduje się na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę). 
łącznie znajdzie się w nim 340 luksusowych apartamentów z bezpo-
średnim widokiem na morze. W DUNe dostępne są jeszcze ostatnie 
apartamenty dwu- i trzypokojowe na najwyższych piętrach, z pięknym 
widokiem na Bałtyk.
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Rafał Lorenc, szef kuchni i Katarzyna Klimczyk, szefowa sali



ich struktury. Wyglądają jakby były gotowane, szkliście. Kiedy 
ich spróbujemy, to okaże się, że mają zupełnie inny smak. Smak 
marynaty, a jednocześnie kruchość świeżych warzyw. Niby mamy 
klasyczne połączenie: śledź, seler, jabłko, jajko, ale jeśli chodzi 
o sposób podania na talerzu, to będzie już zaskoczenie – mówi 
rafał Lorenc.

I dalej: – Idziemy w kuchnię bardzo niszową, bo chociaż spodzie-
wamy się dużego ruchu i obłożenia w czasie sezonu, to będziemy 
wszystko robili sami, na miejscu. Nawet frytki będą własnej roboty. 
Takie podejście wymaga od nas wiele pracy, ale mam nadzieję, że 
zostanie docenione i zrozumiane.

Otwarty widok na kuchnię jest utrudnieniem dla kucharzy, którzy 

są „na widelcu” i stają się wizytówką lokalu. A w kuchni bywa „go-
rąco”. – Moje psychologiczne wykształcenie nauczyło mnie, że krzyk 
w kuchni nic nie daje, jest rozwiązaniem chwilowym i wprowadza 
jeszcze bardziej nerwową atmosferę. Człowiek krzyczy, kiedy traci 
kontrolę nad sobą i nad sytuacją. To sygnał dla załogi, że szef za-
czyna bzikować, bo nie daje sobie rady. Krzyk jest czymś dla mnie 
niedopuszczalnym. Nikt, kto jest skrzyczany, nie zaczyna pracować 
lepiej. Staram się działać odwrotnie, staram się ośmielać moich 

pracowników, dodawać im odwagi i entuzjazmu. Buduję zgrany 
zespół.

ZESPÓŁ PANI KATARZYNY

Na zgrany zespół stawia również Katarzyna Klimczyk, szefowa 
sali. Przez długie tygodnie najpierw dobierała kelnerów, a później 
sama – i przy pomocy ekspertów z zewnątrz – szkoliła ekipę kelner-
ską. To sami młodzi ludzie. – Zespół jest sympatyczny, z potencjałem 
– mówi. – Podczas kwalifikacji szybko można się było zorientować, 
czy ktoś się nadaje do tej pracy, czy nie. Nawet jeśli jeszcze nie było 
wiadomo, czy pracował za barem. Decydowało to, czy ma otwarty 

umysł i chęć do pracy. Przeprowadziliśmy wiele szkoleń specjali-
stycznych, podczas których widziałam zaangażowanie, jakiego od 
nich oczekiwałam. Wiedza, jaką otrzymali, chociażby na temat wina, 
zostanie z nimi na całe życie.

Jak przekonuje pani Katarzyna, kelner to osoba, która musi 
umieć odpowiednio reagować na życzenia klienta i odbierać nawet 
najsubtelniejsze sygnały. Kiedy trzeba – doradzić, dyskretnie czu-
wać z oddali, być na każde wezwanie. – Kelnerzy to „pierwsza linia” 
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w lokalu, od nich w ogromnym stopniu zależy, jak klienci zapamię-
tają wizytę u nas – mówi Katarzyna Klimczyk. – A mamy pełną świa-
domość jak dokładnie, zwłaszcza na początku, będziemy testowani 
przez przyjezdnych, koszalinian i konkurencję.

KARTA WIN I NAPOJE

Pani Katarzyna odpowiada również za dobór win i innych napo-
jów. Nic dziwnego, bo wśród bogatych doświadczeń zawodowych 
ma również doświadczenie winiarskie, zdobyte teoretycznie i prak-
tycznie. – Przez lata zajmowałam się nie tylko sprzedażą, lecz także 
doradztwem i szkoleniami w tym zakresie. Bardzo dużo dały mi po-

dróże, odwiedziny w winnicach i piwnicach producentów – przeko-
nuje. – Dla mnie dobór wina do potrawy to nie jest prosty rachunek 
„jeden plus jeden równa się dwa”. To bardziej skomplikowany pro-
ces. Ja to uwielbiam. Dlatego ostatnimi czasy, kiedy wypracowy-
waliśmy kartę, zaczynałam pracę o godzinie siódmej, a kończyłam 
w nocy. Tu liczą się niuanse. Trzeba cierpliwie szukać najlepszych 
rozwiązań, by klient miał poczucie dosytu i satysfakcji.

DUNe restaurant Cafe Lounge proponuje dwa rodzaje kawy: pa-

loną w stylu włoskim, taką jaką Polacy lubią, i drugą – paloną w stylu 
skandynawskim, z wyższą kwasowością, co wydobywa wszystkie 
walory kawy, ale czego Polacy dopiero się uczą. – Naszym celem 
będzie, aby oprócz podawania dobrej jakości dań, proponować 
naszym gościom również inne doskonałe smaki, dopracowane 
w najmniejszych detalach. Stąd selekcja kaw, herbat, win i szampa-
nów – relacjonuje pani Katarzyna. – Każdy element menu musi być 
szczegółowo przemyślany.

Właśnie dlatego menu DUNe restaurant Cafe Lounge było bu-
dowane bardzo długo. – A jeśli chodzi o wina, dobieraliśmy je tak, 
by zaspokoić różne podniebienia – mówi szefowa sali. – Generalnie 
będziemy się starali przekonywać nieprzekonanych, że wino i szam-

pan są nieodłącznym elementem każdego posiłku. Wino nie ma 
być elementem uroczystości, ma budować dobre samopoczucie, 
wprawiać człowieka w dobry nastrój.

Wśród wód mineralnych będzie doskonała San Pellegrino, ale 
również swojska Nałęczowianka Perlage. – Staramy się, aby wszyst-
ko w naszym menu było naturalne – mówi pani Katarzyna. – Będą 
więc biolemoniady, smoothiesy z owoców, ale „czyste”, bez zbęd-
nych syropów.
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– Cieszy mnie, że z rafałem, kuchmistrzem, mamy wspólną wi-
zję – kończy. – Tak nas dobrał Stein Knutsen, że oboje mamy silne 
charaktery, ale jedną filozofię i wspólną pasję. To daje dobre efekty 
w pracy.

INWESTYCJA W NOWą BRANŻę

Firmus, budując apartamentowiec DUNe, od początku planował, 
że powierzchnia komercyjna w dolnej części budynku od strony 
morza będzie przeznaczona na restaurację z kawiarnią. Pierwotnie 
zakładano udostępnienie jej komuś, kto jako operator zewnętrzny 
poprowadziłby lokal. Ostatecznie zapadła decyzja o samodziel-
nym uruchomieniu restauracji.

Stein Christian Knutsen wspomina: – Prowadziliśmy rozmowy 
z operatorami lokalnymi i działającymi w innych regionach Polski. 
W przypadku lokalnych pojawiła się obawa, że zaproponują coś 
podobnego do tego, co już oferują ich lokale w Koszalinie, a nam 
zależało na stworzeniu czegoś zupełnie nowego. Z kolei operato-
rzy zewnętrzni mieliby trudność z pogodzeniem ich głównych in-
teresów z działalnością nad morzem, przez co nie dawali gwarancji 
stabilności i jakości. A to dla nas jest kluczowe, bo naczelną ideą Fir-
mus Group, obowiązującą w całej naszej działalności, jest „jakość 
bez kompromisów”.

Zarząd podjął decyzję o stworzeniu zespołu, którego zadaniem 
będzie uruchomienie ekskluzywnej i nowoczesnej restauracji, do-
pełniającej usługi dodatkowe oferowane w DUNe. Prace rozpoczę-
te jesienią ubiegłego roku zakończyły się pod koniec czerwca br., 
od kiedy DUNe restaurant Cafe Lounge przyjmuje gości.

– Korzystaliśmy z pomocy konsultantów ze Szczecina, którzy dys-
ponują potrzebnym w takiej sytuacji doświadczeniem, bo urucha-
miali w różnych miastach Polski obiekty gastronomiczne najwyższej 
klasy – podsumowuje prezes Knutsen. – Jestem przekonany, że 
i nasz szybko znajdzie uznanie w oczach klientów, nie tylko wła-
ścicieli apartamentów w DUNe, ale również wczasowiczów oraz 
mieszkańców Mielna i Koszalina. 
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GOTOWANIE METODą SOUS VIDE
(na przykładzie grillowanego steku)
Tradycyjnie mięso marynujemy, a później opiekamy na grillu, co 

chwilę odwracając na ogniu. W metodzie sous vide mięso i przypra-
wy (zioła, czosnek, masło) wkładamy do specjalnej foliowej torebki. 
Za pomocą pompy próżniowej usuwamy z torebki powietrze. Toreb-
kę wrzucamy do wody utrzymywanej w odpowiedniej temperaturze 
i gotujemy przez określony czas. Wyciągamy z wody i osuszamy mięso. 
Kładziemy je na chwilę na grill, by się zarumieniło.

Temperatura gotowania jest przy zastosowaniu tej metody niska: 
84-87°C stopni dla warzyw i owoców, 47-60°C dla ryb i skorupiaków, 
60-80 °C dla białego mięsa, drobiu i niektórych ryb, 49-70°C dla mięsa 
czerwonego.

Zwolennicy sous vide podkreślają, że potrawy są lepsze w smaku 
i bogatsze w składniki odżywcze, bo tradycyjne metody obróbki (dłu-
gie smażenie, duszenie, etc. ) powodują, iż smak „ucieka z talerza”. Sous 
vide gwarantuje, że pozostaje on w potrawie. 

c



zy coś się zmieniło w wyborach kierunku po-
dróży koszalinian?

– Bez zmian: najbardziej popularne kierun-
ki to Grecja, Turcja, Hiszpania i Tunezja. Coraz 
większą popularnością cieszy się Bułgaria, któ-
ra w stosunku do kierunków europejskich jest 

najtańsza i z roku na rok oferuje lepsze standardy. Popularna do nie-
dawna Chorwacja podrożała i mieszkańcy naszego regionu wybie-

rają ten kierunek na wycieczki autokarowe ze zwiedzaniem. Coraz 
chętniej klienci wybierają wypoczynek w Czarnogórze czy Gruzji, 
które od niedawna są w ofercie wielu touroperatorów. Znacznie 
spadło zainteresowanie egiptem. Sądzę, że powodem jest niepew-
ność klientów odnośnie bezpieczeństwa w tym kraju i konflikty, któ-
re mają tam miejsce.

– Warto decydować się na „last minute”?
– radzimy klientom planować wakacje z wyprzedzeniem – popu-

c
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Choć wielu Polaków wciąż najchętniej wybiera leniwe wylegiwanie się na ciepłych
plażach i wygody kurortów, coraz częściej chcemy jeździć w podróże dalekie,

nieoczywiste, egzotyczne. Oferta już dziś szeroka, na zasadzie kuli śnieżnej odpowiada 
na coraz większe oczekiwania. Touroperatorzy twierdzą, że są dziś w stanie spełnić

niemal każdą zachciankę głodnych wrażeń i dalekich wojaży klientów. Apetyt rośnie
w miarę podróży i... wieku – najdalej bowiem wyprawiają się seniorzy. O tym gdzie
podróżują koszalinianie, rozmawiamy z Honoratą Starzecką, specjalistą ds. turystyki

rainbow Tours biuro ABC Świat Podróży.

SENIORZY JeŻDŻą NAJDALeJ
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larne i kochane „last minute” pozbawia ich możliwości wyboru np. 
hotelu czy miejsca wylotu. Dla większych grup staje się niemożliwe 
ze względu na brak miejsc w środkach komunikacji. „Last minute” 
to oferta na ostatnie miejsca w samolocie i w hotelu. rodzinom 
z dziećmi też zalecamy wybór wakacji wcześniej, ponieważ w hote-
lach jest ograniczona ilość pokoi rodzinnych, a wykupienie dwóch 
pokoi podnosi koszty, często bywa niemożliwe. Czasy „last minute” 
powoli przemijają na rzecz przedsprzedaży, czyli „first minute”. Już 
teraz w sprzedaży jest oferta zimowa obowiązująca od listopada 
2014 do kwietnia 2015 i organizatorzy oferują na tym etapie duże 
zniżki, dodają szereg gwarancji i ubezpieczeń, które zabezpieczają 
klienta w związku z wcześniejszym zakupem, np. oferują bezpłatną 
zmianę terminu lub ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. Czekając 
z wykupem wakacji do ostatniej chwili, zaoszczędzimy kilkaset zło-
tych, ale pozbawimy się przyjemności wyboru oferty, a nawet może-
my nigdzie nie wyjechać. Klienci często mają ograniczony i sztywny 
termin urlopu i „last minute” jest po prostu ryzykowne.

– Wciąż wybieramy wczasy z opalaniem czy raczej zwiedzanie?
– Wyjazdy wypoczynkowe wybierają najczęściej rodziny z dzieć-

mi oraz młode osoby, które 
w trakcie pobytu mają moż-
liwość zwiedzania regionu 
dzięki wycieczkom fakul-
tatywnym, które są organi-
zowane przez rezydentów. 
Wycieczki objazdowe po-
pularniejsze są wśród osób 
starszych. Dużym zaintere-
sowaniem cieszą się tzw. 
pobyty 7+7, gdzie w pierw-
szym tygodniu zwiedzamy, 
a w kolejnym wypoczywamy 
w wybranym przez siebie 
hotelu.

– Jakie jest zaintereso-
wanie podróżami dalekimi, 
nietypowymi, egzotyczny-
mi?

– Zainteresowanie klien-
tów dalekimi kierunkami 
systematycznie rośnie. Cią-
gle barierą dla wielu osób 
jest wylot z Warszawy, która 
obsługuje większość takich 
wyjazdów. Niestety, połącze-
nia pomiędzy Koszalinem 
a Warszawą zostawiają wie-
le do życzenia. Nasze biuro 
w ofercie zimowej wprowa-
dziło do najpopularniejszych wycieczek egzotycznych możliwość 
wylotu z Gdańska.

– Czy wśród tych dalszych podróży też są jakieś trendy?
– Najbardziej popularne kierunki egzotyczne to Kuba, Meksyk, 

Tajlandia, Kenia, rPA, Sri Lanka, Indie. Klienci podróżujący co roku 
poszukują nowości i coraz ciekawszych miejsc. Na pewno o popu-
larności danego kierunku stanowi cena, która ciągle jest barierą dla 
wielu osób. Trendem nie jest może konkretny kierunek, ale trend 
ogólnie – na nowości pojawiające się w ofercie organizatorów.

– Czy dalekie podróże są popularniejsze niż w latach ubiegłych?
– Duża konkurencja na rynku powoduje, że touroperatorzy prze-

ścigają się w organizowaniu wycieczek w coraz nowsze kierunki. 
To duża korzyść dla klienta, który ma możliwość porównania oferty 
i wybrania najlepszej. Podróżowanie stało się modą, i w tym ob-
szarze, jak w wielu innych, mamy potrzebę dorównania otoczeniu. 
Ale nawet jeśli nie stać nas na egzotyczne, dalekie wyprawy, oferta 
bliższych podróży jest tak szeroka, że i tak można realizować swo-
je marzenia i potrzeby. Czas jest towarem deficytowym, więc wielu 
klientów rezygnuje przez cały rok z rozrywek, by raz w roku zaszaleć 

i spędzić wspaniałe wakacje. Ilość klientów może troszkę spadła, 
ale za to wykupują droższe wycieczki.

– Kto wybiera nietypowe miejsca – osoby młode, starsze?
– Kierunki dalekie i egzotyczne częściej wybierają osoby w śred-

nim i starszym wieku. Wiąże się to z znacznie większymi kosztami, 
a jak wiemy młodzi ludzie po pierwsze nie mają zbyt dużo wolnego 
czasu, a za to dzieci i kredyty. Osoby o ustabilizowanej sytuacji ro-
dzinnej i materialnej są głównymi nabywcami wycieczek egzotycz-
nych.

– Bywa pani zaskoczona wyborem jakiegoś miejsca?
– raczej nie. Nie sądzę, by klient mógł mnie zaskoczyć, ponie-

waż praktycznie wszędzie jestem mu w stanie zaoferować wyjazd. 
To klienci często są zaskoczeni tym, że są dostępne już wycieczki 
w miejsca, o których by nie pomyśleli. W ofercie można znaleźć np. 
wycieczkę do Peru, Boliwii, Gwatemali, Hondurasu, Wenezueli, Bra-
zylii, etiopii, Sudanu i wiele innych, które zaspokoją potrzeby naj-
bardziej wymagających podróżników. Są natomiast kierunki, które 
sprzedają się bardzo rzadko ze względu na wysoką cenę, np. Islan-
dia, ekwador czy Galapagos.

– Daleka podróż wyma-
ga innych przygotowań niż 
standardowa, choćby ze 
względu na obowiązujące 
w różnych krajach proce-
dury. Co szczególnie należy 
wziąć pod uwagę?

– Przede wszystkim wy-
bierając kierunek na waka-
cje, trzeba poznać przepisy 
regulujące podróżowanie 
dla Polaków, na przykład to, 
czy wystarczy sam dowód, 
czy potrzebny jest także 
paszport. Klienci mają z tym 
dosyć często problem. 
Ważny jest termin, bo do-
stępność wielu kierunków 
związana jest z położeniem 
geograficznym i klimatem 
panującym w wybranym 
miejscu. Większość wycie-
czek do egzotycznych kra-
jów jak Tajlandia czy Kenia 
jest dostępnych od jesieni 
do wiosny, ponieważ latem 
tamtejsza pogoda nie sprzy-
ja wypoczynkowi. Do wielu 
państw Polaków obowiązu-
ją wizy, których wyrobienie 

trwa nawet kilka tygodni. Warto wspomnieć iż w wielu krajach, np. 
Gambii, obowiązują szczepienia, które powinno się zrobić z wy-
przedzeniem. Warto też dobrze poznać przed wyjazdem obyczaje 
i kulturę kraju, do którego się wybieramy.

– Jakie są koszty dalekich podróży?
– Bardzo różne. Na przykład wyjazd do Meksyku czy Kuby na 

9-12-16 dni to koszt 7-9 tysięcy, ale tygodniowy wypoczynek w Ke-
nii w przedsprzedaży można już kupić za ok. 4 tysiące. Dla porówna-
nia: najdroższe z bliskich kierunków są Wyspy Kanaryjskie i Portuga-
lia, gdzie za pobyt 7-dniowy z wyżywieniem all inclusive cena waha 
się pomiędzy 6 a 8 tysięcy.

– Czy biura podroży są dziś w stanie spełnić każdą zachciankę 
klientów?

Myślę, że jesteśmy w stanie zaoferować tak wiele możliwości po-
dróżowania, że trafimy w gust każdego klienta. Istnieją programy 
„de luxe” na najbardziej popularne kierunki, takie jak Meksyk czy 
Kuba gwarantujące klientowi znacznie więcej niż standardowy pro-
gram czy wyjazdy „a’la carte”, które tworzy się specjalnie na zamó-
wienie dla niedużych grup osób.
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Małgorzata Ignatowicz, Biuro Turystyczne „Turysta”
Zainteresowanie nietypowymi, dalekimi podróżami nie jest tak 

duże, jak standardowymi kierunkami, czyli Turcją czy Tunezją. Ale 
koszalinianie wybierają też bardziej egzotyczne miejsca: Brazy-
lię, Boliwię, Peru, Argentynę, ekwador, Wyspy Galapagos. Zimą 
zainteresowaniem cieszą się też np. Indie i Sri Lanka, emiraty, 
Oman. Na hit nadchodzącego sezonu zimowego zapowiada się 
natomiast Australia z Nową Zelandią i Fidżi. Z bliższych – etiopia 
z Seszelami. Są to wycieczki objazdowe, a więc związane ze zwie-
dzaniem, poznawaniem przyrody i kultury, ciekawych miejsc.

Nietypowych wyjazdów jest coraz więcej, bo szersza jest też 
oferta takich wycieczek. Wielu klientów chce po kolei zwiedzać 
kraje danego kontynentu, jeździć w coraz dalsze zakątki świata. 
Mamy takich, którzy zjeździli już całą Afrykę, znaczną część Ame-
ryki Południowej, więc wybierają kolejny kierunek, np. daleką Azję 
czy Australię.

Wyprawy na drugą półkulę mają miejsce zimą, co jest związa-
ne z klimatem – między listopadem a marcem jest tam wówczas 
najlepsza pogoda. Wycieczkę w dalsze regiony planuje się z re-
guły z dużym wyprzedzeniem, bo do takiego wyjazdu trzeba się 
odpowiednio przygotować. Takie wyjazdy wymagają dość długiej 
procedury wizowej, więc nie możemy kupić wycieczki z marszu 
i po prostu jechać. Najlepiej dalszą podróż zaplanować wcześniej 
i kupić w przedsprzedaży. Już teraz sprzedajemy wycieczki na se-
zon zimowy 2014/2015.

Siłą rzeczy, są to wyjazdy dłuższe, czyli dwu-, trzytygodniowe. 
Ceny imprez jak zawsze zależą od rodzaju podróży, jej długości, 
zakresu i aktywności na miejscu. Wiadomo, że dalekie eskapady 
nie kosztują tysiąc czy dwa tysiące złotych. Na przykład podróż do 
Australii to koszt około 20 tysięcy, Afryka – w zależności od miejsca 
od 3 do 7 tysięcy. Chiny cieszą się zainteresowaniem od dłuższe-
go czasu – standardowe dwutygodniowe zwiedzanie to koszt 5-8 
tysięcy. Wyższy, jeśli wybierzemy np. Chiny z Tybetem, Nepalem, 
czy z rejsem po rzece Jangcy. Wysublimowane programy to cena 
rzędu 10-12 tysięcy.

W roku 2013 niespełna połowa (46 proc.) dorosłych Polaków 
wypoczywała przynajmniej raz przez co najmniej dwa dni poza 
miejscem zamieszkania. W ubiegłym roku, podobnie jak w latach 
poprzednich, Polacy najczęściej wypoczywali w kraju (39 proc. 
ogółu, 85 proc. wyjeżdżających w celach wypoczynkowych). Za 
granicą wypoczywało 15 proc. ogółu Polaków. Najwięcej Polaków 
wybierających wypoczynek w kraju spędziło urlop w wojewódz-
twie małopolskim (26 proc.), pomorskim (19 proc.) i zachodnio-
pomorskim (17 proc.).

Polacy najczęściej jeżdżą doÉ Niemiec (19 proc.). Popularność 
tego kraju jako miejsca wypoczynku była w 2013 r. nawet większa 
niż rok wcześniej. Swoją popularność jako cel wyjazdów urlopo-
wych utrzymała Chorwacja (10 proc.). W czołówce rankingu po-
nownie znalazły się także Włochy (10 proc.), Czechy (10 proc.), 
Hiszpania (9 proc.) i Francja (8 proc.). W rankingu najpopularniej-
szych kierunków wyjazdów zagranicznych w ostatnim roku awan-
sowała Turcja (10 proc.), a także – w mniejszym stopniu – Węgry 
(7 proc.). Pomimo turbulencji politycznych w egipcie, nie zmalała 
znacząco liczba Polaków odwiedzających ten kraj w celach wypo-
czynkowych lub turystycznych (5 proc.). Plany dorosłych Polaków 
dotyczące wyjazdów wypoczynkowo-turystycznych na rok 2014 są 
nieco mniej optymistyczne niż w poprzednim roku. W tym roku na 
co najmniej dwa dni w celach wypoczynkowych lub turystycznych 
zamierza wyjechać ponad połowa badanych (52 proc.). Najczę-
ściej podróżują przedstawiciele kadry kierowniczej, pracujący na 
własny rachunek, specjaliści z wyższym wykształceniem oraz pra-
cownicy administracyjno-biurowi niż badani pracujący zarobkowo 
należący do pozostałych grup zawodowych.

Źródło: CBOS, Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2013 roku 
i plany na rok 2014

Honorata Starzecka

Małgorzata Ignatowicz
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Piotr Ostrowski,
prezes zarządu Radia Koszalin SA

Na wakacje jadę z liczną rodziną i przy-
jaciółmi do Krakowa. W jednej z dwóch 
największych polskich winnic, która 
mieści się w samym mieście, na Srebr-
nej Górze przy klasztorze kamedułów 
na Bielanach, urządzam 50. urodziny. 

Winnica ma 12 hektarów. Już drugi sezon rodzi ona na tyle inten-
sywnie, że można tam produkować wino. Jestem wielkim fanem 
nauki zwanej enologią, czyli wiedzą o winie i winiarstwie. Jeżdżę 
po winnicach, kosztuję. Nie jestem jakimś szczególnym znawcą, 
ale tak jak i moja żona Beata jestem po prostu smakoszem. W tym 
roku, smakując miejscowych win, byliśmy już w Izraelu, we Wło-
szech, we Francji i w Londynie. Dla nas w sierpniu, a moje urodziny 
przypadają 6 sierpnia, atrakcją jest wyjazd właśnie do Krakowa. 
W ubiegłym roku byłem w winnicy Krojcig pod Zieloną Górą, któ-
ra jest jedną z najlepszych w naszej, chłodniejszej części europy. 
Uprawia się tam rieslingi sprowadzone z Niemiec, endemiczne, 
takie, które rosły tam do lat 40. i 50. Zainspirowany tym, pomyśla-
łem: „dlaczego nie miałbym spędzić tych szczególnych urodzin 
w winnicy?”. Tak więc jedziemy my, rodzina i około 30 przyjaciół 
na Srebrną Górę. Każdy dotrze tam we własnym zakresie, ja fun-
duję urodzinową imprezę. Czeka mnie jeszcze jedna cudowna 
rzecz w tym roku. W prezencie urodzinowym żona funduje nam 
wyjazd na winobranie w Toskanii na początku października. Pełnia 
szczęścia.

Wioletta Stelmach,
dyrektor generalna w PB KUNCER

Od paru lat spędzam wakacje dwuto-
rowo. Zaczynam od nabrania sił w jakimś 
pięknym ciepłym kraju, ciesząc się słoń-
cem, morzem, poznając jednocześnie 
kolejny kawałek naszego świata. W tym 
roku jest to kolejna część Turcji, którą 

„biorę” już na czwarty raz, tym razem okolice Izmiru. Turcja jest 
krajem historycznych spotkań wszystkich religii i kultur, przez to jej 
bogactwa są nieprzebrane. Spotkanie minionych wieków z nowo-
czesnością, tak jak np. w Stambule, gdzie chwilę po zachwyceniu 
się budowlami Hagii Sophii czy Błękitnego Meczetu, zachwycamy 
się rozmachem Bosforu. To pozostaje w pamięci na zawsze.

A później to już ciężka praca. Oczywiście żartuję, choć tylko tro-
chę. Od paru lat co roku pokonuję kolejne wysokości w różnych, 
także dalekich zakątkach świata. W tym roku będą to Himalaje 
i wejście na wysokość 5554 m n.p.m. do bazy pod Mount eve-
restem. Ponieważ „życia nie mierzy się ilością oddechów, tylko 
ilością chwil zapierających dech w piersiach” chcę zafundować 
sobie ich kolejną sporą porcję. Widoki Himalajów z ich najwyższy-
mi szczytami, a także sam pobyt w Nepalu, możliwość obcowania 
z codziennym życiem i kulturą Szerpów, będą na pewno nieza-
pomnianym przeżyciem. Moje wyprawy odbywam z grupą spraw-
dzonych przyjaciół, których krąg poszerza się z realizacją każdego 
kolejnego wyzwania.

Wiktor Kamieniarz, dyrektor II Liceum
Ogólnokształcącego im. Władysława
Broniewskiego w Koszalinie

Moje ulubione miejsce wypoczynku to 
Janowa Góra, wieś w powiecie kłodzkim. 
Jeździmy tam całą rodziną, czyli ja z żoną 
oraz nasz wyżeł Tosia. Dlaczego tam?

Piękny, samotnie stojący na wzgórzu 
pensjonat Wichrowe Wzgórza. Warunki noclegowe bardzo dobre, 
klimat super, a co najważniejsze – ten wspaniały poranny widok na 
otaczające góry. Co jest jeszcze wielkim plusem tego zaczarowane-
go miejsca? Spokój, samotność, oderwanie od pędzącego życia. 
Idealne warunki do czytania i myślenia.

Jeździmy tam jeszcze z innych ważnych powodów. Z Wichrowe-
go Wzgórza prowadzą szlaki turystyczne. Jeden z piękniejszych to 
ten, który wiedzie lasem na Śnieżnik. Tam zawsze wchodzimy do 
schroniska, które przypomina te stare, trochę zaniedbane miejsca 
turystycznego wypoczynku. Nieważne, że może trochę zaniedbane, 
ważne że jest tam ten stary turystyczny klimat, że tam spotyka się 
prawdziwych wędrowców, z którymi można porozmawiać i wymie-
nić wrażenia z wędrówki. Jest co zwiedzać. Można spokojne przejść 
do Jaskini Niedźwiedziej. Można pomaszerować do Kletna, aby 
zjeść porządny obiad w zajeździe dla zmotoryzowanych turystów. 
Można pójść na spacer do Siennej. Można, a nawet trzeba zwiedzić 
okolice czyli znane uzdrowiska: Duszniki, Kudowę, Polanicę. Trze-
ba zwiedzić Kłodzko z jego starą architekturą. radków i jego XVII-
wieczne domy, Myślenice i ich domy w stylu tyrolskim. Obowiązko-
wo trzeba pomaszerować na Szczeliniec. Posiedzieć w schronisku, 
popatrzeć na góry i pomaszerować wąskimi przejściami skalnymi. 
Jedziemy tam kolejny raz i kolejny raz z radością wdrapiemy się na 
Szczeliniec – radości tej nie podziela Tośka.

Rafał Janus, dyrektor I Liceum
Ogólnokształcącego
im. Stanisława Dubois w Koszalinie

Po pierwsze – bardzo lubię wakacyj-
ne wyjazdy. Po drugie – jestem (chyba) 
nietypowym przykładem, bo nigdy nie 
planuję wyjazdów. Zazdroszczę nawet 
wielu znajomym, którzy już w styczniu 

zaplanowali, wykupili letnie wczasy i mają spokojną głowę. Ja tak 
nie umiem i pewnie nie lubię. Może to wynika trochę z charakteru 
mojej pracy: z jednej strony wakacje wcale nie oznaczają w moim 
przypadku dwóch miesięcy wolnego, ale z drugiej – nie muszę pla-
nować, bo mogę jednak z tego okresu wybrać dowolny tydzień lub 
dwa i wyjechać.

W efekcie jeszcze nie wiem, dokąd pojadę w tym roku, nie wiem 
nawet kiedy. Ale pojadę – to pewne. Lubimy z żoną niespodzian-
ki i staramy się za każdym razem wybierać inne miejsce. Teraz jeź-
dzimy już sami, bo córki dorosły i mają własne plany. Nie jeździmy 
nigdy z biurem podróży, organizujemy wyjazdy bardzo spontanicz-
nie. Wolimy zwiedzać, włóczyć się po nowych miejscach, poznawać 
je od środka, pożyć trochę ich zwyczajnością. Najchętniej zwiedza-
my kraje starej europy, zwłaszcza Francję; w ubiegłym roku sma-
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kowaliśmy uroczą Prowansję (widok tamtejszej kwitnącej lawendy 
– bezcenny). Ale przez kilka lat – w myśl zasady: cudze chwalicie, 
swego nie znacie – objeżdżaliśmy różne zakątki naszego kraju (naj-
większe wrażenie zrobiły na mnie bieszczadzkie połoniny). Tak dużo 
jest jeszcze do zobaczenia!

Jakub Pyżanowski, prezes Zarządu
Obiektów Sportowych Sp. z.o.o.
w Koszalinie

Niestety, nie będę mógł pozwolić so-
bie na dłuższy wyjazd, ale za to urlop bę-
dzie niezwykle ciekawy. Spędzę tydzień 
w Chorwacji z rodziną, na rejsie żaglówką. 
Od dawna moim zamierzeniem było uzy-

skanie patentu żeglarza i właśnie kończę kurs żeglarski w Klubie Mor-
skim „Tramp”. rejs będzie okazją do doskonalenia moich umiejętno-
ści pod okiem bardziej doświadczonych członków załogi, z którymi 
płyniemy. Oczywiście, będziemy nie tylko żeglować, ale i zwiedzać 
Chorwację. Oprócz tej wycieczki, innych dalekich podróży w tym 
roku nie planujemy, choć na pewno będziemy spędzać weekendy 
poza miastem. Doceniam ofertę i wygodę wycieczek zorganizo-
wanych, ale wolę podróżować sam. Sam wtedy wybieram atrakcje, 
miejsce pobytu, sam dysponuję czasem. Moja żona ma podobne 
podejście. Oboje lubimy podróżować w taki sposób i podróżować 
w ogóle. Moim marzeniem jest wyprawa do Ameryki Południowej, 
a apetyt na nią na pewno rozbudza trwający obecnie Mundial.

Violetta Świdroń,
właścicielka Centrali Artystycznej

W lipcu na trzy tygodnie wybieram się 
na Sardynię, która słynie z długiego wie-
ku, jakiego dożywają jej mieszkańcy. Na 
tę okazję uczę się nawet języka włoskie-
go. Oprócz najważniejszych rzeczy do 
zobaczenia na wyspie, chcę spotkać się 

z tymi starymi ludźmi i dowiedzieć się, jaki jest sekret ich długo-
wieczności. Wiele wskazuje na to, że jest to konsekwencją zdrowe-
go odżywiania, które akurat jest mi bardzo bliskie. Sardynia podob-
no w ogóle nie importuje „śmieciowego” jedzenia, ale bazuje na 
lokalnych dobrach, słynie z produktów wysokiej jakości, np. oliwy 
z oliwek, cytryn, ziół dziko rosnących, ryb, owoców morza, win, wa-
rzyw, owoców i czystej wody. Oczywiście skorzystam też z wypo-
czynku na pięknych plażach, ale cel mojej podróży jest inny. Jadę 
z kimś, ale organizujemy ten wyjazd samodzielnie. Generalnie lubię 
jeździć w długie podróże, uważam że wtedy mają sens, można le-
piej poznać kraj, ludzi, obyczaje, kulturę. O wszystkim decyduję na 
miejscu, korzystam np. z roweru czy samochodu. Może po sezonie 
uda mi się też pojechać do Paryża.

Artur Paczesny, aktor Bałtyckiego
Teatru Dramatycznego w Koszalinie

Właśnie przygotowuję się do wyjazdu 
do Turcji. Mam zamiar wejść na Ararat 
(5137 m, masyw wulkaniczny w sercu 
Wyżyny Armeńskiej). Jadę sam, będę 
go zdobywał nie szlakiem komercyjnym, 
ale od drugiej strony, bez przewodnika, 
trochę na dziko. Nie boję się, nie przygo-

towuję do tej podróży jakoś specjalnie oprócz tego, że codziennie 
rano biegam, żeby mieć lepszą kondycję. Nie sądzę, żebym miał 
problem z dotarciem do szczytu. Potem, jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, chcę skoczyć do Armenii i tam z kolei wejść 
na Aragac (4095 m, najwyższy szczyt w Armenii) i to postrzegam 
w zestawieniu z Araratem jako wycieczkę turystyczną. Planuję też 
skoczyć w wakacje na południe europy, na przykład do rumunii, na 

motocyklu. Nigdy nie interesowały mnie podróże zorganizowane, 
z biurem turystycznym, nie planuję ich wcześniej, raczej decyduję 
się na coś spontanicznie. Wolę też podróżować sam, bo im więcej 
ludzi, tym więcej organizacji i trudniejsza logistyka. Dużo fajniej jest 
poznawać ludzi w podróży.

Norbert Koselski, dyrektor
koszalińskiego oddziału firmy BOKARO

Kiedy czytają Państwo te słowa, jestem 
z żoną, córkami (12 i 10 lat) oraz przy-
jaciółmi i ich dziećmi w Turcji. Będzie 
to nasz czwarty pobyt w tym kraju, ale 
czwarty nie pod rząd.

Pasuje nam w Turcji wyczuwalny orien-
talny klimat, ale z europejską kulturą. Do tej pory zwiedziliśmy tam 
starożytne Side, uczestniczyliśmy w Jeep safari i uroczym zwiedza-
niu statkiem wycieczkowym Green Kanionu (Green – to przez zielo-
ny kolor wody, który zawdzięcza pierwiastkom ze skał otaczających 
wodę). W tym roku przed nami Pamukale.

Jednak ostatnie 3 lata to przede wszystkim Polska ze względu 
na dzieci. Chcemy, aby poznały piękno kraju, w którym się urodziły. 
Warszawa, Wilanów, łazienki, Centrum Kopernika, a w nagrodę po 
całym dniu zwiedzania lody na Starym Mieście i to do późna. Potem 
majestatyczny Kraków, Wawel, Kazimierz, Stare Miasto z sukiennica-
mi i muzeum w podziemiach opowiadającym historię Krakowa od 
początku jego istnienia, nie pomijając Kościoła Mariackiego, w któ-
rym łapiemy oddech. Na koniec Wrocław. Na Ostrowie Tumskim 
mamy nasz ulubiony hotel im Jana Pawla II o nienagannej reputacji 
i dbałości o najmniejsze szczegóły. Wszystko to wokół przepięknej 
architektury sakralnej niedaleko rynku, który kusi dziesiątkami lokali 
gastronomicznych. Jeszcze tylko ZOO i powrót do domu, bo coraz 
bardziej daje znać o sobie powiedzenie, że wszędzie dobrze ale...
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Podczas gdy jedni szukają „wypraw” all inclusive do egiptu czy na Kretę, on wyrusza 

tam, gdzie temperatura sięga 70 stopni na minusie. Norbert Pokorski, biolog,
organizator i uczestnik wypraw polarnych opowiedział mi, jak zaprzyjaźnić się z mrozem, 

czego najbardziej boi się w Arktyce i jak prać ubrania na Biegunie Północnym.

MRÓZ JeST MOIM PrZyJACIeLeM
AUTOr: AGATA rUDNIK / FOTO: ArCHIWUM NOrBerTA POKOrSKIeGO

ato za pasem, a my spotykamy się po to, by roz-
mawiać o wielkich mrozachÉ

Niektórzy odpoczywają w egipcie, inni w Ame-
ryce Południowej, a ja po prostu lubię Arktykę 
i tam się najlepiej czuję. Dziewicza przyroda, spo-
kój i cisza to to, czego szukam.

Gdzie w takim razie ostatnio pan to wszystko 
odnalazł?

Już dwa miesiące tego roku spędziłem na wyprawach. Zaczęło 
się w lutym od norweskiej Hardangerviddy. To był trochę przypa-
dek, bo mój kolega namawiał mnie na ten wyjazd już w 2012 roku, 
po wspólnej wyprawie na Spitsbergen. Ten płaskowyż utworzony 
przez lodowiec jest popularny wśród turystów, ale przede wszyst-
kim wiosną i latem. My wybraliśmy się tam w dość nietypowym 
momencie, ale dzięki temu szliśmy poza szlakami i mogliśmy po-
trenować do bardziej wymagających warunków. Po powrocie znów 
wybrałem się na Hardangerviddę, tym razem z drugim kolegą. Za 
mną już pierwsza tegoroczna wyprawa na Spitsbergen. Był to jed-
nak wyjazd komercyjny, podczas którego pracowałem jako prze-
wodnik.

Często polarnicy podkreślają, że to Spitsbergen jest ich ukocha-
nym miejscem na Ziemi. Czy w pana przypadku też tak jest?

Nie. No może kiedyś tak rzeczywiście było, gdy w 1998 roku 
wybrałem się tam po raz pierwszy. Teraz jest to miejsce bardzo 

turystyczne, gdzie nie ma już ciszy i spokoju. Słychać ryk silników 
skuterów i czuć smród spalin. Tak jest niemal w każdym miejscu 
Spitzbergenu, poza obrzeżami południowymi i północnymi, ale tam 
trzeba iść tydzień lub dwa. Moim ulubionym miejscem jest Grenlan-
dia, a szczególnie jej północ i miejscowość Siorapaluk. Tam mam 
już swoich prawdziwych przyjaciół, którzy m.in. uczą mnie jak być 
prawdziwym Inuitą. Najchętniej zamieszkałbym tam na stałe, choć 
jeszcze jestem za słabym myśliwym i sam bym się tam nie utrzy-
mał (śmiech). Jeszcze trochę czasu musi minąć, bym mógł np. łowić 
harpunem foki na obszarze równym Zatoce Gdańskiej. To właśnie 
na Grenlandii dla mnie jest ta prawdziwa Arktyka. rzadko kto tam 
przyjeżdża, chyba, że tacy wytrawni, zaprawieni w bojach turyści. 
Tam nie spotyka się ludzi, tylko dzikie zwierzęta. Na szczęście misie 
boją się tu człowieka i nie podchodzą do niego. W przeciwieństwie 
do Spitzbergenu, gdzie niedźwiedzie jedzą ludzi.

Powiedział pan, że Spitsbergen to miejsce turystyczne. Trudno 
mi w to uwierzyć, że pojawi się w katalogach obok Tunezji, czy 
Wysp Kanaryjskich.

Ale już tak jest! Bez problemu możemy wykupić wycieczkę let-
nią lub zimową na Spitsbergen, także w polskich biurach podróży. 
W ofercie jest wszystko. Na Biegun Północny możne polecieć sobie 
także turystycznie, posiedzieć na nim, jeździć psimi zaprzęgami, czy 
też przejść ostatnie 100 km do Bieguna. To bardzo turystyczne miej-
sce. Teraz, kiedy tam byłem, to widziałem, że powstają kolejne dwa 

Norbert Pokorski
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hotele, a cała infrastruktura się rozbudowuje. Kiedyś, jak spotykało 
się tam kogoś raz na jakiś czas, to człowiek zatrzymał się, pogadał. 
Teraz na parkingach stoi ponad 400 skuterów. Jedną z dolin na-
zwaliśmy z kolegą road 66, bo rzeczywiście tamtejszy ruch przypo-
minał ten, na amerykańskich autostradach. Tam naprawdę trzeba 
uważać, by nie zostać przejechanym.

Czy rzeczywiście tak po prostu, bez żadnego przygotowania 
można turystycznie wybrać się na wyprawę polarną?

Od tego właśnie jest Spitzbergen. Wykupujemy wycieczkę, a da-
lej wszystko już zależy od zasobności naszego portfela. Nie trzeba 
mieć naprawdę żadnego doświadczenia. Na miejscu są przewodni-
cy, którzy powiedzą, jak się przygotować i jaką wycieczkę wybrać. To 
oni się nami zajmują i wszystko za nas robią. Nie trzeba być żadnym 
specem i można pojechać ot tak, z marszu. Cena takiego wyjazdu 
wynosi jednak od kilku do kilkunastu tysięcy euro. Jeśli chcemy zor-
ganizować własną wyprawę, to już jednak bardziej skomplikowana 
akcja. Nie da się tak naprawdę wstać po prostu od biurka, kupić 
najdroższy sprzęt i ruszyć na Spitsbergen. To tak nie działa. Choć 
nazwałem go miejscem turystycznym, to jednak mimo wszystko jest 
dość wymagający. Tam jest naprawdę zimno, są niedźwiedzie po-
larne, to jest po prostu Arktyka. Ważne jest doświadczenie i twarda 
psychika. Życie szybko weryfikuje nasze możliwości. Ja doświad-
czenie polarne zdobywałem bardzo powoli, kroczek po kroczku. 
robienie rzeczy niesamowi-
tych, potwornie wielkich jest 
domeną albo ludzi bez wy-
obraźni, albo tych z ogrom-
nym doświadczeniem.

Skoro dobry sprzęt to nie 
wszystko, co jest najbardziej 
liczy się w walce z wielkimi 
mrozami?

Podczas jednej z wypraw 
spotkaliśmy grupę czterech 
Ukraińców, którzy mieli 
sprzęt, nazwijmy to z siecio-
wego sklepu sportowego, 
a zrobili naprawdę ekstra 
trasę przez lodowce. Mieli 
przede wszystkim mocną 
psychikę. Mam wielki sza-
cunek do takich ludzi. Ja po 
Arktyce chodzę już od blisko 
18 lat i doświadczałem róż-
nych, często bardzo trud-
nych warunków. Jeśli ktoś wie, że źle znosi niskie temperatury, bo tu 
normą jest minus 40, czy minus 50 stopni, nie akceptuje huragano-
wych wiatrów i ciągłego zmęczenia, to po co jechać tam na siłę?

Czy nie jest tak, że kiedy jest się w takiej wszechogarniającej 
pustce i zimie, to budzą się demony?

Absolutnie najważniejsza we wszystkich wyprawach jest psychika. 
To nie jest tak, że po prostu ciepło się ubiorę, pochodzę sobie 2-3 
godziny i wrócę do domu. Mieszkasz w namiocie, śpisz w śpiworze, 
a wyprawa trwa nawet dwa miesiące. Mrozu nie można się bać. Za-
wsze powtarzam, że na Arktyce mróz jest twoim przyjacielem. Jest 
zimno, ale dzięki temu, że jest mróz, to łatwo można np. wysuszyć 
rzeczy. Wystarczy je wyłożyć poza namiot, a pięknie się wymrożą. 
Wrogiem jest ciepło ciała. Gdy człowiek się poci, mokre ubranie 
zamienia się w lód. Wówczas można nawet zginąć. Moim kolegom, 
czy klientom wypraw mówię – nie bój się mrozu, bój się ciepła. Gdy 
jest ci zimno, wiesz, że przeżyjesz. Moi przyjaciele Inuici powtarza-
ją, że mróz jest w głowie. Poza tym nie można się poddawać. Tam 
nie możesz powiedzieć – jestem zmęczony, nie dam rady, zabieram 
swoje zabawki i wracam do domu.

Zastanawiam się jak mieszka się w namiocie w takich warun-
kachÉ

Nie można po prostu zrzucić ciuchów i wskoczyć w śpiwór. Trze-
ba wszystko rozłożyć, oczyścić z lodu i sprawdzić, czy nic nie jest 

podarte itp. Na przykład łapawice, muszą być zawsze zacerowane, 
bo nigdy nie wiesz, czy pogoda nie ulegnie nagłemu załamaniu, ze-
rwie się huraganowy wiatr, a temperatura jeszcze mocniej spadnie, 
a wówczas możesz nawet stracić palce. W namiocie trzeba być pe-
dantem. Przyznaję, jestem skrupulatny, ale to wszystko służy temu, 
by w ekstremalnych sytuacjach wiedzieć, gdzie co jest. Proszę sobie 
wyobrazić sytuację, kiedy jest noc polarna, ciemno, nic nie widać, 
a ja szukam latarki i nie mogę jej znaleźć. Podobnie szybko trzeba 
reagować, gdy podejdzie do nas niedźwiedź polarny. Musisz wie-
dzieć, gdzie jest schowana naładowana broń. Gdy mam wszystko 
dokładnie tak samo ustawione przez 18 lat, to wiem, że np. muszę 
wziąć trzeci worek od lewej, za kuchenką, bo tam są zapałki. Gdy 
tracisz czas na szukanie, wówczas może być za późno. Miałem oczy-
wiście wiele trudnych sytuacji, kiedy np. na Grenlandii zastaliśmy 
huraganowy wiatr przy podejściu na lądolód i przez dwie i pół go-
dziny rozstawialiśmy namiot przy minus 70 stopniach.

Czego się pan najbardziej obawia w Arktyce?
Niedźwiedzi polarnych. Są bardzo inteligentne i potrafią nie-

zwykle upodobnić się do człowieka. Poza tym z mrozem potrafię 
sobie już radzić, a zwierzęta są nieprzewidywalne. To żywe istoty. 
Najtrudniejszym przeciwnikiem są osobniki doświadczone, które 
dokładnie wiedzą czego chcą. Jeśli taki dorosły samiec, czy samica 
chcą zjeść człowieka, to ten ma naprawdę małe szanse, by sobie 

poradzić.
Wyprawy w ciche i spo-

kojne miejsca, dom na wsi 
– czy jest pan odludkiem?

To, że mieszkam na wsi 
wynika z tego, że tu się uro-
dziłem i stąd pochodzą moi 
rodzice. Na kawałku ziemi 
od rodziców zbudowałem 
dom. Za nic nie chciałbym 
mieszkać w mieście. Ja lu-
bię ludzi, lubię spotykać się 
z innymi, czy wyskoczyć na 
imprezę. Przede wszystkim 
jednak cenię sobie ciszę 
i spokój. Nie lubię zgiełku 
miasta i ryku silników, czy 
smrodu spalin. Cieszą mnie 
za to zwierzęta, ogród i po 
prostu przyroda. Arktykę 
lubię nie dlatego, że jest 
tam tak pusto, ja po prostu 

dobrze się tam czuję. W Siorapaluk mam swoich przyjaciół. Nie 
przepadam też za wyprawami samotnymi, bo samemu jest nudno. 
Lubię z kimś porozmawiać, posiedzieć w namiocie.

Na koniec wypada mi zapytać o najbliższe plany wyjazdowe.
Nie wiem, czy w tym roku uda mi się zrobić jeszcze coś dużego. 

Marzy mi się, pewien szczyt, nie zdobyty jeszcze przez Polaków. Nie 
wiem jednak, czy w tym momencie dam radę fizycznie i finansowo. 
W przyszłym roku ruszamy z kolegą na Spitsbergen, gdzie chcemy 
potrenować z kajakami. W Arktyce wbrew pozorom jest problem 
z lodem, bo w efekcie ocieplenia się klimatu, prawie go już nie 
ma. Sanki zamieniamy więc na kajaki i chcemy zobaczyć, jak to się 
sprawdzi. Chcemy przejść wschodnie wybrzeże w 50 dni. Chciał-
bym też spędzić więcej czasu z Inuitami, by lepiej opanować ich 
język i nie mówić już tylko „Kali chcieć zjeść”, tylko prowadzić z nimi 
normalne rozmowy. Chciałbym zostać prawdziwym Inuitą, opano-
wać dialekt i nauczyć się bardzo dobrze polować. Podoba mi się 
takie życie z dala od cywilizacji, mieszkanie w igloo i polowanie 
z harpunami. To już jedna z ostatnich takich osad. Chciałbym po-
jechać tam na pół roku lub na cały rok. Potem planuję ostatni etap 
mojego tzw. Arktycznego Trio, ale to na razie tajemnica, bo nikt na 
świecie tego nie zrobił. Najpierw chcemy jednak zobaczyć z kolegą, 
czy w ogóle jest to wykonalne. Dopiero wówczas podejmiemy się 
tego zadania. To plany na najbliższe 3 lata. 
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W Japonii znajduje się las słynący z tego, że popełniło w nim samobójstwo bardzo wiele 
osób. Na jednym z drzew znajduje się cyfry. Co one oznaczają? – na rozwiązanie tej

zagadki w czasie gry intelektualnej „Co? Gdzie? Kiedy?” musi wystarczyć minuta.
Autorem pytania jest Leri Gersamia, Gruzin, a od kilku lat koszalinianin. Od ponad

roku z wielką pasją prowadzi w Centrali Artystycznej quiz, w którym w środku
tygodnia uczestniczy całkiem spora liczba osób. Potrzeba do tego jedynie,

a może aż, szczerej pasji. Do wygrania jest wyłącznie własna satysfakcja.

LERI GERSAMIA:
CZłOWIeK Z ZAGADKą

AUTOr: ANNA MAKOCHONIK / FOTO: MArCIN TOrBIńSKI

eri Gersami pochodzi z Tbilisi. Pracuje jako tłu-
macz języka rosyjskiego w ośrodku rehabilita-
cyjnym. Po raz pierwszy przyjechał do Koszalina 
kilka lat temu, na szkolenie do Straży Granicznej. 
Poznał tu swoją obecną żonę, ale wciąż nie pla-
nował zamieszkać na stałe. Narzeczona jeździła 

więc do Gruzji, albo on przyjeżdżał do niej. W końcu, jak mówi, 
„trzeba było na coś postawić”. I tak Gruzin stał się koszalinianinem. 

Przyznaje, że ciężko było mu się tu zaaklimatyzować, ale rodzina 
żony przyjęła go serdecznie. Nie ziściły się więc obawy nieżyjących 
już rodziców Leriego, że syn będzie w Polsce sam. Koszalin osta-
tecznie oswoił, gdy rozpoczął prowadzenie gier intelektualnych 
„Co? Gdzie? Kiedy?” w Centrali Artystycznej.

Uprzejmy, kulturalny, ujmująco miły. Trochę tajemniczy. Wysoki, 
szczupły, ma 43 lata, choć trudno bez tej wiedzy określić jego wiek 
– młoda twarz, siwe włosy, bystre, nieco smutne oczy. Mówi spokoj-

l
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nie, cicho, waży zdania. Podkreśla, że deprymuje go bariera języko-
wa, choć posługuje się bogatym słownictwem, staranną polszczy-
zną, z melodyjnym wschodnim zaśpiewem. Kiedy opowiada o grze, 
rozpromienia się i w pełni widać jego specyficzną charyzmę, bez 
której nie udałoby mu się tak szybko skłonić tylu osób do wzięcia 
udziału w nietypowym, żeby nie powiedzieć niemodnym, przedsię-
wzięciu jakim jest rozwiązywanie zagadek w grupach.

– Ma w sobie coś takiego, że wszyscy go lubią i powodzenie gry 
to na pewno zasługa jego osobowości. Bardzo inteligentny, a jed-
nocześnie niezwykle skromny – mówi Violetta Świdroń, właścicielka 
Centrali Artystycznej, w której odbywają się gry intelektualne „Co? 
Gdzie? Kiedy?”.

Zaczęło się dwa lata temu od wieczoru tematycznego, zorgani-
zowanego tuż po powrocie Violetty Świdroń z Gruzji, zachwyconej 
tym niezwykłym miejscem. 
Na spotkanie przyszedł 
Leri.

– Bardzo mu się spodo-
bało, że mówimy o Gruzji, 
zwłaszcza że wtedy dawno 
nie był w rodzinnym kra-
ju – opowiada. – Jakiś czas 
później sam poprowadził 
wieczór gruziński, zapropo-
nował też zorganizowanie 
gry na bazie popularnego 
w Gruzji teleturnieju. Szcze-
rze mówiąc, nie wierzyłam 
w ten projekt, bo kto chciał-
by rozwiązywać łamigłówki 
przy stoliku? Okazało się, 
że wręcz przeciwnie, zain-
teresowanie jest ogromne, 
i cały czas narasta. Osoby, 
które chciałyby teraz dołą-
czyć do rozgrywek, nie mia-
łyby nawet gdzie usiąść.

W grze od półtora roku 
uczestniczy kilkanaście 
grup. rozgrywki odbywają 
się co czwartek, obecnie 
trwa walka o zwycięstwo 
V mistrzostw. Prowadzi 
Zgraja Wezgraja, ale po 
piętach depczą jej m.in. 
Grunt to Prund, Grzeczni 
Barbarzyńcy, Biedronki, 
Trójkąt Bermudzki, Czerwo-
ne Kaptury, Piersi Lepsi, De 
Ltoniści i Nagie na Księżycu 
(kolejność przypadkowa, 
ilość punktów zbliżona). Już 
nazwy grup zdradzają, jak 
pozytywna atmosfera towarzyszy rozgrywkom i to właśnie jej niezo-
bowiązujący klimat po części tłumaczy ich popularność, a właściwie 
fenomen, nie tylko w Koszalinie. – To co jest fajne w grze to z jednej 
strony jej niesamowita prostota, z drugiej wyzwanie jakie stanowi: 
trzeba się nieźle intelektualnie zmobilizować – mówi Jacek Wezgraj, 
lider „Zgrai”. – Najważniejsza jest jednak grupa, wspólne dochodze-
nie do odpowiedzi, dyskutowanie, działanie pod presją czasu. To 
po prostu świetnie, aktywnie i niebanalnie spędzony czas.

Formuła gry nie wyróżnia się niczym specjalnym. Nie ma skom-
plikowanej struktury, ani wymyślnych zasad. Trzeba odpowiedzieć 
na kilkanaście pytań, z różnych dziedzin. Główkowanie odbywa się 
w maksymalnie sześcioosobowych grupach, w dość szybkim tem-
pie – na odpowiedź jest minuta. Pytań jest dwanaście. Leri układa 
je sam. Z różnych dziedzin, od geografii, sportu i historii, po cieka-
wostki i skojarzenia. Nie są trudne, często wymagają raczej sprytu 

czy intuicji niż erudycji. Dobra odpowiedź równa się punkt. Nie ma 
nagród pieniężnych, ani rzeczowych, udział jest bezpłatny. Klimat 
bezcenny.

– To dobry sposób na zdobycie wiedzy i ćwiczenie umysłu, ale 
istotna jest też integracja, możliwość spotykania się z ludźmi – pod-
kreśla Leri Gersami i chwali: – Poziom intelektualny uczestników 
w Koszalinie jest bardzo wysoki.

Trzeba jednak zaznaczyć, że „Co? Gdzie? Kiedy?” to wersja spor-
towa pierwowzoru – niezwykle popularnego od lat 70. teleturnieju 
telewizyjnego, który w Gruzji ma większą oglądalność niż „Mam 
talent” czy „Taniec z gwiazdami”. W wersję sportową gra cała Gru-
zja. Mistrzostwa rozgrywają szkoły, kluby i państwa. Gra rozprze-
strzeniła się już m.in w USA, Kanadzie, Niemczech, Austrii, Izraelu, 
krajach europy Środkowej i Wschodniej. W Polsce licencję na pro-

wadzenie gry ma Leri i to 
on reprezentował Polskę 
w majowych rozgrywkach 
w Czechach. W „Co? Gdzie 
Kiedy?” zaczął grać na stu-
diach, z kolegami dla zaba-
wy, szybko awansował na 
prowadzącego rozgrywki 
uniwersyteckie.

– Hobby to złe słowo, 
za małe – mówi, zapytany, 
jakie miejsce zajmuje or-
ganizowanie gry w jego 
życiu. – To na pewno moja 
ogromna pasja, ciągle 
o tym myślę, bardzo mnie 
to zajmuje. Początkowo 
grę w Koszalinie miała pro-
wadzić moja żona, Wiolet-
ta, bo wydawało mi się, że 
ja nie poradzę sobie z ję-
zykiem polskim. Ale żona 
mnie zachęcała, motywo-
wała i w końcu przekonała. 
Gra stała się dla mnie moż-
liwością przełamywania 
bariery językowej. Poza tym 
poznałem wielu świetnych 
ludzi – po zakończeniu gry, 
spędzamy razem czas.

Ambicje Leriego się-
gają poza stoliki Centrali 
Artystycznej – chciałby 
zorganizować rozgrywki 
na poziomie miasta. Stąd 
pomysł, by zgłosić gry in-
telektualne „Co? Gdzie? 
Kiedy?” jako projekt do 
tegorocznego budżetu 

obywatelskiego (w kategorii projektów małych). Byłby – jak teraz 
– skierowany do wszystkich mieszkańców, a zwłaszcza uczniów 
i studentów. Próba już była – Leri poprowadził rozgrywki specjalne 
w czasie niedawnych Juwenaliów. Pomysł bardzo spodobał się ra-
dzie budżetu i zakwalifikował do finału. Teraz mogą na niego gło-
sować koszalinianie.

– Leri jest super człowiekiem, dla którego ta gra to wyraźnie ważny 
kawałek życia, być może jakiś łącznik z ojczyzną, z której wyjechał – 
mówi Jacek Wezgraj. – Nie do końca wiem, jak to zrobił, ale sprawił, 
że kilkadziesiąt osób nie wyobraża sobie spędzania czwartkowego 
wieczoru inaczej niż w Centrali Artystycznej. Wykreował atmosferę 
świetnej zabawy, pełną emocji, które uzależniają.

Leri lubi Koszalin, ale przyznaje, że tęskni za Gruzją. rzadko tam 
jeździ. We wrześniu chce po raz pierwszy pokazać Tbilisi sześciolet-
niemu synowi, Michałowi.



Darłowiak z urodzenia. W plebiscycie Dziennikarz roku 2013 znalazł się w finałowej 
piątce. Obecnie dziennikarz tygodnika „Wprost”. Wcześniej reporter „Gazety

Wyborczej”, „Przekroju”, „Polityki”, „Newsweeka”. rozmawiamy z nim
o dziennikarstwie, darłowskiej opozycji antykomunistycznej lat 80.

i festiwalu Media i Sztuka, którego był współpomysłodawcą. 
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ogłeś być marynarzem albo rybakiem, 
bo uczyłeś się w darłowskim technikum 
morskim, pielęgniarzem jako słuchacz 
koszalińskiego studium medycznego, 
a zostałeś dziennikarzem.
– Mogłem jeszcze być ichtiologiem, bo 
w 1989 roku dostałem się na Akademię 

rolniczą, żeby uniknąć powszechnego obowiązku służby wojsko-
wej. O życiu ludzkim decyduje przypadek. U mnie było tak jak 
u Czapajewa: lekarza dywizyjnego pytają, co mu dała rewolucja. 
A on na to: „no, przed wojną byłem szewcem, a teraz jestem le-
karzem”. Ja przed „rewolucją” byłem w szkole morskiej i miałem 
zostać mechanikiem urządzeń przetwórstwa rybnego, a w trakcie 
„rewolucji” zostałem dziennikarzem, bo nikt się tym nie chciał zaj-
mować.

– Jak to?
– Z Maćkiem Klimowiczem, bratem burmistrza Darłowa, posta-

nowiliśmy wydawać gazetę na powielaczu. Kalkulowaliśmy sobie, 
że teksty będzie nam pisać pani Nina Górecka. Kiedy poszliśmy do 
niej z tym pomysłem, powiedziała, że wołami jej do tego pisania nie 
zaciągniemy. A mieliśmy już wszystko co potrzebne: ramkę, Prze-
mek Gosiewski (były wicepremier; zginął w katastrofie smoleńskiej 
– przyp. red.) przywiózł nam wałek gumowy. Byliśmy przygotowani 
do drukowania, tylko nie miał kto tekstów napisaćÉ I padło na mnie. 
Do pierwszego wydania napisałem chyba wszystkie albo więk-
szość. To było niepoważne i oczywiście bez pieniędzy. Później było 
poważnej. Pierwsze pieniądze z pisania zarobiłem po 1989 roku.

– W „Gazecie Wyborczej”, gdzie się poznaliśmy?
– Nie, w „Gazecie Obywatelskiej”. To był tygodnik, który ukazywał 

się w Koszalinie. Powstał na wybory w 1989 roku. Tam napisałem 
pierwszy tekst, za który dostałem pieniądze. Jak dostajesz pienią-
dze za to, że coś tam naskrobiesz, to czujesz się niemal jak literat. 
Wtedy tak się czułem.

– Kiedy zaczynaliśmy, etos naszego zawodu był wysoki, było po-

czucie misji. Mieliśmy realny wpływ na rzeczywistość. Ujawniająca 
skandal publikacja prasowa mogła zakończyć karierę polityka. 
Dzisiaj to wygląda inaczej. Dlaczego?

– Dzisiaj wręcz mówi się, że „polityk nie mucha – gazetą go nie za-
bijesz”. Myślę, że zawód dziennikarski spsiał. Obecnie gazety reda-
gują Pr-owcy, bo dziennikarze nie mają czasu. A dlaczego ja chcia-
łem być dziennikarzem? Bo dziennikarz to był taki kowboj z filmu 
„W samo południe”. Ktoś prawy i sprawiedliwy, kto się nikomu nie 
kłania, zawsze dąży do prawdy. Jak w czarno-białych westernach. 
Ale przyszedł kryzys, zrobiło się mniej pieniędzy, więc szyje się 
z tego co jest. Byłem zdziwiony na przykład, jak w dużych gazetach 
ktoś na kolegium zgłaszał, że napisze sylwetkę a potem dzwonił do 
bohatera tekstu i mówił: „Piszę o panu. Czy pan się ze mną spotka?”. 
I głównym informatorem w tekście stawał się sam bohater. Kiedyś, 
jak się pisało sylwetkę polityka, to się drążyło przeszłość osoby 
niemal od przedszkola, żeby poszukać informacji, dokumentów. 
Na końcu się szło do bohatera i mówiło: „siedem lat temu był pan 
gdzieś tam i robił pan przewał, co pan na to?”. Dzisiaj nie ma szans 
na to, żeby go zapytać, bo nikt się nie dowie, nie dotrze do tego, 
co konieczne.

– Kiedy rozmawialiśmy o zawodzie na początku lat 90. i ktoś 
wtedy przytoczył stwierdzenie Roberta Murdocha, magnata pra-
sowego, że prasa czy szerzej media to tylko element przemysłu 
rozrywkowego, myśmy się oburzali. Dzisiaj, patrząc na polski ry-
nek prasowy, można chyba stwierdzić, że Murdoch miał rację.

– Trochę tak jest. Jak byłem w „Przekroju”, to naczelny, Piotr Naj-
sztub, mówił: „my tu jesteśmy od infotainmentu; mamy zaspokoić 
swoich czytelników”. Ale wtedy nadal wydawało mi się, że jeszcze 
o coś więcej chodziło. A dzisiaj mam wrażenie, że jedni szczują na 
drugich, są dwie strony barykady. Na tych barykadach siedzą poli-
tycy a za ich plecami dziennikarze i okładają się obelgami. Jesteś 
dziennikarzem? To musisz się opowiedzieć! Ja ma z tym problem, 
bo…

– Jesteś „niczyj”?

m
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– Jestem niczyj. rugany jestem przez jednych i przez drugich. Jed-
ni i drudzy grożą mi pozwami. Z jednej strony Andrzej Czuma (były 
minister sprawiedliwości z PO – przyp. red.) wytoczył mi sprawę za 
swoje kredyty, których nie spłacał w Chicago. A Jarosław Kaczyński 
pomstuje na mnie za to, że napisałem o jego ojcu. Generalnie świat 
się upraszcza. Co dzisiaj dominuje w prasie? relacja, komentarz 
i wywiad, który jest najprostszy do zrobienia. A znika reportaż, re-
portaż śledczy, jakieś analizy – wszystko, co wymaga czasu.

– Ale jeśli wziąć pod uwagę prasę jako całość, to jednak to 
o czym mówisz – tzw. prasa poważna, to jest mały wycinek rynku. 
Dominuje „kolorówka”, tabloid. Ten świat ma się dobrze.

– Ale ja tego w ogóle nie dostrzegam, bo tego nie czytam. Na-
prawdę się dziwię, że 10 lat temu największą gazetą była poważna 
„Gazeta Wyborcza”, a dzisiaj „Fakt”, który…

– … sprzedaje prawie trzy razy mniej niż kiedy startował 10 lat 
temu. Ludzie przestają czytać?

– Tak. Jesteśmy płatnerzami, którzy zbroje kują, ale nie ma ryce-
rzy, co by je chcieli nosić

.- Ty w autoreklamie tygodnika „Wprost” mówisz, że jesteś 
dziennikarzem, bo lubisz słuchać ludzi. Słuchasz ich, ale masz też 
doświadczenie prawie 50-letniego człowieka, życiowe i zawodo-
we. Nie rozczarowuje cię to, co ludzie mówią?

– Mam wrażenie, że dzisiaj ludzie, gdy widzą dziennikarza, starają 
się mu nawinąć na uszy makaron. Myślą, że należy powiedzieć to, co 
oni myślą, że dziennikarz chciałby usłyszeć. Kiedyś było więcej cza-
su, więc trzeba było tę godzinę odczekać, żeby ludzie swój makaron 
nawinęli i wtedy zaczynała się przebijać jakaś prawda, uczciwość. Ja 
lubię ten moment, kiedy ludzie zaczynają uczciwie opowiadać. Dla-
tego jak się rozmawia z ludźmi przez telefon, to oni rzadko mogą 
do takiej fazy przełamania dojść. Z Michałem Ogórkiem ostatnio 
rozmawiałem, który też zaczynał jako reporter. I on mówi: „jechałem 
do jakiejś miejscowości, spotykałem się z dyrektorem i wiedziałem 
lepiej co on ma powiedzieć niż, on mi mówił”. Jest taki moment, że 
jak zaczynasz pisać i rozmawiać z ludźmi, to zaczynasz wyczuwać, co 
oni mogą mówić. Ten się będzie wykręcał, ten ci nic nie powie, ten 
cię tylko będzie zwodził, że coś ci opowie, a ci nie opowie. Ale cza-
sem z tych wszystkich rzeczy wyłania się jakaś perła i ktoś ci opowie 
taką historię, że gubisz kapcie.

– Ale generalnie obraz jest smutny. Etos podupadł. Wydaje się, 
że czytelników, którzy chcą czytać dobre rzeczy, jest coraz mniej. 
Rynek przymusza wydawców do oszczędności, więc nie inwestują 
w ludzi i w czas. Czy to oznacza koniec dziennikarstwa?

– Gdybym był Lepperem, to bym po prostu się przykuł gdzieś, 
zorganizował blokadę na ulicy i zażądał interwencyjnego skupu 
gazet. Ale ja myślę, że to co wartościowe, przenosi się do książek 
reporterskich. Gazety były kiedyś jak portale internetowe obec-
nie: zawierały wszystko. Papierowe gazety obumierają, a Internet 
ma inną naturę. Kiedy pytasz człowieka, gdzie coś przeczytał, to 
może powie, że w „Polityce” a bo w „Gazecie Wyborczej”. Jeśli czy-
tał elektronicznie, to mówi „w Internecie”. Internet nie ma własne-
go brandu. Obecnie markami są nazwiska dziennikarzy. Znam ta-
kich, którym się udało książkami przebić. Mówię o reporterach, bo 
tacy mielący bieżące informacje i zajmujący się polityką nie mają 
racji bytu. Oczywiście, komentują na pięciu portalach, występują 
w telewizji i wykonują ciężką pracę, ale ich nie widać. Część repor-
terów, którzy przerzucili się na książki, tacy jak Jacek Hugo-Bader, 
kiedy „Gazeta” przestała finansować ich wyprawy, zaczęli jeździć 
za własne pieniądze i opisywać świat. Gazety, nawet tak duże jak 
„Wyborcza”, nie gwarantują obecnie elementarnych warunków do 
pracy. Jacek wspominał: „Chcieli mnie wysłać na Ukrainę i bardzo 
chętnie bym tam pojechał. Powiedzieli, że jadę na pięć dni i mam 
napisać trzy reportaże. Więc powiedziałem, że nie da rady, bo 
piszę reportaż w miesiąc”. Baderowi się udało, Mariuszowi Szczy-
głowi się udało, Wojtkowi Tochmanowi się udało, Magdzie Grze-
bałkowskiej się udało. Sprzedają książki reporterskie w dużych na-
kładach. Ludzie chcą czytać o prawdziwych historiach. Ja jestem 
reporterem, więc pewnie pójdę tą drogą i być może znajdę tam 
swoją niszę.

– Ale przyznaj, masz powody do satysfakcji.
– Tak, zdobyłem wielką koronę tygodników polskich.
– To też, ale chodzi mi o to, że w ubiegłym roku zostałeś umiesz-

czony przez środowisko w pierwszej piątce najlepszych polskich 
dziennikarzy.

– Tak, ale satysfakcjonowałoby mnie bardziej, gdybym był w je-
dynceÉ To trochę tak, jak z facetem, który chwali się, że był pierw-
szym na Księżycu kosmonautą z wąsami. Nie jego zapamiętają, ale 
tego, który naprawdę był pierwszy.

– Nie powiesz mi, że nie czujesz odrobiny satysfakcji.
– Jak się stoi na scenie podczas gali i Andrzej Skworz mówi o tobie 

(Andrzej Skworz redaktor naczelny miesięcznika „Press”, organizato-
ra plebiscytu Dziennikarz roku – przyp. red.) „a teraz za niezgięcie 
karku, za pokazanie postawy godnej dziennikarza nagradzamy…” 
i tutaj pada twoje nazwisko, to jest miłe. Ale to jest chwila i też wiem, 
że ten blichtr nie ma większego znaczenia, bo trzeba pracować każ-
dego dnia. To jest taki bonus, który się trafia lub nie. Ale podkre-
ślam: nadal chciałbym to robić, to mi się podoba i wydaje mi się, że 
ma to sens. Nie wiem tylko, czy wciąż będą klienci, którzy dadzą mi 
zatrudnienie, kupując książki albo gazety, gdzie pracuję.

– Wróćmy do Darłowa. Było ono w końcówce lat 80. szczegól-
nym miejscem. Sporo młodej energii tam się pojawiło i było sporo 
osób, które miały ochotę wspólnie działać w opozycji antykomu-
nistycznej.

– Wydawaliśmy wtedy w Darłowie dwa tytuły w podziemiu – ja, 
Maciek Klimowicz, Arek Klimowicz, Marek łuba, Maciek Majewski 
i Stachu Gawłowski. Jednocześnie wspierałem „Solidarność” i by-
łem w ruchu „Wolność i Pokój”, który walczył o zastępczą służbę 
wojskową. Były dwie grupy opozycyjne – starsza, solidarnościowa 
i młodsza, nasza. No i była pani Gosiewska, mama Przemka, która 
organizowała protesty przeciwko budowie elektrowni atomowej. 
To było coś, co miało sens, bo tysiące ludzi wychodziło na ulicę.

– Można powiedzieć, że to było o wiele skuteczniejsze niż wszel-
kie działania wtedy prowadzone w Koszalinie.

– Myślę, że to dlatego, że wzięli się za to ludzie młodzi a nawet 
bardzo młodzi. Jak powstawał w Darłowie Komitet Obywatelski, 
spotkał się on w mieszkaniu Maćka i Arka Klimowiczów (Arek był 
wtedy na studiach). Ważną rolę odegrała również pani Nina Górec-
ka. Musieliśmy znaleźć jakichś starszych ludzi z autorytetem. Na to 
spotkanie u Klimowiczów zaprosiliśmy ludzi, którzy mogli być na-
szymi ojcami albo dziadkami, a my ich namawialiśmy, żeby zaczęli 
firmować Komitet, bo jakby robiły to takie szczawie jak ja czy Maciek, 
nikt by KO nie potraktował poważnie. Ale rzeczywiście tworzyliśmy 
środowisko. Przemek Gosiewski, który studiował w Gdańsku i był 
w NZS-ie, przywoził książki, materiały. Dzięki niemu drukowaliśmy 
w Gdańsku naszą gazetkę. Tworzyła się taka grupka wzajemnego 
wspierania, a to że to było w konspiracji jeszcze. Dzisiaj się mówi 
w Warszawie, że już od 1986 roku już wszystko można było robić, że 
praktycznie komuny nie było. A na prowincji było tak, że Stachowi 
Gawłowskiemu dano na koniec szkoły morskiej taką opinię: „po-
dejrzany, angażuje się w podejrzanie polityczne przedsięwzięcia”. 
To dyskwalifikowało go z dalszej pracy, bo gdyby komuna istniała 
dalej, to on może w kopalni albo na wysypisku śmieci dostałby za-
jęcie. Taką opinię dostał po wyborach 4 czerwca 1989, na koniec 
nauki w szkole morskiej!

– Do Darłowa wracasz chyba nie tylko dlatego, że mieszka tam 
Mama. Odnoszę wrażenie, że nadal czujesz związek z tym miej-
scem.

– Lubię Darłowo. Chodzę po zakątkach, które pamiętam z dzieciń-
stwa i widzę jak to miasto się zmienia. Naprawdę ono fizycznie się 
ogromnie zmieniło. W końcu jest czysto, ładnie. Wygląda to jak pięk-
na scenografia. Potrzeba do niej aktorów. Uwagę zwrócił na to parę 
lat temu burmistrz. Stąd wziął się pomysł festiwalu letniego pod na-
zwą Media i Sztuka. Bardzo ważną rolę odegrał w tym Piotr Muszyń-
ski ze Szczecina, który stał się technicznie głównym organizatorem 
spotkań ze znanymi dziennikarzami, artystami, politykami. Już po 
raz czwarty można się z nimi spotkać w Darłowie i posłuchać ich na 
żywo. Myślę, że to ma swoją wartość i dodaje kolorytu miastu. 
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INSTYTUT KOSMETOLOGII I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

Pod powierzchnia skóry, którą widzisz jest skóra jakiej pragniesz.
Odkryj ją już dziś.

Ideą Dune Dermalogica & Spa jest holistyczne podejście do życia i zdrowia. Pomagamy naszym 
Gościom odzyskać równowagę ciała, ducha i umysłu, zapewniając luksusowy odpoczynek i regene-
rację. 
Nasze zabiegi pielęgnacyjne gwarantują skuteczną odnowę biologiczną i relaks całego ciała. W miłej 
atmosferze i komfortowych warunkach mogą Państwo wykonać zabiegi z zakresu kosmetologii, me-
dycyny estetycznej, makijaż permanentny, a także zapewnić sobie prawdziwe odprężenie, korzy-
stając z dobroczynnego działania masaży.
W gabinecie można również zakupić kosmetyki pielęgnacyjne, specjalnie dobrane do potrzeb 
Państwa skóry, których stosowanie intensyfikuje i przedłuża efekty terapii. Najnowsze receptury 
zawarte w systemach pielęgnacyjnych przekładają się na wyjątkową skuteczność i precyzję. Nad 
doborem i przebiegiem zindywidualizowanej kuracji pielęgnacyjnej czuwają profesjonalni terapeuci 
Dermalogica.
Dune Dermalogica & Spa łączy naturalną moc uzdrawiania, nowoczesny wystrój wnętrz i utalento-
wany personel, którego zadaniem jest pozostawianie niezapomnianych wrażeń. Zmierzając do 
doskonałości, osiągnęliśmy równowagę między oczekiwaniami klientów a rezultatami związanymi 
z profesjonalną terapią skóry. 



dzywają się już kolejni sportowcy, którzy 
również cierpieli – cierpią – na depresję. Inni 
przypominają sobie o znajomych, którzy 
mają dokładnie takie same objawy jak słyn-
na narciarka. I jak to zwykle bywa, wyznanie 
bardzo znanej osoby (przykład Angeliny Jo-

lie) nagle odblokowało problem; okazuje się, że chorzy na depresję 
są wśród nas, że jest ich bardzo wielu, tyle że może nie zawsze do-
strzegani, a już na pewno – rozumiani.

Mimo wieloletnich kampanii medialnych depresja wciąż jest cho-
robą wstydliwą, a ci, których dotyka, są stygmatyzowani. Wzbudzają 
litość, współczucie, bo są słabsi, bo sobie nie radzą. Tymczasem od 
wielu lat wiadomo, że zaburzenia nastroju nie są żadną słabością 
charakteru, a depresja jest chorobą związaną z wadliwym funk-
cjonowaniem dwóch ważnych neuroprzekaźników w mózgu – se-
rotoniny i noradrenaliny (chociaż niektórzy mają wątpliwości, czy 

ich zbyt niski poziom jest przyczyną czy skutkiem choroby) – oraz 
z nieprawidłowościami, jak określają to lekarze, funkcjonowania osi 
podwzgórze–przysadka–nadnercza, nadmiernie wytwarzającej hor-
mony stresu, m.in. kortyzol.

Depresja, nazywana dżumą XXI w., w ciągu życia dotyka ok. 15 
proc. europejczyków. Inne dane mówią o tym, że co dziesiąta oso-
ba na świecie przechodzi w życiu przynajmniej jeden jej epizod. 
Depresja jest już drugą, po chorobie niedokrwiennej serca, najczę-
ściej atakującą nas chorobą. WHO w opublikowanym w maju ra-
porcie alarmuje: u młodych ludzi depresja jest głównym powodem 
występowania schorzeń i niepełnosprawności, a samobójstwo jest 
jedną z trzech najczęstszych przyczyn śmierci młodzieży.

Nie ma żadnych powodów, by sądzić, że Polska odbiega od tych 
statystyk. Ilu Polaków choruje na depresję, dokładnie nie wiadomo. 
– Nie wiemy też, ilu jest wszystkich chorych psychicznie, gdyż staty-
styki nie obejmują pacjentów leczących się prywatnie – mówi krajo-

o
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Psychiatrzy nie ukrywają, że cieszą ich takie wyznania jak Justyny Kowalczyk. Pomagają 
odczarować depresję. Ale nadzieje lekarzy mogą być płonne. W komentarzach

do wywiadu dominował podziw, że Justyna „miała odwagę przyznać się
do takiej słabości”.

 DePreSJA. NIGDy NIe MÓW MI 
„WEź SIę W GARŚć”
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wy konsultant w dziedzinie psychiatrii prof. Marek Jarema. – Takich 
danych nie będzie, dopóki nie wprowadzimy rejestru medycznego. 
W wielu krajach europejskich pacjent ma kartę ze swoim pinem 
i system rejestruje każdą jego styczność ze służbą zdrowia.

Według danych CBOS z 2012 r. ponad połowa populacji miewa 
stany skrajnej melancholii i zniechęcenia, a sześciu na stu badanych 
ma myśli samobójcze. Milion Polaków łyka codziennie tabletkę po-
pularnie zwaną antydepresantem.

WEź SIę W GARŚć

Więc każdy z nas, statystycznie, ma wśród rodziny czy przyjaciół 
osobę cierpiącą na zaburzenia depresyjne. A mimo to większość 
chorych spotyka się z kompletnym niezrozumieniem otoczenia. Jak 
Olga, która ciągle płakała. rzewnymi łzami. Zaczynała rano w ła-
zience, patrząc w lustro. Potem strumienie leciały po twarzy, gdy 
tylko próbowała coś powiedzieć. Cokolwiek, nawet gdy mówiła 
mężowi, że podgrzeje mu zupę. Po prostu tak, jakby uruchomie-
nie głośni otwierało zawory. Przestała wychodzić z domu, bo głupio 
płakać na ulicy czy w sklepie. Chodziła tylko do kościoła, bo tam 
widok płaczącej kobiety nie budził sensacji. Modliła się i płakała, 
i czuła wyrzuty sumienia, że te łzy wszyscy biorą za przejaw religij-
nego wzruszenia, a one ani z Bogiem, ani ze wzruszeniem nic nie 
miały wspólnego. Tylko z koszmarnym, nie do opanowania, lękiem 
przed śmiercią. Tak nieznośnym, że zaczęła myśleć o samobójstwie. 
Chciała umrzeć, by już się więcej nie bać śmierci. Absurd, który 
może zrozumieć tylko ktoś, kto ma za sobą zaburzenia lękowo-de-
presyjne. Kiedy przyłapała się, że zaczyna robić konkretne plany, jak 
to najlepiej przeprowadzić, zrozumiała, że musi pójść do psychiatry. 
Nie miała siły, żeby szukać lekarza. Na szczęście przyjaciółka, która 
leczyła się na depresję, umówiła wizytę.

Bardzo wielu chorym pierwszy kontakt z psychiatrą załatwia ktoś 
z ich otoczenia, kto też choruje lub chorował w przeszłości. Zdrowi 
najbliżsi na ogół nie widzą problemu, 
uważają, że to „jakaś histeria”. Olga 
od męża słyszała to, co wielu w jej 
sytuacji: „weź się w garść”. Mama, 
łagodniej, prosiła ją: „córeczko, nie 
rozpaczaj, przecież nic się nie stało, 
uspokój się”. Olga naprawdę bardzo 
chciała się uspokoić i wziąć w garść, 
ale po prostu nie mogła. Istota depre-
sji polega na tym, że właśnie nie da 
się „wziąć w garść”.

Ci, którzy poważny epizod depre-
syjny mają już za sobą, przyznają, że 
gorsza od niezrozumienia była tylko litość najbliższych. Ci bliscy, 
wmawiający im, że nie mają żadnego powodu do depresji. A prze-
cież tej chorobie – poza spowolnieniem ruchowym, uczuciem kosz-
marnego zmęczenia, utratą energii, anhedonią (nieumiejętnością 
odczuwania radości i zadowolenia), lękiem – prawie zawsze towa-
rzyszy spadek albo wręcz zanik poczucia własnej wartości. Chorzy 
mają też tendencję do obwiniania się za wszystko.

GADAJąCY BRZUCH

Wielu Polaków cierpiących na zaburzenia depresyjne (szacu-
je się, że około połowy) po prostu się nie leczy. Bo wstyd. Inni by 
chcieli, ale nie mają gdzie. Trafiają do lekarza dopiero po pierwszej 
próbie samobójczej albo gdy choroba jest już tak zaawansowana, 
że uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Do tego dochodzą ci, 
którzy całymi latami bezskutecznie walczą z przewlekłymi choro-
bami somatycznymi. I nie chodzi o hipochondryków, tylko o ludzi 
z tzw. maską depresji. – Ocenia się, że około 25–30 proc. pacjentów, 
którzy zgłaszają się do lekarza pierwszego kontaktu, przychodzi 
tam z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym, a nie so-
matycznym – mówi prof. dr hab. Jan Czesław Czabała, kierownik 
katedry psychologii klinicznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej. 

– Cierpią na bóle głowy, kręgosłupa, mają kłopoty ze snem albo 
z trawieniem. Idą do internisty, ale tak naprawdę ich problemy mają 
związek z napięciem przeżywanym w sposób nieadekwatny. To lu-
dzie, którzy nie radzą sobie z ytuacjami stresowymi. I to przekłada 
się na funkcjonowanie organizmu.

Pojawiają się na przykład bóle krzyża, karku i ramion. W bada-
niach ich stan zdrowia nie wypada idealnie, choć i nie tak źle, jak 
wskazywałyby ich dolegliwości, więc ci chorzy najczęściej nie są 
kwalifikowani do operacji. Ale ponieważ poza bólem mają ewi-
dentne objawy neurologiczne, czasem nawet zaniki mięśniowe, są 
leczeni długą i żmudną rehabilitacją i fizykoterapią. Na wzmiankę 
ortopedy czy neurochirurga, żeby poszli do psychologa, bo stres 
powoduje wzmożone napięcie mięśniowe wywołujące dolegliwo-
ści, reagują oburzeniem.

Są też tacy jak ewa, 36 lat, która po roku diagnostyki miała już 
skierowanie na operację jamy brzusznej, a walcząc ze wzdęciami, 
gazami i stawiającymi się jelitami, czyli tym, co fachowo nazywa się 
podniedrożnością jelitową, posłuchała rady jednego z chirurgów 
(dużo ruchu i dieta półpłynna) i doszła do wagi 42 kg. Trafiła do 
psychiatry z podejrzeniem anoreksji. Gdy już okazało się, że ma 
zaburzenia lękowo-depresyjne i po kilku miesiącach terapii było 
lepiej, także z przewodem pokarmowym, jej jelita wciąż odzywały 
się na każdej sesji. Psychoterapeuta prosił wtedy, by spróbowała 
wytłumaczyć, co ten brzuch chce im powiedzieć. Głupio brzmiało, 
ale poszło ku dobremu.

DUSZA I CIAŁO

Depresję nazywano kiedyś chorobą duszy. Jej zdradliwość po-
lega też na tym, że chorującemu niełatwo ustalić granicę, kiedy się 
ta przypadłość zaczyna, czym różni się od utrzymującego się uczu-
cia smutku czy pogorszonego nastroju. Nie jest to typowa choroba 
psychiczna, której objawy względnie łatwo zauważyć.

Dziś wiadomo już, że to choroba 
mózgu, jednak co ją wywołuje i skąd 
się bierze, nadal do końca nie wyja-
śniono. Są różne czynniki ryzyka (bio-
logiczne, psychospołeczne, rozwojo-
we), które wchodzą ze sobą w złożone 
relacje. W nowych koncepcjach mówi 
się o predyspozycjach genetycznych, 
a także związanych z pewnym typem 
osobowości czy traumatycznymi wy-
darzeniami. Także ze stresem dozna-
nym we wczesnym dzieciństwie, który 
zmienił działanie mózgu.

Bo wyzwalaczem w przypadku depresji może być jakieś kon-
kretne negatywne zdarzenie, np. strata bliskiej osoby, bankructwo, 
utrata pracy, rozstanie z ukochaną osobą. Psychiatrzy nazywają takie 
wydarzenie spustem. Mechanizmem spustowym może być też po-
ronienie – jak to mogło być w przypadku Justyny Kowalczyk. Poro-
nienie, podobnie jak śmierć kogoś bliskiego, wiąże się z trwającym 
nawet około roku, a czasem jeszcze dłużej, naturalnym okresem 
żałoby, przez którą można przejść pomyślnie pod warunkiem, że 
będzie czas na doświadczenie emocji każdego etapu. Apatii, złości, 
zaprzeczenia, wreszcie godzenia się. I z tą poprawką, że z żałoby nie 
wychodzi się już takim samym człowiekiem, a źle przeżyta, tłumiona 
żałoba stanowi idealne podłoże dla ujawnienia się depresji.

SMUTEK I RYZYKO

Depresja jest na tyle złożoną chorobą, że trudno do niej dobrać 
odpowiednią terapię. Od lat psychiatrzy stosują – dla celów tera-
peutycznych – pewną typologię tej choroby.

Mówi się więc o depresji endogennej, czyli takiej, której nie po-
wodują czynniki zewnętrzne. Atakującej nagle, bez żadnego po-
wodu, bez poprzedzającej ją traumy. W tym przypadku skuteczna 
miałaby być właściwie tylko farmakoterapia.

Depresja w ciągu życia dotyka ok. 15 proc.
Europejczyków. Inne dane mówią o tym,
że co dziesiąta osoba na świecie przechodzi
w życiu przynajmniej jeden jej epizod. Depresja
jest już drugą, po chorobie niedokrwiennej
serca, najczęściej atakującą nas chorobą. 
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Na przeciwnym biegunie postawiono depresję psychogenną, 
najczęściej nerwicową (stany lękowe), lub reaktywną, spowodowa-
ną konkretnym wydarzeniem czy sytuacją życiową (wyzwalaczem 
właśnie). Tę najchętniej leczono psychoterapią. Do tego podziału 
dorzucono jeszcze depresję organiczną (występującą w chorobach 
somatycznych) i atypową, czyli maskowaną.

W praktyce ten podział nie przebiega jednak ostro. – Nie ma de-
presji tylko endogennej albo tylko organicznej – mówi doc. Adam 
Wichniak, ordynator oddziału leczenia zaburzeń depresyjno-lę-
kowych w warszawskim Instytucie Psychiatrii i Neurologii. – Chory 
zawsze jest przecież w jakimś kontekście, który wpływa na jego sa-
mopoczucie.

Tak jednak, jak depresję mogą maskować fizyczne dolegliwości, 
tak i sama depresja może być maską innych somatycznych chorób, 
zwłaszcza kardiologicznych i neurologicznych. – Nie powinno się 
żadnemu choremu np. zlecać psychoterapii bez uprzedniej oceny 
ogólnego stanu zdrowia – mówi doc. Wichniak. – Ale na to nie ma 
pieniędzy. Psychiatria jest najbardziej niedofinansowaną gałęzią 
medycyny.

Jak się w tym wszystkim połapać? Jakie objawy zdecydowanie 
wskazują, że zły nastrój, melancholia, lęk – których przecież wszyscy 
doświadczamy – przekraczają granicę choroby? Specjaliści mówią, 
że jeśli kilka lub kilkanaście objawów 
– smutek, płaczliwość, brak apetytu, 
chudnięcie, kłopoty ze snem, drażli-
wość, poczucie beznadziei, kłopoty 
z pamięcią – utrzymują się dłużej niż 
dwa tygodnie, to nie należy ich lek-
ceważyć. Zwłaszcza jeśli trudno je po-
wiązać z jakimś konkretnym wydarze-
niem – na przykład żałobą. To jeszcze 
nie musi być depresja, ale jeśli to jest 
depresja – objawy będą się nasilać. 
Psycholog może pomóc oszacować 
ryzyko. Ale tylko specjalista – psychia-
tra – potrafi ocenić, jakie leczenie i kiedy wdrożyć.

Jeśli jest to depresja, nie da się uciec od niej – na przykład 
w zwiększenie wymagań wobec siebie, w bardziej katorżniczą pra-
cę. (Psychiatrzy wypowiadający się na temat Justyny Kowalczyk 
dość zgodnie odradzają jej „autoterapię” w postaci powrotu do 
ciężkiego treningu). Nie warto jednak, a wręcz nie należy, uciekać 
od pracy. rytm, zajęcie, powód, by wstać, to właściwie warunek wy-
zdrowienia.

A jeśli dręczący nas smutek i apatia wiążą się z żałobą (także tą 
szerzej rozumianą, po poronieniu, rozwodzie, poważnym zawodzie 
życiowym), względnie z kryzysem połowy życia – gdy większość 
ludzi ma potrzebę sporządzenia pierwszego bilansu – dzwonkiem 
alarmowym są zawsze myśli samobójcze. Względnie ich subtelniej-
szy wariant: potrzeba zniknięcia. Utrzymujące się – znów dwa tygo-
dnie i dłużej – marzenie, żeby przestać istnieć. Mieć wreszcie spokój 
z życiem. Nie obudzić się.

W większości wypadków w depresji nie obejdzie się bez farma-
kologii i włączenia na jakimś etapie psychoterapii.

KOSZTOWNA EPIDEMIA

I to jest problem systemowy, bo chorych przybywa w szybkim 
tempie. W ostatnich 20 latach w Polsce aż o 70 proc. wzrosła liczba 
osób zgłaszających się do poradni zdrowia psychicznego. Niektó-
rzy psychiatrzy twierdzą, że niekoniecznie oznacza to proporcjo-
nalny wzrost zachorowań na depresję, tylko większą świadomość 
pacjentów, bo ludzie jednak więcej o zaburzeniach depresyjnych 
wiedzą i częściej je u siebie rozpoznają.

Ale wzrost liczby ludzi dotkniętych zaburzeniami depresyjnymi 
jest globalny. Depresji jest coraz więcej, bo styl i tempo naszego 
życia nie sprzyjają zdrowiu psychicznemu. Nawet zwolennicy teorii 
genetycznego uwarunkowania depresji – podnoszący argument, że 
około 50 proc. krewnych pierwszego stopnia (rodziców lub dzieci) 

osób chorujących na depresję również na nią choruje – przyznają, 
że współczesność, czyli życie w długotrwałym stresie może wyzwa-
lać depresję u osób do niej predestynowanych genetycznie. – Ko-
lejność jest taka: najpierw stres, potem zaburzenia snu, najczęściej 
bezsenność, ale zdarza się też nadmierna senność w ciągu dnia, 
wreszcie depresja– mówi doc. Wichniak, który jest także specjalistą 
medycyny snu. – Stresu w Polsce nie leczy się w ogóle. Podobnie 
jest z bezsennością czy nadmierną sennością. Tymczasem statystyki 
pokazują, że co drugi Polak miewa problemy z regularnością i jako-
ścią snu. I znów – nie ma pieniędzy na leczenie depresji, nie ma też 
na profilaktykę.

A psychiatrzy ostrzegają: to się zemści. Według prognoz Świa-
towej Organizacji Zdrowia depresja za 5 lat zajmie drugie miejsce 
w rankingu najbardziej kosztownych społecznie chorób (zaraz po 
chorobach nowotworowych). Leczenie psychiatryczne jest tańsze 
niż onkologiczne, ale tak zwane pośrednie koszty leczenia są już 
dziś w chorobach mózgu najwyższe w całej medycynie. Pośrednie, 
czyli niezwiązane z procedurami medycznymi. Np. świadczenia 
z powodu niezdolności do pracy, zwolnienia, zasiłki, renty.

Jeszcze wyższe są koszty społeczne depresji. To choroba prze-
wlekła, przebiegająca najczęściej z nawrotami, a pomiędzy epi-
zodami depresyjnymi chory nie zawsze jest w dobrej kondycji. Po 

pobycie w szpitalu albo nawet tylko 
po długim zwolnieniu lekarskim tra-
ci pracę, najczęściej bezpowrotnie, 
bo jaki pracodawca chce zatrudnić 
psychicznie chorego? Brak jest po-
wszechnego zrozumienia tej cho-
roby w rodzinie, miejscu pracy; na 
ludzi nią dotkniętych patrzy się czę-
sto jak na nieudaczników, którzy nie 
wytrzymali ciśnienia, wypadli z gry, 
przegrali w konkurencji z innymi.

I nawet już zdrowy, zdolny do pra-
cy człowiek ląduje na rencie lub na 

bezrobociu. Czasem nie jest w stanie nie tylko pracować, ale także 
wypełniać domowych, rodzinnych obowiązków. Pogarszają się rela-
cje z bliskimi. Dochodzi do konfliktów, odsunięcia, rozpadu związ-
ku lub przeciwnie, nadmiernego uzależnienia. U partnerów osób 
chorych na depresję może wystąpić depresja wtórna, reaktywna. 
Związana z poczuciem winy. Skoro partner jest smutny, przygnębio-
ny, ma depresję, to znaczy że nie umiałem go uszczęśliwić. Wtedy 
leczą się oboje.

NIEMęSKA CHOROBA

A zachorować może każdy z nas. Za wiekowe grupy ryzyka przy-
jęto młodość (17–30 lat), ludzi którzy odnajdują swoje miejsce i pró-
bują poukładać się w dorosłym życiu, co nigdy nie jest łatwe. Potem 
wiek po pięćdziesiątce, czyli czas, w którym robi się bilans życia, 
a ten często nie wypada zbyt dobrze. I wreszcie starość, 70 plus, 
czyli czas, w którym zbliżamy się do nieuchronnego końca życia 
i musimy z tą świadomością żyć i ją zaakceptować.

Największe znaczenie w skłonnościach do depresji przypisywa-
no płci. Faktycznie kobiety na depresję chorują dwa razy częściej 
niż mężczyźni. Ale niektórzy naukowcy prostują: dwa razy więcej 
kobiet nie tyle choruje, co leczy się z powodu tej choroby, a to za-
sadnicza różnica. Ocenia się, że aż 65 proc. przypadków depresji 
u mężczyzn pozostaje niewykrytych. Mężczyźni znacznie częściej 
niż kobiety odbierają sobie życie, w USA wśród ludzi po 75. roku 
życia samobójstwo popełnia aż 15 razy więcej mężczyzn niż kobiet. 
A przecież uważa się, że połowa samobójstw spowodowana jest 
depresją. Prawdopodobnie mężczyznom jeszcze trudniej jest się 
przyznać do depresji niż kobietom, bo ta słabość, jak wielu wciąż 
rozumie tę chorobę, facetowi po prostu nie przystoi. Ta choroba 
odbiera im męskość, co w połączeniu z niemożnością pozbycia się 
tej przypadłości powoduje konflikt nie do rozwiązania.

Autorka jest dziennikarką tygodnika „Polityka”

Światowa Organizacja Zdrowie alarmuje:
u młodych ludzi depresja jest głównym powodem 
występowania schorzeń i niepełnosprawności,
a samobójstwo jest jedną z trzech najczęstszych 
przyczyn śmierci młodzieży.



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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j
Prawie 22 tysiące złotych udało się zebrać podczas pikniku charytatywnego „Wspólna 
zabawa, szlachetna sprawa” zorganizowanego przez Fundację Zachodniopomorskie 

Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych Filia Koszalin. 

WSPÓLNA ZABAWA,
SZLACHeTNA SPrAWA

AUTOr: rAFAł BryL / FOTO: MAreK CZeCHOWSKI

ak mówi tytuł imprezy – na dobroczyńców i uczestników 
czekało mnóstwo atrakcji. Przez niemal całą niedzielę 
1 czerwca br. przed Amfiteatrem Fundacja propono-
wała rozmaite aktywności, pomyślane dla uczestników 
w różnym wieku. Dla dzieci m.in. malowanie buzi, po-
kazy sprzętu policyjnego i straży pożarnej, prezentacje 
sztuk walki i grupy rekonstrukcyjnej oraz przejażdżki 
motocyklami. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło 

się malowanie autobusu MZK przy Koszalińskiej Bibliotece Pu-
blicznej, który ozdobiony napisami i rysunkami jeździł później po 

mieście. Dorośli za to mogli za niewielkie pieniądze (ale jakże 
ważne) kupić dobrą książkę na kiermaszu, wziąć udział w warsz-
tatach rękodzielnictwa, spróbować specjalnie przygotowanych 
potraw. Odbyła się też licytacja i loteria przedmiotów przeka-
zanych na ten cel przez formy i osoby prywatne, m.in. książki, 
obrazy i rowery.

Organizatorzy cieszą się, że akcja okazała się takim sukcesem, że 
w ciągu kilku godzin udało się, dzięki zaangażowaniu koszalinian 
zebrać tak dużą kwotę. Pieniądze zostaną przekazane na zakup naj-
potrzebniejszych rzeczy dla chorych dzieci.

Wspaniała zabawa - malowanie autobusu MZK

Olimpijczyk Marek Garmulewicz Prezydent Piotr Jedliński zawsze tam, gdzie pomagają 
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Robert Szewel i Barbara Oberska 

Dr. Clown Fundacja Oddział Gdańsk

Marta Gabryś i Agnieszka Stępniewska, wolontariuszki

Czas na zumbęMalta to raj na ziemi

Viva Italia, pokaz gotowania 

Lotar Rohde i Agnieszka Kobalczyk

Ks. biskup Edward Dajczak 

Pokaz karate

Komendant Wojtek z wolontariuszką 
Agnieszką Stępniewską 



SILVER LIGHT
BŁAŻEJA TELIŃSKIEGO
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Błażej Teliński, pochodzący z Koszalina młody projektant, znalazł 
się w doborowym gronie uczestników rUMOrU, czyli imprezy pro-
mującej ambitną polską modę. W Poznaniu można było zobaczyć 
oraz kupić ubrania i akcesoria, które wyszły spod ręki najmłodszej 
generacji twórców.
O pokazanej podczas rUMOrU kolekcji zatytułowanej „Silver Li-
ght” artysta mówi: – To propozycja dla świadomych siebie kobiet. 
Jest zimna i prosta. Linie cięć nawiązują do geometrii kryształu. 
Z założenia chciałem stworzyć kolekcję bardzo współczesną dla 
kobiet sukcesu. Poza modnym, prostym krojem ubrań, zdecydowa-
łem się na bardzo współczesne tkaniny i dzianiny. Pojawia się więc 
na przykład gumowana bawełna czy syntetyczna siatka dziana jak 
kolczuga.
Błażej Teliński jest jeszcze studentem (uczy się w elitarnej szkole 

designu). Plany na najbliższy czas ma sprecyzowane: – Przymierzam 
się do następnego, ostatniego roku akademickiego. Będzie to rok 
mojej kolekcji dyplomowej. To są plany najbliższe. Co do dalszychÉ 
Planuję od razu po dyplomie wyjechać za granicę na staż do du-
żego domu mody, takiego z wieloletnimi tradycjami. W ubiegłym 
roku spędziłem trzy miesiące, projektując dla marki reserved (spół-
ka LPP), dla linii damskiej. Był to staż, który wygrałem w ramach 
konkursu „White Shirt”. W trakcie stażu wiele się nauczyłem. Dowie-
działem się, jak działa tak duża korporacja modowa i w jaki sposób 
powstają kolekcje ubrań do odbioru masowego. Odpowiedziałem 
sobie na pytanie, czego tak naprawdę chcę dalej i gdzie widzę swo-
je miejsce w branży. Teraz wiem, że nie jestem stworzony do pracy 
w korporacji. Stąd plan, by dalej uczyć się w domach mody z trady-
cjami, takich jak Dior. 
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Photo: Ola Puchowska & Piotr Jan Kulas 
SilverLight Collection: Błażej Teliński 
Glasses: Przemek Podolak 
Modelka: Magdalena Szynkowska 
mua&hair: Delfina Kardas-Kotlicka / Julia Ozdoba
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Sukienka UFUFU
by Michał Starost 1490 zł
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Sweter Woolrich 750 zł
Torba Armani 790 zł
Spódnica Deha 450 zł
Buty Armani 690 zł
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Sukienka 119,90 zł
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Sukienka 117,90 zł
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POWIEDZ „TAK”
W IDEALNIE DOPASOWANEJ BIELIŹNIE

Każda z nas już w dzieciństwie snuła marzenia na temat swojego 
ślubu, jego oprawy, a przede wszystkim sukni, w której wyglądać 
będzie jak księżniczka. Najczęściej z wybraną i gotową już suknią, 
udajemy się po dodatki m.in. po bieliznę i jeśli dokładnie tego 
wcześniej nie przemyślałyśmy, może okazać się, że idealnie do-
pasowany do naszej wymarzonej sukni stanik jest nie lada wyzwa-
niem. W takich sytuacjach niezbędna jest wizyta w profesjonalnym 
salonie z bielizną i skorzystanie z pomocy doświadczonych brafit-
terek. Z pewnością takiej porady udzielą nam właścicielki Salonu 
BiuTyStyl przy ul. Zwycięstwa 133 w Koszalinie.

– Niezwykle ważne jest, aby bielizna, którą dopasowujemy na tę 
specjalną okazję była idealna zarówno pod względem rozmiaru, jak 
i kroju – mówi Gabriela Nowicka, właścicielka Salonu BiuTyStyl. – 

I tak na przykład do sukien z odkrytymi ramionami i wyeksponowa-
nym dekoltem wybieramy biustonosz strapless (bez ramiączek), do 
sukien z kwadratowym dekoltem biustonosz typu balkonetka, a do 
sukien z bardzo głębokim dekoltem w kształcie litery V – biustonosz 
typu plunge.

Do przymiarki sukni powinnyśmy iść już z dopasowanym biusto-
noszem. – Bez obaw – uspokaja Katarzyna Pieńkowska, właścicielka 
Salonu BiuTyStyl. – Mamy duży wybór takich biustonoszy do zadań 
specjalnych. Warto jednak przygotować się do wizyty w salonie 
brafitterskim, można przynieść zdjęcie w sukni ślubnej, a także skra-
wek materiału, z którego wykonana jest suknia, żeby najlepiej do-
pasować odcień stanika. Pamiętajmy, aby wyboru biustonosza nie 
pozostawiać na ostatnią chwilę!
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olejne pokolenia aut z rodziny klasy e znalazły 
dotychczas ponad 13 mln nabywców. Ta bizne-
sowa limuzyna swoją popularność zawdzięcza 
nie tylko niezawodności, ale przede wszystkim 
wysokim standardom bezpieczeństwa. Na po-
kładzie znajduje się wiele innowacji podnoszą-
cych bezpieczeństwo jazdy. Przykłady? Proszę 

bardzo.
W nowej Klasie e dostępny jest teraz jako opcja system Night 

View Assist (asystent widzenia nocnego) z Klasy S, a także nowy 
system Lane Keeping Assist (asystent utrzymania na pasie ruchu), 
który zapobiega niezamierzonemu opuszczeniu drogi. Układ po 
rozpoznaniu, że auto zjeżdża ze swego pasa ruchu, daje kierowcy 
sygnał do przeciwdziałania za pomocą niewielkich, ale wyraźnych 
drgań kierownicy.

Z klasy S zaczerpnięto także sprawdzone i cenione systemy wspar-
cia bazujące na radarach. rozwinięty radar dalekiego zasięgu kon-
troluje najbliższe 200 m drogi (przedtem 150) i na średnim dystansie 
potrafi jeszcze sprawniej monitorować tak dynamiczne zdarzenia jak 
np. nagły wyjazd w bok-manewr wyprzedzania. Dwa szerokokątne 
radary bliskiego zasięgu (30 m) są elementami systemu.

Oparte na radarach systemy potrafią wesprzeć kierowcę awaryj-
nym hamowaniem. Ich czujniki połączono z systemem Brake Assist 
PLUS, który automatycznie kalkuluje ciśnienie w układzie hamulco-
wym tak, by w krytycznych sytuacjach hamowanie było maksymalnie 
skuteczne i pozwoliło zapobiec kolizji. Kierowca otrzymuje jednocze-
śnie sygnał akustyczny i optyczny. Jeśli naciśnie pedał hamulca, sys-
tem natychmiast aktywuje zliczoną siłę wspierającą. Jeśli kierowca 
nie zareaguje na ostrzeżenie, system radarowy sam rozpoczyna czę-
ściowe hamowanie. W drugim etapie, gdy kierowca nadal nie reagu-
je, a kolizja jest nieunikniona, inicjowane jest hamowanie awaryjne. 
Potrafi to zdecydowanie zredukować zakres kolizji, więc system ten 
można określić jako „elektroniczną strefę kontrolowanego zgniotu".

Dzięki innowacyjnej technologii dla nowej Klasy e opracowano 
niezwykle czułe metody monitorowania poziomu czujności kierow-
cy i ostrzegania go na czas o grożącej senności. Ten nowy system 
Attention Assist (asystent zachowania czujności) jest na wyposa-
żeniu seryjnym i opiera się na niezwykle czułych sensorach, które 
nieprzerwanie monitorują przeszło 70 parametrów. Jest to również 
pierwszy samochód na świecie, którego lampy główne dostoso-
wują się do sytuacji drogowej i automatycznie reagują, by uniknąć 
oślepiania innych kierowców.

W procesie konstruowania nowa Klasa e została poddana prze-
szło 150 testom zderzeniowym z dużą prędkością. Przednia strefa 
zderzeniowa nowej Klasy e działa na czterech niezależnych od sie-
bie poziomach i jest teraz jeszcze skuteczniejsza. Wyposażona stan-
dardowo w 7 airbagów, napinacze i ograniczniki napięcia pasów, 
aktywne zagłówki i mocowania ISOFIX, nowa Klasa e jest obficie 
wyposażona w elementy poprawiające bezpieczeństwo. Z pełną 
odpowiedzialnością można stwierdzić, że to jeden z najbezpiecz-
niejszych samochodów w swojej klasie.

Inteligentny partner, który potrafi widzieć i czuć, i który reaguje w odpowiedni sposób 
w krytycznych sytuacjach. Jeśli to konieczne, umie działać samodzielnie by zapobiec 

kolizji lub zredukować jej konsekwencje — taki jest najnowszy Mercedes klasy e.
To prawdziwa twierdza na drodze, w której poczujemy się nie tylko komfortowo,

ale też wyjątkowo bezpiecznie.

MerCeDeS e CLASS

Mercedes E Class

AUTOr: MAX rADKe / FOTO: KrZySZTOF NOWOSIeLSKI
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d czasów legendarnego modelu SL 300 
z 1954 roku, Mercedes SL należy do najbar-
dziej imponujących samochodów na świecie. 
Te dwie litery oznaczają w Mercedesie elegan-
cję, sportową jazdę i innowacyjne technolo-
gie. Tej tradycji wierny jest również Mercedes 
SL nowej generacji. To perfekcyjna symbioza 
sportowego charakteru, komfortu i stylu.

Sylwetka modelu SL 63 AMG bezkompromisowo podkreśla jego 
wewnętrzne wartości. Dzięki płynnym przejściom między wyrazisty-
mi spojlerami z przodu i z tyłu oraz emanującymi mocą spojlerami 
bocznymi nowy roadster prezentuje się dostojne, a jednocześnie 
sportowo i dynamiczne, budząc zachwyt obserwatorów.

Mercedes SL 63 AMG to kamień milowy w dziedzinie doskona-
łych osiągów. Wyjątkowo dźwięczny odgłos 5,5-litrowego silnika V8 
bi-turbo AMG o mocy 537 KM, przyspiesza bicie serc nie tylko we-
wnątrz samochodu. Ten pakiet mocy wpleciony jest w przemyślany 
układ napędowy, charakteryzujący się optymalnym zestrojeniem 
7-stopniowej sportowej skrzyni biegów MCT SPeeDSHIFT AMG 
oraz sportowego układu jezdnego AMG. Mercedes SL63 AMG 
przyspiesza od 0 do 100 km/h w czasie 4,2 sekundy, do 200 km/h 
w 12,6 sekundy, a wskazówka prędkościomierza zatrzyma się na 

300 km/h. Zoptymalizowany pod względem masy układ wydecho-
wy AMG z dwiema podwójnymi końcówkami wydechu odpowiada 
za niepowtarzalną ścieżkę dźwiękową.

Jeśli ktoś zapyta się, jak się takim autem jeździ, to nie będę w sta-
nie odpowiedzieć na to pytanie. Wszelkie określenia typu „doskona-
le", „świetnie", „rewelacyjnie", są po prostu banalne. Wrażenia ciężko 
opisać słowami. Trzeba po prostu wsiąść, nacisnąć pedał gazu i dać 
się ponieść poczuciu niczym nieskrępowanej radości i wolności. 
Mimo otwartego dachu we wnętrzu jest cicho niczym w coupe. Hałas, 
wiatr i inne uciążliwe zjawiska pogodowe pozostają na zewnątrz. 

roadster SL 63 AMG jest konsekwentnie przygotowywany do 
sportowego stylu jazdy, jeśli taki jest właśnie pożądany. Umożliwia 
zarówno komfortowe podróżowanie po szosach, jak i sportowe po-
konywanie serpentyn z przyspieszonym biciem serca. Za naciśnię-
ciem przycisku kierowca może zadecydować, czy preferuje sporto-
we nastawy z ograniczonymi do minimum przechyłami nadwozia 
(tryb „Sport”), czy też woli subtelną charakterystykę trybu „Comfort”, 
stworzoną z myślą o pokonywaniu długich tras.

To samochód niepowtarzalny, w którym motoryzacyjnego ducha 
odczuwasz wszystkimi zmysłami. Prezentowana wersja w salonie 
Auto Fit w Gdyni kosztuje prawie 650 tys. zł, ale tak na prawdę sa-
mochód ten wart jest każdych pieniędzy.

To jeden z tych samochodów, o których mówi się legendarne, kultowe, niepowtarzalne, 
absolutnie wyjątkowe. Piękny design, perfekcyjne właściwości jezdne, charakter
prawdziwego sportowca i silnik godzien największego twardziela. Do tego znak
szczególny, zarezerwowany tylko dla najlepszych, określany przez trzy magiczne

literki — AMG. Przed Państwem najnowszy Mercedes SL 63 AMG w wersji roadster.

AUTOr: MAX rADKe / FOTO: KrZySZTOF NOWOSIeLSKI
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Karta ratownicza – pozornie zwykła kartka papieru, wożona w samochodzie, pozwala 
skrócić czas ewentualnej akcji ratowniczej o 30 procent, czyli o sześć do dziewięciu

minut, często decydujących o ludzkim życiu. W promocję kart mocno
zaangażował się koszaliński dealer marki Honda. 

AUTOr: ADAM rÓŻAńSKI / FOTO: BArTłOMIeJ SZULCZyńSKI

KOSZALIŃSKI SALON HONDY 
ZAPrASZA PO KArTy rATOWNICZe

arta ratownicza to graficzny schemat samochodu 
pokazujący rozkład kluczowych elementów, któ-
re mogą wpływać na bezpieczeństwo podczas 
akcji ratowniczej. Umieszcza się na nim informa-
cję o tym, jak usytuowany jest akumulator, jak 
można bezpiecznie wyłączyć instalację gazową, 

gdzie znajdują się wzmocnienia kabiny (ratownicy, rozcinając karoserię, 
mogą je ominąć, by nie tracić czasu albo by nie zniszczyć narzędzi).
Każdego roku na polskich drogach strażacy – bo to oni oprócz po-
gotowia ratunkowego i policji są wzywani do wypadków – prowa-
dzą tysiące akcji ratowniczych. Często o pozytywnym efekcie ich 
interwencji decydują dosłownie sekundy.

Konstrukcja, wzmocnienia i systemy bezpieczeństwa pojazdów 
to zawsze wyzwanie dla grupy ratowniczej. Po drogach jeździ setki 
modeli samochodów; każdy jest inaczej skonstruowany. Karoserie 
samochodów mają wzmocnienia, które są bardzo różnie umiej-
scowione. Gdy nożyce natkną się na takie wzmocnienie – pękają. 
Znalezienie i odłączanie akumulatorów też wbrew pozorom nie jest 
łatwe. Podobnie ma się sprawa z poduszkami powietrznymi. Dlate-
go, aby przyspieszyć wydobycie pasażerów z rozbitego pojazdu, 
wprowadza się europejski system „Karta ratownicza pojazdu”. Karta 
ratownicza („rescue sheet”) to zestandaryzowana informacja, która 

na kartce w formacie A4 przedstawia schemat pojazdu z zaznaczo-
nymi najważniejszymi dla służb ratowniczych elementami umiejsco-
wienia wzmocnień karoserii, rozmieszczenia poduszek bezpieczeń-
stwa, czy też gazowych napinaczy pasów.

Odpowiednią dla modelu samochodu kartę można wydrukować 
na kolorowej drukarce i po złożeniu, umieścić w osłonie przeciwsło-
necznej kierowcy. Jednak dla bezpieczeństwa i uniknięcia pomyłek 
w identyfikacji organizatorzy akcji rekomendują zgłoszenie się po 
kartę do autoryzowanych punktów akcji. W Koszalinie jest to sa-
lon dealerski Hondy. Kierująca nim Katarzyna Mojsiuk-Hormańska 
mówi: – Zapraszamy po karty wszystkich kierowców. Dla każdego 
wydrukujemy kartę odpowiednią dla używanego przez niego mo-
delu. Dostanie u nas również nalepkę, która informuje, że w samo-
chodzie w umówionym miejscu można znaleźć kartę ratowniczą.

Akcja propagowania kart ratowniczych to jeden przejawów 
współpracy Grupy Mojsiuk z Państwową Strażą Pożarną. Jej celem 
jest podnoszenie poczucia bezpieczeństwa kierowców. Brygadier 
Mirosław Pender, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej 
w Koszalinie, tak mówi o tej współpracy: – Cieszy nas inicjatywa ze 
strony marki Honda. Współdziałanie wielu podmiotów w tym zakre-
sie pozwoli na dotarcie do świadomości użytkowników i właścicieli 
pojazdów, a tym samym przełoży się na większą liczbę pojazdów 

Grupa Mojsiuk zacieśnia współpracę z Państwową Strażą Pożarną. Na zdjęciu ekipa koszalińskiego salonu Hondy podczas sesji fotograficznej w strażackiej oprawie



wyposażonych w takie karty. Dla nas, ratowników, jest to niezwykle 
ważne, potrzebne i powiedziałbym, że nawet niezbędne. Na rynku 
jest dzisiaj bardzo dużo marek, auta są w różnym wieku, o różnej 
konstrukcji i o różnym wyposażeniu. My, dojeżdżając do akcji, po-
trzebujemy bardzo szybkiego działania. Taka karta ratownicza, jeśli 
jest w pojeździe, oznakowana i we właściwym miejscu, pozwala na 
szybkie rozpoczęcie interwencji.

Na co dzień straż ćwiczy interwencje polegające na rozcinaniu kabin 
samochodów albo umiejętnym wybijaniu szyb, wykorzystując pojazdy 
zezłomowane. Pozyskanie samochodów do cięć nie jest jednak łatwe, 
bo zwyczajnie sporo kosztuje. Zwłaszcza jeśli chodzi o samochody cię-
żarowe. – W tym zakresie z Grupą Mojsiuk jeszcze nie mamy współpra-
cy, ale widzę, że jest ona możliwa – nie ukrywa satysfakcji bryg. Miro-
sław Pender. – Przygotowujemy spotkanie na ten temat. Korzyść może 

być obopólna, bo przy prowadzeniu działalności gospodarczej troska 
o bezpieczeństwo wzmacnia markę i buduje zaufanie.

Jacek Rachwalski, kierownik sprzedaży w salonie Hondy potwier-
dza: – Bezpieczeństwo to jeden z naszych priorytetów. W najwięk-
szym stopniu wpływa na nie nowoczesna technologia stosowana 
przy produkcji samochodów, ale i inne elementy mają znaczenie.

Tą myśl podtrzymuje kierownik serwisu Hondy Piotr Potyrało: 
– Serwis, również uczestniczy w kształtowaniu właściwych postaw 
wśród kierowców. Zależy nam na tym, by klienci mieli poczucie, że 
mogą na nas zawsze polegać. Grupa Mojsiuk planuje rozwijać ini-
cjatywę stosowania przez kierowców Kart Ratowniczych, zaprasza-
jąc do współpracy w tym zakresie towarzystwa ubezpieczeniowe 
i promując umieszczanie kart w samochodach podczas planowa-
nego podsumowania sezonu wakacyjnego.
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Służba ratownicza musi wiedzieć, że w samochodzie znajduje się Karta ratownicza. 
Temu służy umieszczenie na samochodzie specjalnej nalepki. Nalepkę informującą 
należy przykleić od wnętrza pojazdu w lewym dolnym rogu szyby (od strony kierowcy).

Podczas wielu interwencji o ludzkim życiu decydują minuty. Karta ratownicza pomaga strażakom szybko przystąpić do akcji. 
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Wielu producentów samochodów przykłada dużą wagę do sportów motorowych.
To jedno z narzędzi promocji marki i świadectwo jej zaawansowania technicznego.

Taka drogą od ponad stu lat podąża również Skoda.

AuToR: ToMASZ WoźNieWSKi / foTo: SKoDA AuTo 

Sportowe
DZieJe SKoDy

anim jednak na torach wyścigowych i trasach 
rajdowych pojawiły się auta marki Skoda, szlaki 
przecierały automobile Laurin&Klement – spółki, 
która nieco później stanie się jedną z podwalin 
motoryzacyjnego koncernu z Czech. Pod koniec 
XiX wieku firma Laurin&Klement rozpoczęła 

produkcję motocykli. Konstrukcje były na tyle udane, że pojazdy tej 
marki zaczęły się pojawiać w rajdach.

Pierwszą ważną imprezą sportową z udziałem motocykla Lauri-
n&Klement był wyścig Paryż-Berlin w 1901 roku. Jednoślad prowa-
dził Narcis Podsednicek, który wygrał te zawody z tak wielką prze-
wagą, że został… zdyskwalifikowany. Według sędziów zwycięstwo 
w takim stylu było niemożliwe bez jakiegoś oszustwa.

Tymczasem jedynym usprawnieniem motocykla, który dokonał 
Podsednicek, było wzmocnienie opon i dętek samodzielnie uszyty-
mi wkładkami z materiału.

Trzy lata później już nikt nie kwestionował zwycięstwa motocykla 

Laurin&Klement. Był to wyścig Coupe internationale – w Pucharze 
Gordona Benetta we francji, a sukces odniósł frantisek Toman, któ-
ry ustanowił rekord okrążenia.

Pojazd Laurin&Klement zwyciężył także w Puchrze Gordona Be-
netta w następnym roku. Tym razem triumfował Vaclav Vondrich, 
którego od początku zawodów nikt nie traktował jako poważnego 
rywala. Wyśmiewano się z niego oraz kpiono z jego torby pełnej 
narzędzi, przewieszonej przez ramię.

AutA nA StArt

Kiedy firma Laurin&Klement rozpoczęła w 1905 roku produkcję 
samochodów, jej czterokołowe pojazdy również stanęły do sporto-
wej rywalizacji. Jeden z pierwszych ważnych sukcesów miał miejsce 
w 1908 roku, kiedy otto Hieronimus na modelu L&K fC zwyciężył 
w swojej klasie w rajdzie Sankt Petersburg – Moskwa.

W następnym roku model f-type, prowadzony przez hrabiego 

Armin Schwarz i jego Octavia WRC podczas słynnego skoku w Fafe.



Alexandra Kolovrata okazał się najlepszy we francuskim górskim 
wyścigu w Gaillon. Sukces był tym większy, iż model f-type był 
zwykłym autem nieprzystosowanym do sportowych zmagań. firma 
miała dostarczyć hrabiemu specjalny pojazd fCS, ale transport ko-
lejowy zawiódł i kierowca musiał wystartować na tym, co miał do 
dyspozycji.

Sportowe sukcesy sprawiły, że firma Laurin&Klement mocniej za-
angażowała się w samochodową rywalizację. Zwycięstwa w wyści-
gach miały bowiem wówczas olbrzymie znaczenie marketingowe. 
Pamiętajmy, że nie było wówczas radia i telewizji. informacjami rzą-
dziła wtedy niepodzielnie prasa, która chętnie zamieszczała relacje 
z rajdów. Było to wydarzenie nie tylko o charakterze sportowym, ale 
również towarzyskim. Zawody przyciągały znanych ludzi, artystów, 
arystokratów, a nawet koronowane głowy. Prasa miała niebywałą 
pożywkę, aby to wszystko opisywać. Korzystali na tym również pro-
ducenci samochodów.

W 1911 roku firma Laurin&Klement przystąpiła do budowy sa-
mochodu typowo rajdowego – modelu fCR, który zaprojektował 
otto Hieronimus. Dwa z trzech egzemplarzy zostały zbudowane 
i wyposażone w czterocylindrowe silniki o pojemności 5 litrów. od 
pierwszego szkicu do startu na linii produkcyjnej minęły zaledwie 
trzy miesiące.

pod znAkiem Skody

Niebawem wybuchła i wojna światowa, która przerwała zarówno 
organizację imprez sportowych, jak i konstruowanie samochodów 
wyścigowych. Także po jej zakończeniu sytuacja nie sprzyjała takim 
wydarzeniom.

Natomiast w Czechach spółka Laurin&Klement weszła w skład 
koncernu Skoda. firma skupiła się na produkcji samochodów dla 
szerszego grona odbiorców.

Ponowne sukcesy w motorsporcie nadeszły w latach 30. XX wie-
ku. W 1936 roku Skoda Popular Sport Monte Carlo zajęła drugie 
miejsce w rajdzie Monte Carlo. Natomiast w następnym roku Ho-
lendrzy van Derburg i van Vuuren, jadący Skodą Popular, zwyciężyli 
w Rajdzie Afryki na trasie z Nairobi do Johannesburga. Ten sam mo-
del wygrywa w Rajdzie Bałkanów z Belgradu do Aten, a kierowcą 
jest Radovan Savatic.

ostatnim sportowym triumfem Skody przed zajęciem Czecho-
słowacji przez Niemców i wybuchem ii wojny światowej, było zwy-
cięstwo w Rajdzie urugwaju w 1938 roku. Pierwsze miejsce zdobył 
Victor Borrat fabini.

SukceSy nowych czASów

Choć po wojnie Skoda, tak jak cała Czechosłowacja, stała się łu-
pem Stalina i rodzimych komunistów, to jednak grupa zapaleńców 
doprowadziła w 1949 roku do powstania modelu Sport typ 966. 
Auto miało silnik o mocy 50 KM i wystartowało w 24-godzinnym 
wyścigu Le Mans, w trakcie którego długo utrzymywało się na pro-
wadzeniu w swojej klasie.

Następnym krokiem w sportowy świat był model 1100 oHC, któ-
ry opracowano w 1957 roku. Samochód posiadał karoserię wyko-
naną z włókna szklanego i rzędowy silnik o mocy 92 KM z dwoma 
gaźnikami pozwalający na jazdę z prędkością do 210 km/h. W se-
zonie wyścigowym 1958 Skoda 1100 wygrała prawie wszystkie wy-
ścigi, w której wzięła udział.

W 1964 roku Skoda rozpoczęła produkcję modeli 1000 MB, 
który był jednym z przełomowych w historii marki. Rajdowa wersja 
tego auta, kierowana przez Vaclava Bobka, cieszyła się zwycięstwa-
mi w 1970 roku podczas europejskich Mistrzostw Samochodów Tu-
rystycznych fiA (francuski skrót nazwy międzynarodowej federacji 
automobilizmu).

W roku 1974 konstruktorzy Skody stworzyli trzy prototypy: jeden 
model 180 RS i dwa 200 RS. Jednak prace nad prototypami zarzu-
cono, gdyż fiA wykreśliła z udziału w rajdach grupy samochodów, 
do których obie Skody należały. Projektanci skupili się, więc na no-
wym modelu – 130 RS. Ten wóz posiadał wzmocnioną konstrukcję 
tylnosilnikową modelu 110 R, do której dla zmniejszenia ciężaru 
auta mocowano elementy wykonane z laminatu.

W 1977 Skoda wystawiła trzy swoje załogi w Rajdzie Monte 
Carlo. Jeden pojazd nie ukończył wyścigu, pozostałe zdekla-
sowały konkurentów, zajmując dwa pierwsze miejsca w swojej 
klasie (A2 do 1300 ccm) i odpowiednio 12. i 15. w klasyfikacji 
generalnej.

Rok później załoga fabryczna Skody wygrała swoją grupę w Raj-
dzie Acropolis, plasując się na 9. pozycji w klasyfikacji generalnej. 
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Vaclav Vondrich – zwycięzca Coupe Internationale, Francja 1904 – 1905.

Victor Borrat Fabini wygrywa Skodą rajd Urugwaju.

Laurin&Klement FCR podczas wyścigu górskiego w Gaillon, Francja 1911.

Skoda Sport, typ 966, rok produkcji – 1949.
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W 1980 roku Skoda zdobyła tytuł wicemistrza, a rok później mistrza 
europy na torach w kategorii zespołowej.

debiut modeli wrc

Lata dziewięćdziesiąte XX w. owocują kolejnymi sukcesami Sko-
dy. Team Triner – Klima w 1994 roku odniósł zwycięstwo Skodą 
favorit w swojej klasie w Rajdzie Wielkiej Brytanii, zaś team Sibera 
– Gross wygrał favoritką w swojej klasie Rajd Monte Carlo. Zaowo-
cowało to później zwycięstwem w tej kategorii w końcowej klasyfi-
kacji Mistrzostw Świata.

W 1999 roku na rajdowych trasach debiutuje Skoda octavia 
WRC. Kierowcą fabrycznym jest m.in. Armin Schwarz, który podczas 
Rajdu Portugalii ustanawia nieoficjalny rekord wÉ skokach rajdo-
wym samochodem. Przeleciał ponad 70 metrów na słynnej „hopie” 
w portugalskim fafe.

Trwałość i niezawodność octavii WRC pozwalała jej nie tylko na 
takie popisy. Model ten dotarł do mety we wszystkich kolejnych raj-
dach pomiędzy czerwcem 1999 a wrześniem 2000. W tym też roku 
octavia WRC przeszła lekką modyfikację – wyposażono ją w moc-
niejszy silnik oraz zmniejszono wagę nadwozia. Poprawiona została 
także aerodynamika spojlerów.

W roku 2000 dwie octavie WRC wystartowały w jednym z najbar-
dziej wymagających rajdów świata – Rajdzie Safari. oba auta ukoń-
czyły ten wyścig i zdobyły punkty w klasyfikacji Mistrzostw Świata.

Po octavii WRC przyszedł czas na fabię WRC. Auto zbudowana 
na podstawie modelu fabia RS i przygotowano do startów w sezo-
nie 2005, jako następcę octavii WRC w fabrycznym zespole Skoda 
Motorsport.

Trzy lata później zadebiutowała fabia S2000. Pojazd wyposa-
żono w czterocylindrowy dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 
ok. 260 KM, sekwencyjną skrzynię biegów o sześciu przełoże-
niach i mechaniczne dyferencjały. Rajdowy chrzest fabii S2000 
miał miejsce podczas rajdu Barum Zlin. Rok później Skoda Mo-
torsport zaprezentowała swój całkiem nowy pojazd na Rajdzie 
Monte Carlo. Samochód wywołał prawdziwe poruszenie w ca-
łym środowisku rajdowym i zaskarbił sobie natychmiastowe 
uznanie.

Później auto ścigało w rajdach iRC (intercontinental Rally Chal-
lenge). Zwycięstwo duetu Hänninen – Markkula w wyścigu Rosji 
i dwa zwycięstwa duetu Kopecký – Starý w rajdach w Czechach 
i w Hiszpanii były jednymi z najważniejszych sukcesów sportowych 
w historii marki Skoda.

Kolejną dekadę XXi wieku Skoda rozpoczęła następnymi zwycię-
stwami. Trzy fabryczne załogi na fabiach S2000 wzięły udział w Raj-
dzie Monte Carlo. Do mety dotarły w następującej kolejności: Juho 
Hänninen – na mecie pojawił się drugi; Nicolas Vouilloz – francuz, 
który do drużyny Skody dołączył specjalnie po to, by wziąć udział 
w tym rajdzie, ukończył go na trzeciej pozycji; Jan Kopecký – zajął 
wysokie piąte miejsce.

Fabia WRC i jej widowiskowy skok. Skoda Fabia S2000 podczas Rajdu Monte Carlo 2010.

O zaangażowaniu w sport (nie tylko motorowy) koszalińskiego dealera Skody napiszemy w kolejnym wydaniu „Prestiżu”. Na zdjęciu pan Arkadiusz Arabasz, na co dzień doradca 
klienta w firmowym salonie mieszczącym się przy ulicy Gnieźnieńskiej 43a, od czasu do czasu próbujący sił w rajdach samochodowych za kierownicą aut marki Skoda. 



MOTORYZACJA 61 

Skoda 1100 OHC, rok produkcji – 1957.

Skoda 130 RS, rok produkcji – 1977.
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ramach zmiany wejście ich domu 
zostało poszerzone i wzbogacone 
o boczne naświetla. Drzwi firmy Hoer-
man prezentują się znakomicie. Świa-
tło przez nie wpuszczane rozjaśnia 
hol. efekt zwielokrotniają odbicia w  
polerowanej posadzce, olbrzymim lu-

strze ściennym i błyszczących frontach szaf holu. Przestrzeń została 
utrzymana w jednorodnej, szarej tonacji. Płaszczyzny kuchennych 
szafek korespondują z kolorystyką holu i wejścia. Zaciera się granica 
między nimi. Przestrzeń jest spójna, przełamuje ją tylko blok szaf 
kuchennych lakierowanych na kolor bakłażanu.

Szkło i świAtło

W holu i w salonie pojawiają się dekoracyjne, zadrukowane ar-
kusze szkła mocowane we wnękach ścian. Niektóre z nich zostały 

dodatkowo podświetlone, dla wzmocnienia efektu przestrzenności 
zdjęcia – kompozycji barwnych plam. ich wykonawcą jest firma Ma-
ti-Glass z Koszalina. Szkła zastosowane w toalecie utrzymano w to-
nacji złocistych brązów i beżu – to zdjęcie traw z perlącą się rosą, 
obok iskrzących się kryształków lampy, która przewrotnie przeglą-
da się w lustrze. usytuowany centralnie w salonie filar, również obu-
dowano szkłem i podświetlono, dzięki czemu wydaje się lekki i nie 
dzieli przestrzeni swoim cieniem.

trudno Się nudzić

W salonie możemy wyróżnić trzy strefy: klubową z czerwono ta-
picerowaną kanapą i fotelami, jadalnię – z dużym stołem i tuzinem 
jasnych krzeseł i przestrzeń, która miała być salonem telewizyjnym, 
ale w fazie projektowania została przekształcona w salę kinową.

Jasno szare wygodne fotele ustawiono amfiteatralnie, vis a vis 
srebrzysto-szarej ściany.

w
Co jakiś czas potrzebujemy zmian. Sami im ulegamy. To co nas zachwyca, po kilku latach 

powszednieje i nuży. Czasem potrzebujemy pomocy fachowca – wnętrzarza,
gdyż nam samym trudno zrozumieć, czego potrzebujemy i jak na nowo

dopasować swój dom do siebie. Nasi dzisiejsi gospodarze mieszkają
w Sianowie już od kilku lat i właśnie dojrzeli do zmiany. 

AuToR: GReTA GRABoWSKA

nowy dom
NoWA SKÓRA

W tej części salonu dominuje kosmiczna, srebrzysta ściana

PRESTIżOwE wNęTRZE



Błyszcząca płaszczyzna blatu zwielokrotnia bombkowy charakter oświetlenia
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Wisząca lampa z firmy Italux przegląda się w lustrze toalety Ascetyczne wykończenie i ograniczona paleta barw w kuchni
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Przeszklone drzwi i naświetla boczne wypełniają hol światłem

Bogate usłojenie podświetlonego onyksu koresponduje ze srebrzystą tapetą kominka

Nie od razu odczytujemy funkcję tej przestrzeni. Pod stropem 
odnajdujemy ukrytą belkę elektrycznie opuszczanego ekranu 
i projektor. Poniżej stoi niska szafka ze sprzętem hi-fi, wzdłuż 
ściany o ciekawej fakturze. Gipsowe, wypukłe kształtki malowane 
srebrzystą poświatą spięto płaską, sztukateryjną ramą. Pośrodku 
umieszczono płaskorzeźbę, z której – niczym z okna – wyglądają 
trzy gracje. ich wysmukłe twarze i rozwiane włosy oprószone są 
błękitnym pyłem. Płaskorzeźbę wykonała, na zamówienie, zna-
komita rzeźbiarka Katarzyna Nowak. Kosmiczna faktura i kolory-
styka ściany nadają charakter wnętrzu. Pozaziemskość tej prze-
strzeni podkreśla też doświetlenie w stropie, w formie szklanej 
piramidy.

czekAmy nA kelnerA

Jadalnia to duży, ciemno błyszczący stół otoczony szeregiem 
na biało tapicerowanych krzeseł wykończonych czarną kiedrą 
(firma Kler – seria Alf uno). Wyglądają jak odświętni goście zasia-
dający do wykwintnej kolacji. Nad stołem zawieszono trzy bożo-
narodzeniowe lampy z kilkoma tuzinami srebrzystych bombek. 
urody tej przestrzeni dodaje dekoracja z trzech płyt z półprzej-
rzystego onyksu o ciepłym, złocistym użyleniu. Podświetlony ka-
mień, wieczorem, w asyście świec dodaje wnętrzu wyjątkowego 
blasku.

czerwień motywem przewodnim

W przestrzeni pomiędzy ustawiono czerwono tapicerowane 
meble. Z początku wydają się nie pasować, tak samo jak prze-
szklona witryna w holu przy kuchni. Z rozmowy z właścicielami 
dowiedziałam się, że to elementy dawnego wystroju domu. 
W nowej koncepcji odnalazły swoje miejsce, wymuszając wzbo-
gacenie wnętrza o kilka zabawnych, czerwonych dodatków: mała 
szafka – kostka, nadruk na szkle z wielką czerwoną kulą, młynki 
do pieprzu i soli…

nowe potrzeby, nowe przeStrzenie

Gospodarze, we współpracy z architektami państwu Kocie-
niewskimi przebudowali parter, dodając do niego salonik tele-
wizyjny. Podczas pracy okazało się, że kolejny telewizor nie wnie-
sie nic nowego, a sala kinowa z projektorem ucieszy wszystkich. 
Modernizacja objęła znaczną część domu – ogromnej przebudo-
wie poddano prawie cały parter.

Pozostawienie nielicznych elementów starego wystroju spo-
wodowane zostało przywiązaniem do nich jego właścicieli. 
Domu nie tworzy się od jednego podejścia. To proces, który trwa 
dziesiątki lat i może nigdy nie zostać zakończony. Całe życie two-
rzymy swoje miejsce z okruchów wspomnień, emocji, przywo-
żonych pamiątek, wspólnych zakupów i zmian. Taki jest również 
ten dom.

SzAnujmy wSpomnieniA

Czerwone meble nie były takie od początku. Pierwotnie drew-
niana konstrukcja była częściowo wykończona tkaninową tapi-
cerką. Architekci zaproponowali, aby zmienić „skórę” mebli. 
uratowane, zyskały one nowe życie, gdy obleczono je czerwoną 
skórą „od stóp do głów”. Może zaskakują intensywnością barwy, 
ale należy je odbierać, mając na uwadze przywiązanie do nich 
ich właścicieli. To, że zadali sobie trud i dopasowali je do siebie 
na nowo. Wszak z niechęcią rozstajemy się z tym, co lubimy.

Z czasem, po kilku przeprowadzkach, zmianach mniej zwraca-
my uwagę na formę mebli, ich kolor i wzajemne dopasowanie. 
istotne są emocje im towarzyszące, ciepło jakim emanują, sytu-
acje, ludzie którzy na nich zasiadali lub towarzyszyli ich powsta-
waniu, zakupowi. To od tych „drobiazgów” zależy czy dom jest 
przyjazny i czy pragniemy znaleźć się w nim ponownie.

Czerwona kanapa i fotele – od tego zaczęło się komponowanie wnętrza
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Otwarta kuchnia w tonacji szaroperłowej. W błyszczących frontach odbija się światło

Elegancka świąteczna jadalnia z podświetlonymi płytami onyksu w tle

We wnętrzach zamontowano tafle szkła z wydrukowanymi zdjęciami w jednorodnej

Dobudowana przestrzeń telewizyjna Kuchenna wyspa jest centralnym elementem tej części domu
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icówki zębowe dzieli się na wykonywane metodą 
bezpośrednią w gabinecie oraz pośrednią, kiedy ich 
przygotowanie odbywa się w laboratorium. Obie mają 
swoje wskazania, wady i zalety. W przypadku pierwszej 

metody kompozyt zakładany jest na ząb od razu, na fotelu denty-
stycznym. Zabieg jest szybki, przystępny cenowo, wymaga jednej, 
dwóch wizyt, nie ma potrzeby specjalnego preparowania zęba, ła-
two też taką licówkę naprawić – to zalety. Wadą jest gorszy efekt ko-

smetyczny niż w przypadku licówek ceramicznych – słabszy połysk, 
mniejsza trwałość, co 2-3 lata wymagają renowacji lub wymiany.

Dłuższe przygotowanie – lepszy efekt

Zdecydowanie lepszy efekt kosmetyczny zapewniają licówki wy-
konywane w laboratorium. Mają one odpowiednio wyższą cenę, 
wymagają rozleglejszego wypreparowania zęba, większej ilości 

l

Prawie wszystko
o licówkach

Współczesna stomatologia oferuje mnóstwo rozwiązań zapewniających zdrowy
i piękny uśmiech. Jednym z nich jest założenie na zęby licówek. To zabieg

wielofunkcyjny, który poprawia nie tylko estetykę zębów czyli kształt i kolor,
ale zabezpiecza je przed wnikaniem drobnoustrojów. Co najważniejsze

– białe i równe zęby to przy zastosowaniu licówek ceramicznych efekt trwały.

AuTOr: SebASTiAn LenkieWiCZ



wizyt u stomatologa. Choć są bardzo trwałe, to trudniej się je na-
prawia, a w przypadku ewentualnych uszkodzeń – najczęściej wy-
magają całkowitej wymiany.

Do wykonania licówek w laboratorium używa się różnych mate-
riałów, toteż wyróżniamy: licówki porcelanowe, a wśród nich ce-
ramiczne (prasowane lub feltszpatowe), kompozytowe i akrylowe. 
najlepsze i najtrwalsze są te pierwsze. W największym skrócie liców-
ki tego typu przygotowuje laboratorium, a stomatolog przykleja je 
na wypreparowany ząb. Jest to jednak długa 
procedura, złożona z kilku etapów, koniecz-
nych jednak, by nie tylko osiągnąć perfekcyj-
ny wygląd, ale też największą trwałość.

najpierw przygotowywany jest wycisk dia-
gnostyczny wysyłany do laboratorium. na 
jego podstawie laboratorium wykonuje tzw. 
wax up – model zębów z licówkami, pokazują-
cy, jak będą one wyglądały: określany jest ich 
kształt, długość, kolor i szeroko rozumiana ko-
smetyka. W gabinecie wykonywany jest mock 
up ( kompozytowy model licówek ), dzięki 
któremu pacjent widzi kształt i kolor przy-
szłych licówek. Wiele gabinetów go nie prze-
prowadza, a to powoduje późniejsze kłopoty. 
W naszym gabinecie to standard, ponieważ 
daje możliwość wielu korekt, a w efekcie uzy-
skania najbardziej zadawalającego efektu.

Gdy decyzja zapadnie, wycisk w zaakcep-
towanej przez pacjenta formie trafia do labo-
ratorium, a zęby pacjenta są preparowane, 
czyli przygotowywane do założenia licówek. 
Polega to na lekkim zeszlifowaniu przedniej 
powierzchni szkliwa zęba (około 0,3 do 1 mm). Pacjent na okres 
przygotowania licówek przez laboratorium ma na zęby założone 
tzw. tymczasówki. W ostatnim etapie gotowe licówki są przymie-
rzane i mocowane specjalnym klejem (tzw. cement kompozytowy). 
Procedura trwa dość długo – dziesięć licówek zakłada się i klei oko-
ło 4-5 godzin. na koniec następuje dopasowanie w zgryzie, usu-

nięcie nadmiaru cementu i pacjent z pięknym uśmiechem wraca 
do domu. Licówki nie wywołują żadnego dyskomfortu, a pacjent 
szybko się z nimi oswaja.

Dla kogo licówka?

Właściwie dla wszystkich dorosłych pacjentów, niezależnie od 
wieku. Zazwyczaj decydują się na nie kobiety w średnim wieku, któ-

re mają starte powierzchnie siekaczy, chcą je 
wydłużyć, powiększyć lub rozjaśnić uśmiech. 
Wskazań do założenia licówek jest wiele, np. 
duże przebarwienia, nierówności czy ubytki 
w powierzchni szkliwa. Mogą też poprawiać 
estetykę uzębienia: wyrównywać niewielkie 
zaburzenia ustawienia zębów, poprawić ich 
kolor i kształt, a w efekcie dać zdrowy i piękny 
uśmiech.

niestety, istnieją również przeciwskazania 
do zabiegu. nie stosuje się ich na zębach 
martwych, mających duże wypełnienia na 
powierzchniach stycznych, czy u osób, które 
mają nieuzupełnione braki w uzębieniu. Licó-
wek nie stosujemy także u osób nawykowo 
zgrzytających zębami, czyli cierpiących na 
bruksizm. Pacjentowi z dużymi wypełnienia-
mi nie zakładamy licówek, ale proponujemy 
inne rozwiązania: korony czy półkorony.

uzupełnieniem całego zabiegu jest wy-
konanie szyny nagryzowej, którą należy sto-
sować profilaktycznie na noc, by zapobiec 
ewentualnym uszkodzeniom spowodowa-

nym nadmiernym zaciskaniem czy zgrzytaniem.
Licówki to duży wydatek, ale przy niewielkiej ingerencji w tkanki 

zęba w dość krótkim czasie można uzyskać trwały i zadowalający 
efekt kosmetyczny.

Dr sebastian lenkiewicz jest stomatologiem.
prowadzi prywatną praktykę w koszalinie.
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zieje się tak wtedy, gdy przychodzi do gabinetu 
dentystycznego pacjent i nie możemy u niego 
znaleźć przyczyny rozchwianych zębów. A prze-
cież zęby są osadzone w kości, które ulegają 

degradacji i osłabieniu, co jest objawem osteoporozy. kiedyś wy-
magane były specjalistyczne badania, dziś wystarczy do zdiagno-
zowania zdjęcia panoramiczne lub zdjęcie tomograficzne. Potrafią 
one pokazać, że ta kość jest kością słabą.

Higiena w osteoporozie to poDstawa

Oczywiście, stomatolog powinien przyłożyć większą uwagę do 
badania, gdy wie, że pacjent ma rozpoznaną osteoporozę. Dbałość 

o higienę i o zęby przy osteoporozie musi być większa. Pacjenci po-
winni być pod stałą opieką stomatologiczną i nie pozwalać sobie 
absolutnie na powstawanie kamienia czy osadów nazębnych. Cho-
ry musi kontrolować regularnie stan uzębienia oraz unikać pew-
nych potraw. Choć może dziwnie to brzmi, ale niektórzy pacjenci 
lubią gryźć lód, grzanki, a nie powinni tego robić. Dieta pacjenta 
z osteoporozą powinna być uzgodniona ze stomatologiem. Wiele 
zależy wtedy od zaawansowania choroby.

Czasami dla wzmocnienia zębów robimy ich szynowanie. Łączy 
się wtedy zęby przy użyciu szyn z włókna szklanego. To trochę tak 
jak ze sztachetami w płocie. Jeśli każda stoi osobno, łatwo o znisz-
czenie płotu. Trudniej to zrobić, gdy te sztachety się połączy – wtedy 
jest to stabilna konstrukcja.

d

osteoPoroza
a zdrowie zĘBów

Między osteoporozą a zdrowiem naszego uzębienia występuje bezpośrednia korelacja. 
niekiedy stomatolog jest pierwszą osobą, która odkrywa u pacjenta chorobę

polegającą – w uproszczeniu – na dużym ubytku masy kostnej.

AuTOr: MArCin bOGurSki



Mało słońca to probleMy z zębaMi

Deficyt witaminy D3 u ludzi w naszej strefie geograficznej jest 
niebagatelnym problemem. Do niedawna o tym się nie mówiło. Te 
niedobory witaminy D3 są naprawdę bardzo duże. Oprócz tego, że 
zbyt mała ilość witaminy D3 jest jedną z przyczyn osteoporozy i pa-
radontozy, to jest także czynnikiem ryzyka chorób nowotworowych 
i naczyniowych.

Po 60. roku życia suplementacja witaminą D3 jest niezbędna. 
każdy dorosły człowiek powinien uzupełniać jej niedobory. Ludzie 
młodzi z kolei powinni wykonać badanie diagnostyczne, które kosz-
tuje około 60 zł, pokazujące, ile witaminy mają w ciele. Witamina D3 
jest endogenna, czyli potrafimy ją, jako ludzie, sami wytworzyć. Wa-
runkiem jest poddanie się działaniu promieniowania słonecznego. 
W Polsce tego słońca nie ma za dużo. Warto przeprowadzić takie 
badanie i w razie potrzeby przyjmować suplementy z witaminą D3 
jak najwcześniej.

Poziom witaminy D3 ma związek z zawartością wapnia w orga-
nizmie. ilość tego pierwiastka również warto sprawdzać podczas 
kuracji uzupełniającej niedobory witaminy D3. uzupełnianie wita-
miny D3 i poziomu wapnia powinno przebiegać w konsultacji i pod 
opieką lekarza rodzinnego. nie warto suplementować się na wła-
sną rękę.

nieDobory witaMiny D a iMplanty

Przyjmowanie witaminy D3 jest nie tylko profilaktyką przed oste-
oporozą, lecz także elementem przygotowania przed zabiegami 
implantologicznymi. Lekarze stomatolodzy wiedzą, że pacjenci 
z niedoborami witaminy D3 mają częstsze odrzuty implantów. 
Wskazują na to niedawne wyniki badań. Zatem uzupełnianie ilości 
witaminy D3 w organizmie jest bardzo ważne.

To samo dotyczy pacjentów z chorobami periodontologicznymi, 
czyli z problemami z przyzębiem. niedobory witaminy D3 powodu-
ją problemy z utrzymaniem własnych zębów w zębodole. Jednak 
warto przed rozpoczęciem kuracji witaminą D3 skonsultować się 

z lekarzem rodzinnym. Chyba, że ukończyliśmy 60. rok życia – wte-
dy przyjmujmy na stałe preparaty z witaminą D3, kontrolując przy 
tym poziom wapnia.

nie zapoMinaj o wapniu!

Suplementacja wapnia wraz z dietą nie stanowi problemu, po-
nieważ wapń jest składnikiem egzogennym, czyli przyjmowanym 
wraz z pożywieniem, niewytwarzanym w naszym ciele. Sama dieta 
wystarczy, aby dostarczyć organizmowi odpowiednią ilość wapnia. 
nasza dieta powinna być bogata w nabiał i tzw. produkty wysoko-
wapniowe, np. brokuły, jarmuż, brukiew, chińską kapustę, łososia, 
puszkowane sardynki, małże, migdały, orzechy brazylijskie i su-
szoną fasolę. należy jednak uważać na warzywa, ponieważ w nich 
znajduje się także błonnik i kwas szczawiowy, powstrzymujące ab-
sorpcję wapnia.

O ile z niedoborami wapnia można sobie poradzić dietą, tak 
w przypadków niedoborów witaminy D3 konieczna jest suplemen-
tacja lub nawet leczenie. Przykładem dobrze wchłanialnego prepa-
ratu z witaminą D może być Vigantol.

uwaga na cHolesterol

Często bagatelizujemy znaczenie cholesterolu, przypisując mu 
tylko wpływ na układ krążenia. Ma on równie duży wpływ na układ 
kostny. Stężenie dobrego i złego cholesterolu powinno być kon-
trolowane. należy pamiętać, że mamy dwa rodzaje cholesterolu: 
LDL i HDL. ilość „złego” cholesterolu, czyli LDL, powinna być niższa, 
zaś stężenie HDL, czyli „dobrego” cholesterolu może być wyższe. 
Gdy jest więcej LDL komórki kostne gorzej rosną, bo są otłuszczone 
i „leniwe”.

Zatrzymanie osteoporozy w sposób pośredni poprawia stan uzę-
bienia pacjenta, ponieważ ma on wtedy stabilniejsze kości i zęby. 
Zwykle osteoporoza dotyka pierwszych sześciu zębów w żuchwie, 
bo tam kość jest najsłabsza i najcieńsza, zatem najszybciej zanika. 
W przypadku degradacji kości okazuje się, że te zęby stają się słab-
sze.

niebagatelna rola wywiaDu

innym problemem są choroby tarczycy. Przy jej nadczynności po-
jawiają się zaburzenia gospodarki wapniowej. Taki chory powinien 
być leczony i stale kontrolowany. Oprócz objawów z innych narzą-
dów, mogą się pojawić przy nadczynności tarczycy także problemy 
stomatologiczne spowodowane zbyt małą ilością wapnia i degra-
dacją kości.

Gdy wypisuję kartę pacjenta i chory zdaje sobie sprawę ze swo-
ich chorób, np. schorzeń autoimmunologicznych lub przewlekłych 
takich, jak osteoporoza, zdarza mi się często dzwonić do lekarza 
rodzinnego i razem z nim ustalać formę leczenia. konsultuję też 
zabiegi, które mam wykonać tak, aby nie miały one wpływu na po-
gorszenie się choroby głównej pacjenta. niekiedy odstępuję od 
wykonania niektórych zabiegów.

Zatajanie chorób przed stomatologiem jest narażaniem się na 
powikłania. Lekarz nie będzie wiedział, dlaczego pewne rzeczy nie 
działają. Przed lekarzem stomatologiem, tak jak i przed lekarzem 
ogólnym, musimy podawać wszystkie nasze choroby, a także infor-
mować o wszystkich przyjmowanych lekach.

Wypisywanie karty choroby jest problematyczne w przypadku 
starszych pacjentów. bo obok chorego mamy „tłumacza” w postaci 
córki, syna, wnuka, którzy też nie do końca zawsze wiedzą, co mama 
czy babcia przyjmuje. niedługo obecny stan powinien się zmienić, 
bo będą karty czipowe, na których będzie zapisana historia zdrowia 
każdej osoby. Mam nadzieję, że także gabinety prywatne będą mia-
ły do niej prawo wglądu.

Dr Marcin bogurski jest lekarzem – stomatologiem.
prowadzi praktykę w koszalinie. 
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akup kremu do opalania z filtrem na lato, choć 
konieczny, nie wystarczy. Owszem, ochroni przed 
szkodliwym promieniowaniem i oparzeniami, ale 
nie upiększy. brak spektakularnego efektu estetycz-

nego to jedno. Gorzej, kiedy opalenizna zniknie i odsłoni wszystkie 
negatywne skutki długotrwałego wystawienia na słońce – przesu-
szoną skórę, nowe znamiona barwnikowe, przebarwienia, popęka-
ne naczynka, pogłębione zmarszczki. Dlatego – niezależnie czy sa-
modzielnie, czy w profesjonalnym gabinecie – warto przygotować 
skórę do lata i odpowiednio ją zabezpieczyć. Przynajmniej miesiąc 
przed wyjściem na plażę. Poza ochroną zewnętrzną, warto pomy-
śleć o wzmocnieniu organizmu od wewnątrz. Spożywajmy więcej 
warzyw i owoców, wybierajmy te bogate w witaminy A, C, e, w mi-

nerały: cynk i selen oraz likopen, betakaroten i flawonoidy. Owoce 
i warzywa szczególnie bogate w przeciwutleniacze mają zielony, 
pomarańczowy i czerwony kolor.

złuszczanie i nawilżanie

Przede wszystkim ciało trzeba porządnie zregenerować. Wiele 
pań tę lekcję odrabia tuż po zakończeniu zimy, karmiąc je balsa-
mami odżywczymi i nawilżającymi. Świetnie. Przed sezonem letnim 
wystarczy te działania zintensyfikować. W przypadku zaniechań 
pielęgnację należy niezwłocznie rozpocząć. im wcześniej, tym le-
piej.

Pierwsze miejsce na łazienkowej półce rezerwujemy dla peelin-

z

ciało na złoto,
ale Pod kontrolą

Panie wiedzą, że najlepsze efekty podczas zakupów przynosi spontaniczność,
ale w pielęgnacji urody – systematyczność. Wiedzą również, że do letnich sukienek
w żywych kolorach niezmiennie najlepiej pasuje złota skóra. Ciało do plażowania

należy zacząć przygotowywać odpowiednio wcześnie. Wypielęgnowane
odwdzięczy się nam piękną, równomierną opalenizną, zdrowym wyglądem

i nie zafunduje problemów, z którymi będziemy się zmagać przez resztę roku.

AuTOr: AnnA MAkOCHOnik / FOTO: WOJCieCH GreLA 
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gu. Drobnoziarnistego w przypadku skóry wrażliwej, gruboziarni-
stego jeśli mamy skórę normalną. Do twarzy warto wybrać peeling 
enzymatyczny odpowiedni dla skóry wrażliwej, naczynkowej i trą-
dzikowej. Dzięki złuszczaniu martwych komórek naskórka przed 
latem, skóra nie będzie się przesuszała, a regularne usuwanie se-
bum i zanieczyszczeń zapobiega przetłuszczaniu się i powstawa-
niu zaskórników. Co najważniejsze, oczyszczona skóra opala się po 
prostu ładniej – równomiernie i trwale. Wygląda zdrowo i lekko się 
błyszczy.

Tuż obok peelingu stawiamy dużą tubę preparatu nawilżające-
go: balsamu, mleczka, olejku. Dobrze, by miał lekką, płynną, kon-
systencję i dobrze się wchłaniał. Ważne, by mocno nawilżał skórę 
przed, w czasie i po opalaniu. kosmetyku nie żałujemy nigdy, ale 
w lecie jest niezbędny.

facHowo, czyli skuteczniej

Domowa pielęgnacja 
z pewnością przyniesie efekty, 
warto jednak rozważyć sko-
rzystanie z oferty gabinetu 
kosmetologicznego. Zasady 
są te same, ale użyte środki 
intensywniejsze.

Oprócz peelingów i mase-
czek, kosmetolog może nam 
zaproponować np. mezotera-
pię igłową lub mikroigłową, 
oxybrazję, mikrodermabrazję, 
sonoforezę, zabiegi rozświe-
tlające i nawilżające, a także 
ujędrniające i antycellulitowe, 
np. endermologię, masaż 
podciśnieniowy, bańkę chiń-
ską, drenaż limfatyczny, dzięki 
którym opalenizna dodatko-
wo ozdobi już ładne i atrakcyj-
ne ciało.

– niektóre zabiegi wyma-
gają kilku powtórzeń, zatem 
optymalnie byłoby zacząć je 
stosować trzy miesiące przed 
sezonem – podkreśla kamila 
Łabiak, kosmetyczka z insty-
tutu kosmetologii i Medycy-
ny estetycznej Dermalogica 
w koszalinie. – Po zastosowa-
niu niektórych zabiegów na-
leży odczekać z opalaniem od 
trzech dni do tygodnia.

Planowanie dotyczy także 
depilacji. Jeśli jest na to czas, 
w gabinecie kosmetologicz-
nym możemy owłosienie usu-
nąć laserowo, albo skorzystać 
z depilacji woskiem – w obu 
przypadkach eliminujemy konieczność uciążliwego golenia ciała 
maszynką.

– Gładka skóra to podstawa plażowego wyglądu – mówi kami-
la Łabiak. – Specjalista wybierze odpowiednią metodę, która nie 
podrażni skóry, ani nie spowoduje, że na nogach pojawi się sieć 
„pajączków”.

w czasie opalania

bezwzględnie obowiązuje nas używanie kremu z filtrem. Sięga-
my – w zależności od odcienia karnacji – po kremy z SPF 25, 30 
i 50. Preparaty te oprócz składników chroniących przez szkodliwym 

promieniowaniem (uVA i uVb!) mają w składach substancje brą-
zujące, rozświetlające, zabezpieczają skórę przed utratą wilgoci 
i nadają jej połysk.

– Ochrona przeciwsłoneczna powinna trwać cały rok – zaznacza 
kamila Łabiak. – Promieniowanie uV zwiększa kruchość naczyń 
krwionośnych, przesusza skórę, przyśpiesza powstawanie prze-
barwień. Wybierzmy krem dla dorosłych – kremy dla dzieci mają 
w składzie przede wszystkim filtry fizyczne, które bielą skórę i mają 
ciężką konsystencję. Jeśli skóra jest normalna, nie trzeba stosować 
dodatkowych kremów na dzień, wystarczy nałożyć pod makijaż 
krem fotoprotekcyjny.

Smarujemy się przed wyjściem na słońce, minimum cztery razy 
podczas opalania, koniecznie po wyjściu z wody, zawsze obficie, 
nakładając grubą warstwę kosmetyku na twarz i ciało.

kosmetyczkę warto odwiedzić nie tylko przed rozpoczęciem 
sezonu plażowego, ale także pomiędzy kąpielami słonecznymi. 
W nadmorskich miejscowościach działają profesjonalne gabine-

ty kosmetologiczne, odnowy 
i spa, oferujące całą gamę 
zabiegów nawilżających, od-
żywiających, oczyszczających, 
utrwalających opaleniznę 
lub niwelujących jej skut-
ki uboczne. Proponują też 
specjalistyczne, odprężające 
masaże, usługi depilacji, ma-
nicure i pedicure. Znajdziemy 
w nich specjalną ofertę na 
lato. równoległe korzystanie 
z opalania i specjalistycznych 
zabiegów może przynieść 
ulgę, gdy ze słońcem przesa-
dzimy, albo podkreślić walory 
świeżo ozłoconej skóry.

facHowe wsparcie

instytut kosmetologii i Me-
dycyny estetycznej Dune 
Dermalogica & Spa to nowy 
gabinet kosmetologiczny, 
który rozpoczyna działal-
ność w Mielnie. ulokował się 
w apartamentowcu Dune (uli-
ca Pionierów 18). Jego właści-
cielką jest pani edyta Szuplak-
Słupczewska, absolwentka 
uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi, wiceprezes Polskie-
go Stowarzyszenia kosmeto-
logii i Medycyny estetycznej, 
która prowadzi w koszalinie 
renomowany instytut Der-
MALOGiCA. Zespół, z którym 
współpracuje, to doświad-
czeni lekarze, kosmetolodzy, 

masażyści i linergistki. Pani edyta Szuplak-Słupczewska podkreśla: 
– ideą Dune Dermalogica & Spa jest holistyczne podejście do życia 
i zdrowia. Pomagamy naszym gościom odzyskać równowagę cia-
ła, ducha i umysłu, zapewniając odpoczynek i regenerację. nasze 
zabiegi pielęgnacyjne gwarantują skuteczną odnowę biologiczną 
i relaks całego ciała. W miłej atmosferze i komfortowych warunkach 
mogą Państwo wykonać zabiegi z zakresu kosmetologii, medycyny 
estetycznej, makijaż permanentny, a także zapewnić sobie praw-
dziwe odprężenie korzystając z dobroczynnego działania masaży. 
W gabinecie można zakupić również kosmetyki pielęgnacyjne, 
specjalnie dobrane do potrzeb skóry konkretnej osoby, których 
stosowanie intensyfikuje i przedłuża efekty terapii. 
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iedy należy rozpocząć opiekę stomatologiczną 
u dziecka?

– będąc w ciąży, matka powinna mieć wyleczone 
zęby lub leczyć je na bieżąco. Jest to jak najbardziej 

możliwe, wyłączając poważniejsze zabiegi w pierwszym i ostatnim 
trymestrze oraz badania radiologiczne. bywa po prostu wskaza-
niem zdrowotnym. Mama powinna doskonale znać zasady pielę-
gnacji jamy ustnej dziecka i tu widzę rolę dla szkół rodzenia, czy 
położnych. W momencie kiedy pojawia się pierwszy ząb, czyli około 
szóstego miesiąca życia – mamy pacjenta stomatologicznego.

– jak dbać o higienę u maluchów?
– każdy etap rozwojowy jest inny i wymaga innej pielęgnacji. 

u bezzębnego niemowlaka należy wacikiem nasączonym rumian-
kiem delikatnie przecierać dziąsła. Gdy dziecko ma pierwsze zęby, 
powinno mieć już swoją miękką i delikatną szczoteczkę, pastę 
i przez zabawę, np. w kąpieli, uczyć się dbania o zęby.

– wciąż popularna bywa opinia, że zębów mlecznych nie warto 
leczyć. czy to prawda?

– na pewno nie jest to postawa dentystów. uważamy, że leczenie 
próchnicy zębów mlecznych jest absolutnie konieczne. O zdrowie 
najmłodszych pacjentów trzeba się troszczyć, gdyż skutki zanie-
dbań w tym wieku będą szybko nieodwracalne. istotne jest przy 
okazji adaptowanie dziecka do rzeczywistości gabinetu stomatolo-
gicznego. Warto odbyć wizytę u dentysty już po pierwszym roku 
życia dziecka, by monitorować rozwój zębów. Pełne uzębienie 

pojawia się w wieku ok. 2,5-3 lat i dziecko w tym okresie powinno 
być umawiane przez rodziców na wizyty kontrolne. Coraz rzadziej 
spotykam się z opinią, o którą pani pyta. Z mojej praktyki wynika, 
że świadomość stomatologiczna jest obecnie dość wysoka, także 
wśród rodziców.

– jaka jest rola rodziców w profilaktyce stomatologicznej?
– Podstawowa, muszą nie tylko dbać o higienę jamy ustnej 

dziecka od jego narodzin, ale też uczyć go prawidłowych zacho-
wań. niezwykle ważna jest dieta. Absolutnie nie powinno się dzieci 
uczyć spożywania cukru, słodyczy, słodkich płynów. Tymczasem po-
wszechna jest choćby praktyka podawania maluchom soku przed 
snem, tymczasem gdy śpimy, mniejszy jest przepływ śliny przez 
przestrzenie międzyzębowe, bakterie namnażają się i powodują 
próchnicę. Starsze dzieci z łatwością kupują słodycze w szkolnych 
sklepikach, albo dostają je w prezencie od dorosłych.

– jaki powinien być dentysta leczący dziecko?
– najmłodsi są wyjątkowo ważnymi, ale czasem trudnymi pacjen-

tami. Dziecko może reagować niepokojem i w różny, zależny od 
okresu rozwojowego sposób, wyrażać emocje. Przebywa w niezna-
nym otoczeniu, w nowej sytuacji, widzi obco wyglądający sprzęt. 
Pedodonta, czyli specjalista stomatologii dziecięcej, powinien 
być dobrym psychologiem. Przyjazne, cierpliwe i taktowne postę-
powanie lekarza rodzi najczęściej w dziecku chęć współpracy, by 
wykonywać podczas zabiegu jego polecenia. krótkie rzeczowe ob-
jaśnienia, zrozumiały język, partnerskie, ale stanowcze w pewnych 

k

dziecko u dentysty

Pierwsze wizyty malucha w gabinecie stomatologicznym to ogromne przeżycie i dla 
dziecka, i dla rodziców. Warto się do tego specjalnie przygotować. O tym jak

– rozmawiamy z dr n. med. Anną Jedlińską, koszalińskim stomatologiem,
specjalistką w zakresie ortodoncji.

AuTOr: AnnA MAkOCHOnik / FOTO: MArCin TOrbińSki
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sytuacjach traktowanie, zazwyczaj dają pożądane efekty. Ważna jest 
też dobra relacja z rodzicami. Dzieci należy chwalić, zachęcać i mo-
tywować, nagradzać.

– czego nie należy robić?
– nigdy nie należy zawstydzać dziecka, czy zmuszać do zabiegu. 

Jeśli dziecko raz straci zaufanie do lekarza, trudno je odbudować, 
a dziecko do gabinetu może nie chcieć wrócić przez wiele lat. Do-
brym sposobem na przyzwyczajanie dziecka do leczenia jest jego 
towarzyszenie w wizytach u stomatologa ze starszym rodzeństwem 
lub rodzicami. niech nie będzie tak, że dziecko trafia do stomato-
loga z bólem zęba, po nieprzespanych nocach, cierpiące. Wizyta 
u lekarza nie powinna zakłócać dziecku radosnego dzieciństwa, ale 
to zależy przed wszystkim od rodziców.

– ale w dzisiejszych czasach leczenie u dentysty nie musi bo-
leć?

– Współczesna stomatologia dziecięca przywiązuje ogromną 
wagę do walki z lękiem i bólem. bez zastosowania znieczulenia, 
przy poważniejszych zabiegach, leczenie może być bolesne. Są 
natomiast metody leczenia właściwie bezbolesnego. W nowocze-
snych gabinetach stosuje się na przykład znieczulenie komputero-
we, polegające na podaniu środka znieczulającego bardzo cienką 
igłą i bardzo wolnym strumieniem w określone punkty anatomicz-
ne, czy sedację podtlenkiem azotu. najczęstsza forma znieczulenia 
to iniekcja (inaczej zastrzyk) – w miejscu wkłucia stosowany jest 
wcześniej żel znieczulający, zwłaszcza w przypadku dzieci. Muszę tu 
jeszcze raz podkreślić wagę profilaktyki, bo im będzie ona skutecz-
niejsza, tym mniej problemów zdrowotnych, a tym samym ewen-
tualnych komplikacji czy bólu. W wielu krajach, choćby w Szwecji, 
zastosowano tak dobrze skonstruowane programy profilaktyczne, 
że w ogóle nie ma problemu próchnicy.

– kiedyś za profilaktykę była odpowiedzialna szkoła, choć nie 
były to wizyty komfortowe.

– Opieka stomatologiczna w szkole obecnie właściwie nie istnieje. 
Przed laty było tak, że lekarz regularnie przeprowadzał wizyty kontro-
lne uzębienia w poszczególnych klasach i według planu prowadził 
leczenie. Dziś nie można dziecka nawet zbadać bez zgody rodziców, 
o zabiegach stomatologicznych nie wspominając. ubolewamy nad 
tym, bo badania kontrolne byłyby bardzo wskazane. Tymczasem sta-
tystyki są fatalne – 96 procent Polaków choruje na próchnicę oraz 91 
procent dzieci między szóstym, a ósmym rokiem życia.

– czego, oprócz ewentualnego leczenia, może oczekiwać dziec-
ko w gabinecie dentysty?

– uczymy zasad higieny, instruujemy jak należy zęby szczotko-
wać, uczymy używać nici dentystycznych, dopasowujemy pasty do 
zębów i płyny do płukania jamy ustnej. Przeprowadzamy indywi-
dualne zabiegi profilaktyczne, jak lakowanie i lakierowanie zębów. 
Oczywiście, proponujemy również leczenie ortodontyczne – orto-
doncja także zapobiega próchnicy.

– w jaki sposób?
– Jeżeli zęby są stłoczone, trudniejsze jest ich oczyszczanie przez 

ślinę, próchnica ma wspaniałe warunki do rozwoju i będzie szyb-
ko postępowała. Dobrze, by dziecko do ortodonty trafiło przed 
siódmym rokiem życia. Często kierują je na badanie pediatrzy, czy 
logopedzi. Pewne wady powinno się zacząć leczyć naprawdę wcze-
śnie i na tym etapie można działać prostymi, łatwo dostępnymi oraz 
tanimi metodami, na przykład aparatami wyjmowanymi. niezwykle 
ważne w okresie dziecięcym jest eliminowanie parafunkcji i dys-
funkcji. Parafunkcje to nawyki nieświadome, ale szkodliwe: wkłada-
nie palca do ust, ssanie smoczka, piżamki czy kocyka w czasie zasy-
piania, ssanie języka, ogryzanie paznokci, wkładanie do ust ołówka 
i ogryzanie go. Dysfunkcje to nieprawidłowe czynności fizjologicz-
ne – niewłaściwe oddychanie przez usta, będące przyczyną rozwo-
ju licznych wad zgryzu, co ma miejsce m.in. u dzieci alergicznych, 
astmatyków czy „łapiących” infekcje górnych dróg oddechowych, 
niewłaściwa wymowa, która nasila wady zgryzu, nieprawidłowe gry-
zienie i żucie, np. jednostronne.

– jakie – oprócz oczywistych – są konsekwencje zaniedbań w le-
czeniu stomatologicznym i ortodontycznym u dzieci?

– utrata zębów we wczesnym wieku może być przyczyną chorób 
stawu skroniowo-żuchwowego, a w przyszłości skutkować bólami 
głowy czy problemami ze słuchem. Powoduje anomalie w rozwoju 
szczęk. W przypadku próchnicy, oprócz zniszczenia zębów, bólu, 
zagrożeniem są choroby odogniskowe, na przykład zapalenie tę-
czówki, uszu, schorzenia reumatyczne, zapalenie wsierdzia. Próch-
nica jest wciąż chorobą poważną i zakaźną.

jak często powinniśmy odwiedzać dentystę w różnym wieku?
– Wedle moich obserwacji i doświadczenia – pacjent dorosły po-

winien być kontrolowany co sześć miesięcy, dziecko co trzy miesią-
ce. Pamiętajmy, że u dzieci próchnica rozwija się szybciej, a uśmiech 
dziecka jest najpiękniejszy, kiedy dziecko jest zdrowe. 
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Ostatnia premiera bałtyckiego Teatru Dramatycznego wzbudza skrajne odczucia
i prowokuje odmienne oceny. Także w naszej redakcji zdania na temat inscenizacji
„Placu Waszyngtona” są podzielone. Dlatego zupełnie nietypowo proponujemy

Państwu dwugłos na ten temat. kto już obejrzał spektakl, skonfrontuje swoje
wrażenia z uwagami Piotra Pawłowskiego i Anny Makochonik. kto dopiero

się wybiera na przedstawienie, zapewne zyska dodatkową motywację.

MiŁOŚć W CZASACH nienAWiŚCi, 
czy plac zabaw?

Jestem na TAk. Paradoksem powieści 
„Dom na Placu Waszyngtona” jest nie tylko unikalne połączenie 
trywialności romansu z wnikliwym studium okrucieństwa, lecz także 
wrażenie, że każda adaptacja jest lepsza od pierwowzoru. Zresztą 
Henry James niezbyt wysoko cenił swoją ósmą w dorobku książkę, 
napisaną pospiesznie, najpewniej na pilne zlecenie wydawcy.

O ile jednak Agnieszka Holland, która zasłynęła najgłośniejszą 
ekranizacją „DomuÉ” (1997) dość wiernie oddała atmosferę po-
wieści, przez co jej film jest manieryczny i depresyjny, o tyle Marta 
kwiecień, która wyreżyserowała „Plac Waszyngtona” na deskach 
bTD, pokusiła się o zręczną trawestację, która – również poprzez 
uwspółcześnienie – staje się wciągającą opowieścią o manipulacji 
i samotności.

Ta historia nie traci na aktualności. bogaty i wyniosły ojciec, po-
zornie wspierany przez ekscentryczną siostrę, a w istocie przez nią 

wykorzystywany, nie godzi się na związek córki z młodzieńcem zni-
kąd. Znudzoną konwenansami ciotkę bawi rola posłańca miłości. 
Poniżający dziewczynę tyran zrobi jednak wszystko, żeby postawić 
na swoim, nawet za cenę utraty miłości i szacunku córki. u Jamesa 
kobieta nigdy już nie znajdzie sobie partnera.

największym atutem „PlacuÉ” jest atmosfera niejednoznaczności. 
nic nie jest tym, za co uchodzi, a intencje bohaterów zmieniają się 
zgodnie z ewolucją ich wzajemnych relacji. nastrój potęguje cho-
reografia renaty Piotrowskiej, która momentami przywodzi na myśl 
słynny „kombinat” Wojciecha kościelniaka i nadaje przedstawieniu 
transowy rytm. Sprawdził się zamysł Anny Gołdanowskiej przedzie-
lenia sceny płotem siatkowym, który nie tylko lokatorów domu, lecz 
także widzów odgradza od pseudoartystycznego świata narzeczo-
nego. Doskonałym pomysłem było wykorzystanie niepokojącej 
muzyki Jana A. P. kaczmarka z filmu Holland.

„Plac Waszyngtona” to – w tym wydaniu – dynamiczny utwór na 
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kwartet aktorów ze zróżnicowanym temperamentem scenicznym. 
Widz tkwi w czworokącie emocji skrajnych: chłodu ciotki Lavinii 
Penniman (gościnnie Magdalena Waligórska), wyrachowania mło-
dego Morrisa Townsenda (Artur Paczesny), bezwzględności ojca 
Austina Slopera (Wojciech rogowski) i zastraszenia córki Catheri-
ny Sloper (beata niedziela). każda z tych postaci do katalogu blizn 
doda nową ranę. Zwraca uwagę scena z pauzą w rozmowie Slopera 
z Townsendem, zamierzona.

Szkoda tylko, że reżyserka zdecydowała się na przygaszenie zna-
czenia samego domu rodzinnego Sloperów (modelowego dla XiX-
wiecznej Anglii). u Jamesa ów dom jest wymownym Domem Zła, 
nie tylko miejscem, lecz również źródłem dramatu. u Marty kwie-
cień pozostaje tylko odległym punktem odniesienia.

piotr pawłowski

Jestem na nie. „Plac Waszyngtona” w re-
żyserii Marii kwiecień na scenie bTD to próba wtłoczenia klasycznej 
powieści Henry’ego Jamesa w język współczesnego teatru. nieste-
ty, nieudana. Takie założenie wymaga sporych umiejętności i doj-
rzałości. nie wystarczy tylko chcieć coś zdekonstruować, odczytać 
na nowo czy przeobrazić albo – jak reżyserka – pomieszać ze sobą 
koncepcje i okrasić paroma opatrzonymi do cna zabiegami sce-
nicznymi.

W tym spektaklu nic do siebie nie pasuje. natura bohaterów do 
ich scenicznych gestów, dziewiętnastowieczne konflikty do dzisiej-
szych realiów, rekwizyty do nieźle pomyślanej scenografii Anny Goł-
danowskiej sprytnie i prostym zabiegiem rozdzielającym skromną 
scenę na dwa odmienne światy. i tak mamy aktorów bTD nawet na 
milimetr nie wychodzących poza swoje znane sceniczne wizerunki: 
histeryczną do przesady beatę niedzielę (Catherine Sloper), wynio-
słego Wojciecha rogowskiego (Austin Sloper) i Artura Paczesnego 
(Morris Townsen) w roli niespełnionego artysty plus – gościnnie – 
transparentną Magdalenę Waligórską. Mamy jakby wyjętą z inne-
go spektaklu choreografię i dziwaczne, nieadekwatne do całości 
sceny. Weźmy tę, gdy Sloper rozmawia w Towsendem, korzystając 

jednocześnie, nie wiadomo czemu, z bieżni – równie dobrze mógł-
by wskoczyć na konika na biegunach, Lavinia natomiast skubać sło-
necznik zamiast wyjadać jogurt z lodówki w scenach, jak można się 
domyślić, sugerujących jej neurasteniczność zapisaną w programie 
spektaklu, a nieczytelną w zakresie ekspresji aktorskiej. nie bez po-
wodu wspominam o tych właśnie scenach – w czasie dyskusji pod-
czas zakończonych niedawno koszalińskich konfrontacji Młodych 
„m-teatr” Maria kwiecień wyjaśniała, że ich wizje pojawiły się w jej 
głowie jako pierwsze, gdy myślała o inscenizacji „Placu Waszyngto-
na”. być może to jest klucz do zrozumienia, dlaczego spektakl jest 
ciągiem sklejonych w niespójną opowieść obrazów, a jednocześnie 
dowód na to, że rozpoczynanie procesu twórczego od szczegółu 
może prowadzić finalnie na manowce.

Szkoda, że autorka, skoro już zdecydowała się sięgnąć po tak her-
metyczne z dzisiejszej perspektywy i trochę niewdzięczne dzieło, 

nie zdecydowała się odczytać tekstu Henry’ego Jamesa na przykład 
przez pryzmat problemu przemocy psychiczno-ekonomicznej ojca 
wobec córki, najciekawszego, choć tylko zaakcentowanego w naj-
lepszych zresztą scenach spektaklu. Szkoda, że nie zdecydowała się 
na odsączenie tekstu z litrów treści na rzecz konsekwentnie popro-
wadzonego, głównego wątku, który dałby się czytać aktualnie.

nie wiem jaki teatr pociąga Marię kwiecień – klasyczny czy nowy? 
nie wiem, jaką chce być artystką? nie wiem, co chce mi powiedzieć, 
na co mam skierować wzrok, oglądając jej „Plac Waszyngtona”? 
rozterki bohaterów nie są mi bliskie, ani dla mnie ważne, a defi-
cytów tych nie pokrywa estetyka. nie doświadczam w efekcie ni-
czego, i niczego z teatru ze sobą nie zabieram. A chyba o to w nim 
jeszcze chodzi?

anna Makochonik
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z
nie licząc drobnej rotacji stanowisk – dyrektorem artystycznym został Zdzisław Derebec-
ki, a Piotr ratajczak selekcjonerem – w formule 5. koszalińskich konfrontacjach Młodych 
„m-teatr” nic się nie zmieniło. Pięć dni, sześć spektakli konkursowych, dwa towarzyszące 
i unikalna, jak zawsze, atmosfera. niepokoi lekka zniżka jakości konkursu, której jednak 
upatrywać należy raczej w samych twórcach, a nie festiwalowej selekcji. bo młodym te-

atrem nie rządzi żadna reguła i to pozostaje w nim chyba najcenniejsze. 

AuTOr: AnnA MAkOCHOnik / FOTO: MATeriAŁy PrASOWe/iZAbeLA rOGOWSkA

M-teatr
beZ PAZurA

acznijmy od końca, czyli werdyktu. Ponownie nie 
pokrył się on z wyborem widzów. novum jest 
jego, miejmy nadzieję jednorazowa, konstrukcja 
– nieprzyznanie nagrody głównej, a jednocze-
śnie przyznanie tytułów i honorariów do Grand 
Prix przypisanych Łukaszowi Fijałowi za „Mie-
dziankę”.

Jurorzy nie uzasadnili werdyktu ze sceny, za to Zenon butkiewicz, 
przewodniczący komisji (obok Anety kyzioł i Doroty ignatjew) 
w wypowiedzi dla radia koszalin podkreślił, że jurorzy nagrodzili 
„Miedziankę” za podjęcie ważnego tematu i tym samym wpisanie 
spektaklu we wciąż aktualny w teatrze nurt poszukiwania tożsamo-

ści poprzez historię, zwrócenie uwagi na jej lokalny wymiar oraz za 
reżyserską sprawność.

Wyróżnienie przypadło Marii kwiecień za reżyserię „Placu Wa-
szyngtona”, co cieszy, bo to drugi spektakl bałtyckiego Teatru Dra-
matycznego w konkursie w ciągu pięciu lat i nieco dziwi, biorąc pod 
uwagę pozostałe pozycje konkursowe.

Publiczność za najlepszą aktorkę – tu nie było zaskoczenia – uzna-
ła Mirosławę Żak, za najlepszego aktora Wojciecha rogowskiego 
(bTD), a za najlepszy spektakl – „rosencratz i Guildenstern nie żyją”. 
różnica w odbiorze sztuki teatralnej przez „branżę” i publiczność 
na pewno zasługuje na dyskusję – mogłaby sporo powiedzieć 
o statusie sceny teatralnej w Polsce i być może powinna mieć ona 

Disco Pigs 
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miejsce właśnie w koszalinie, gdzie oglądamy rodzące się talenty 
tejże sceny.

bez pazura

Po raz pierwszy zdarza mi się pisać o koszalińskich konfronta-
cjach Młodych „m-teatr” z umiarkowanym entuzjazmem. Organi-
zacyjnie piątej edycji festiwalu nie można nic zarzucić, nie stracił 
swojej wagi i nadal jest dumą miasta. Jednak artystycznie to chy-
ba najsłabsza odsłona. być może to wina selekcji – organizatorzy 
przed festiwalem przyznawali, że nie na wszystkie spektakle, jakimi 
byli zainteresowani, było ich stać – a może po prostu młody teatr 
na chwilę stracił charakterystyczny dla siebie impet. Gdyby w kon-
kursie znalazło się np. 16, a nie sześć przedstawień perspektywa 
byłaby szersza, a diagnoza trafniejsza, ale zakładając, że oglądamy 
jednak wpisany w założenia festiwalu przekrój tego, co zajmuje naj-
młodsze pokolenie twórców, świadomie skonstruowany i z pierw-
szorzędnym kryterium różnorodności, wydaje się, że myśl młodych 
reżyserów niekoniecznie penetruje obecnie ciekawe rejony, a ich 
przedstawienia mocno kuleją to estetycznie, to merytorycznie i, co 
najgorsze, nie oferują najważniejszych w sztuce – emocji. Dlatego 
„wybuczaną” przez widzów decyzję jury o nieprzyznawaniu Grand 
Prix warto jednak głębiej przemyśleć.

Młody teatr jest nieobliczalny – w doborze tematów, w zmien-
ności zainteresowań. bywa krnąbrny i niepokorny, skupiony na 
dekonstrukcji języka i świata, demonstracyjnie prowokujący, im-
prowizujący. Tę jego twarz widzieliśmy w koszalinie w ubiegłych 
latach, przywiązaliśmy się do niej i wypatrywaliśmy w tym roku. 
Objawiła się jedynie w osobie Mirosławy Żak. „Wielcy inni: Je-
zus, Gombrowicz i Osiecka” z Teatru im. Jerzego Szaniawskiego 
w Wałbrzychu to świetny, błyskotliwy tekst Jacka kozłowskiego 
i genialne wykonanie aktorki, która do dyspozycji ma tylko siebie 
bez makijażu i w rozciągniętych ciuchach, czarne tło i kreuje odarte 

Rosencrantz i Guildenstern nie żyją
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z patosu i „należnego im szacunku” trzy tytułowe postacie. W ko-
szalinie zyskała pełną przychylność publiczności, choć ze względu 
na kpiący z wszelkiej świętości tekst równie dobrze mogłaby zostać 
zupełnie odrzucona. Może ta akceptacja, wyrażona owacjami na 
stojąco, sprawiła, że – jak wspominała w kuluarach – grała tu na 150 
procent możliwości.

Formuła i wydźwięk wałbrzyskiego przedstawienia to ostry kon-
trast do pokazanej tuż przed nim „Siły przyzwyczajenia” Teatru Ate-
neum w Warszawie, spektaklu z kompletnie innego teatralnego 
bieguna. Po klasyczny dramat Thomasa bernharda sięgnęła Mag-
dalena Miklasz, proponując dwugodzinne studium chorej ambicji 
w cyrkowej scenerii, nieznośne, rozwlekłe i zwyczajnie nudne, choć 
całkiem niezłe aktorsko. Paradoks polega na tym, że „Wielcy inni” 

to stand up, a nie teatr, a „Siła przyzwyczajenia” to teatr pełną gębą, 
dekoracją i słowem, a jednak nuda, wtórność i emocjonalna pustka. 
Otwarcie festiwalu tak rozbieżnymi formalnie spektaklami nie było 
ponoć przypadkowe. Podobne zestawienie, choć nie tak wyrazi-
ste, pojawiło się drugiego dnia festiwalu. najpierw odlotowe „Di-
sco Pigs” Stowarzyszenia Teatr rawa w katowicach przemawiające 
znakami współczesnej sceny, tuż potem zwycięska „Miedzianka” 
– poprawna, grzeczna, porządna. karolina Maciejaszek, reżyserka 
pierwszego przekonywała w czasie dyskusji z widzami, że klasyk 
autorstwa endy Walsha jeszcze się nie zestarzał, bo nie może się 
zestarzeć opowieść o rozpaczliwym poszukiwaniu uczuć. Łukasz 
Fijał, z wykształcenia historyk, postawił na publicystykę, dyscyplinę 
i historię. Oba spektakle okazały się jednakowo naiwne, i nieco to-

Wielcy inni Jezus Gombrowicz Osiecka

Siła przyzwyczajenia



porne, zdradzające erudycję autorów i ich artystyczną niedojrzałość 
przy tym.

W roli ewentualnego faworyta pojawił się w koszalinie „rosen-
cratz i Guildenstern nie żyją” Cezarego ibera z Teatru im. Horzycy 
w Toruniu. Pod względem inscenizacyjnym – rzecz znakomita, zro-
biona bardzo plastycznie, z ogromną wyobraźnią, rozmachem i wy-
czuciem scenicznej przestrzeni – co ma swoje dodatkowe uzasad-
nienie, bo przedstawienie ibera jest w gruncie rzeczy opowieścią 
o teatrze i różne jego oblicza można było tu rozpoznać od teatru 
cieni, przez teatr tańca, po musical. Ponadto to rzadki przykład wy-
korzystania multimediów w sposób absolutnie uzasadniony i – co 
jeszcze rzadsze – nie w roli podmiotu, ale przedmiotu scenicznej 
kreacji, inteligentnie budujących scenografię i nastrój. Przerost for-
my nad treścią był wobec spektaklu ibera zasadniczym zarzutem, 
choć widzom się ten przerost najwyraźniej spodobał.

bez refleksji

Tegoroczni twórcy, wyłączając Łukasza Fijała, który sięgnął 
po reportaż prasowy, postawili raczej na tematy uniwersalne – 

miłość, władza, toksyczne relacje, autorytety, sztuka – co może 
być zarówno kwestią wieku (reżyserzy plasują w okolicach trzy-
dziestki), jak i pokusy opowiedzenia o wszystkim co ważne za 
jednym zamachem, w czym wtórują rówieśnikom-filmowcom. 
Poza stand upem Mirosławy Żak, ze sceny „m-teatru” zniknęła 
w tym roku improwizacja i przedstawienia, w których, jak mawia 
Piotr ratajczak „reżyser ostentacyjnie nie interesuje się widzem”, 
a zastąpiły ją zamknięte formy, fabuły i narracje. Młodzi twórcy 
przyzwyczaili nas do wagi i odwagi podejmowanych tematów, 
bezkompromisowego oglądu rzeczywistości i braku pokory. 
Spośród sześciu pozycji konkursowych, żaden nie zrealizował tej 
postawy; najbliższy był jej Jacek kozłowski okrutnie wyśmiewając 
stereotypowe postrzeganie postaci otoczonych w Polsce kultem. 
W spektaklach „młodych” szeroko rozumiany bunt interesował 
mnie zawsze najbardziej, dlatego jako wierny widz „m-teatru” od 
jego pierwszej edycji czuję niedosyt, ale czy można z tego zrobić 
zarzut? Chyba nie.

Zarzut mam do czegoś zupełnie innego. Wielka szkoda, że aktyw-

ność widzów „m-teatru” ogranicza się właściwie tylko do oglądania, 
w głosowaniu publiczności wzięło udział kilkadziesiąt osób, niewie-
le również decyduje się podyskutować z twórcami i są to zazwyczaj 
wciąż te same twarze (zachowując sprawiedliwość – spotkania od-
bywają się po ostatnim spektaklu, często w okolicach godziny 23; 
dyskusja pierwszego dnia z tego powodu w ogóle się nie odbyła). 
Tym niemniej krzesła we foyer bTD, gdzie mają miejsce rozmowy 
niekontrolowane „mgadu-gadu teatr” rzadko bywają zupełnie 
puste, a widzowie nigdy nie siedzą na nich cicho. rzadko chwalą, 
a często ścierają artystom z twarzy uśmiech i zadowolenie, stąd 
zwani są pieszczotliwie przez Piotra ratajczaka „plutonem egzeku-
cyjnym”. W tym roku wyjątkowo strzelnym.

Mam nieodparte wrażenie, że twórców ta krytyka nie tyle nie do-
tyka, co po prostu ich nie obchodzi. Są wykształceni, o sztuce mó-
wią pięknie, inteligentnie i z pasją. Przyjmują w tym jednak pozę za-
mkniętą, konfrontacyjną wobec sceptycyzmu publiczności, niczym 
artyści kompletni, pozbawieni możliwości popełniania błędów. być 
może to kwestia tremy, w końcu niełatwo mierzyć się oko w oko 
z krytyką wyrażaną wprost i bez ogródek. naturalnie wolno im bro-
nić swoich dzieł, bliskich i często osobistych, nie muszą też grzecz-

nie zgadzać się z każdą opinią, ale warto, by zamiast odruchowo 
odbijać piłeczkę, uruchomili też umiejętność słuchania, bo mimo 
wszystko uwagi widzów bywają naprawdę cenne i pozwalają tak-
że na własną twórczość spojrzeć z dystansu. Jak słusznie zauważył 
jeden z widzów „Jeśli mi chciało się o godz. 23 przyjść tutaj i z pań-
stwem rozmawiać o waszej pracy, to chyba jako artyści powinniście 
być mi odrobinę wdzięczni”. Tymczasem kilkakrotnie w momencie 
bezradności i braku argumentów, reżyserzy zwykli ze zniecierpli-
wieniem, ironią lub z fałszywą pokorą stwierdzać: „przepraszam, 
że pani tego nie zrozumiała”, „przepraszam, że nie udało mi się do 
pana dotrzeć”, „musiałam coś zrobić źle, skoro pani nie odczytała 
moich intencji” i demagogicznie w ten sposób zamykać dialog. bo 
cóż na to można powiedzieć?

Może warto, by reżyserzy, tak serdecznie oczekiwani w koszalinie 
co roku i mający ogromny kredyt zaufania wśród koszalińskiej pu-
bliczności, wzięli sobie do serca proste i mądre zdanie jednej z wi-
dzek: „Tam, gdzie zaczyna się spór, zaczyna się prawdziwa rozmowa 
o teatrze”.
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jacek
rujna

młodości człowiek myśli, że wszyst-
ko potrafi, ale wie, że nie wszystko 
może. na starość wie, że wszystko 
może, ale niestety: nie wszystko 
już potrafi. Taką to filozoficzną myśl 
wysnułem sobie z rana, a okolicz-
nością sprzyjającą owym rozważa-

niom były mecze rozgrywane w ramach Mistrzostw Świata w piłce 
nożnej, które odbywają się w słonecznej brazylii.

nie ma potrzeby wspominać, że polskiej reprezentacji zabrakło 
w tych rozgrywkach i jedyne co kibicowi pozostało, to wspominki 
lat minionych, lat własnej młodości. Tu robimy „pstryk” i przenosi-
my się w czasie: telewizor marki Topaz, przekaz oczywiście czarno-
biały: to deszczowy Mundial w niemczech, gramy na światowym 
poziomie, zdobywamy medal. Albo niedługo później, telewizor już 
kolorowy, rubin 714p, słoneczna Hiszpania, znowu medal, znowu 
wprawiamy piłkarski świat w podziw.

nie wiem jak to jest u dziewczynek, ale chłopcy na progu dzie-
ciństwa i młodości chłoną wydarzenia piłkarskie jak gąbka, poddają 
się atmosferze mistrzostw w całości i klimat ten pozostaje na całe 
dziesięciolecia w postaci znajomości na wyrywki wyników poszcze-
gólnych spotkań czy składu biało-Czerwonych w wygranym meczu 
z takimi Włochami czy zremisowanym (zwycięsko) ze Związkiem ra-
dzieckim. (Dasajew, Dasajew!).

Truizmem byłoby mówić (ale inaczej się nie da), że świat był wte-
dy inny i lepszy. Lepszy był, bo Polacy wygrywali, lepszy był, bo nic 
człowieka nie strzykało w krzyżu, lepszy był, bo lato było upalne, 
a zima zawsze śnieżno-mroźna. Lepszy był, bo nie trzeba było się 
zastanawiać nad kredytami, nie osaczały człowieka durne reklamy, 
w trwogę nie wprawiał widok listonosza niosącego list polecony.

inna rzecz, że zamiast reklam osaczała człowieka lepka i klaustro-
fobiczna atmosfera PrL-u, ale bądźmy poważni: jak się ma 10 lat, to 
nawet PrL jest niestraszny. i nawet jak biegłeś i się przewróciłeś, to 
trzeba było na krwawiące kolano popluć i rozsmarować i na stówę 
żadnego tężca się nie dostało. Dziś te numery już – niestety – nie 
przechodzą. Dziś nie za bardzo nawet, mówiąc uczciwie, biegać 
by się chciało, że o pluciu nie wspomnę. Aczkolwiek uwaga o plu-
ciu nie dotyczy ministrów rządu i boruca Artura, bramkarza, który 

zawsze, ale to zawsze jak tylko go pokażą: pluje pod nogi. Taka 
uroda.

Z tym bieganiem zresztą to osobna sprawa: wszyscy wokoło 
jakby sie wściekli, nakupowali sobie butów do biegów, samo-od-
dychających koszulek, pantalonów do kolan i skarpetek, których 
w bucie wcale nie widać. i hajda: maratony, przełaje, półmaratony, 
biegi górskie, biegi w dolinach, biegi po miastach i po mostach. 
Toż jakby Pan bóg chciał, żeby człowiek biegał, to by mu dał cztery 
łapy, proste. W czasach piłkarskich zwycięstw naszej reprezentacji 
żaden szanujący się dorosły człowiek nie biegał. Może oprócz listo-
noszów, bo psy też były wtedy jakoś bardziej psie i konkretne niż 
dzisiaj. A dzisiejszy pies?! Śmiech, a nie pies! nawet nie wiadomo: 
pies to jeszcze czy już raczej kot. Szkoda gadać.

Albo same dziewczyny: kiedyś były znacznie lepsze niż dzisiaj. 
Jak się miało 10 lat, to dziewczyny mogły sobie istnieć albo nie ist-
nieć, a pomysł, by uważnie słuchać tego, co w ogóle mówią, wyda-
wał się wyłącznie śmieszny. Wprawdzie i dziś niekiedy się tak wyda-
je, ale niestety – czasy się zmieniły i lepiej uważać z okazywaniem 
lekceważenia, bo zaraz można w łeb jakimś genderem dostać. Czas 
mistrzostw piłkarskich jest tu odpryskiem czasów minionych: moż-
na skupić się na piłce, można wyciągnąć browara z lodówki, można 
w sumie nie przejmować się codziennym kląskaniem.

A właśnie, browary. kiedyś (tu istotne podniesienie poprzecz-
ki, powiedzmy w wieku 20 lat) browary też były kompletnie inne. 
W czasach młodości piwo było to niebo-a-ziemia w porównaniu 
z tym dzisiejszym. no bo tak: kiedyś człowiek wypił trzy piwa i na-
bierał ochoty, żeby iść na jakąś imprezę „w miasto”. Dzisiejsze piwo 
zdziadziało do tego stopnia, że po wypiciu trzech piw człowiek 
marzy tylko, by wracać do domu. i nie mówcie tylko, że ma to coś 
wspólnego ze starością!

Jednym słowem: Mundial nie cieszy, psy są cieniem dawnych 
psów, listonosz nie biega, Polacy nie wygrywają, dziewczyny zyskały 
respekt, a straciły swoją tajemniczość, skarpety latem są niemodne, 
albo wręcz niewidoczne, siadłby człowiek na kanapie, a nie szwen-
dał się po mieście. A tak w ogóle w starości najgorsze jest to, że 
młodość nie mija. i że wszystko można, a nie wszystko się już potrafi. 
Mówiłem to na początku?! Może i mówiłem, nie zaszkodzi drugi raz. 
Trzeba sobie czasem pogderać.

w
czasem

trzeba gderać



Adam Szałek – rodowity koszalinianin. Absolwent Politechniki koszalińskiej – Wydział 
ekonomii i studiów podyplomowych na Pk – Wydział Pedagogiki. Obecnie tuż przed 
odebraniem dyplomu Wydziału Prawa na uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Spełniony, jak mówi, prywatny przedsiębiorca – prezes zarządu ADT europe 
Group sp. z o.o. sp.k.– drukarnia wielkoformatowa, były zastępca prezydenta koszalina. 
Prywatnie szczęśliwy mąż, ojciec dwójki dzieci (9-letniej kornelii i 4-letniego Antosia). 
Wieczny optymista, zawsze chętny do pomocy, aktywnie wspierający lokalne inicjatywy 
i akcje charytatywne.

Kwestionariusz Biznesowy

kiedy byłem dzieckiem, chciałem zostać…
… sławnym koszykarzem, a co najśmieszniejsze ciemnoskórym 
koszykarzem, jak mój ówczesny idol i bożyszcze kibiców na całym 
świecie Michael Jordan. niestety jakoś się nie udało
w szkole…
… nigdy nie byłem prymusem. Starałem się nie wyróżniać i nie od-
stawa od reszty. Często więcej czasu spędzałem na hali sportowej, 
trenując koszykówkę niż na nauce. nie miałem problemu z matema-
tyką, brałem udział w olimpiadach. Zawsze miałem dobrą pamięć 
i szybko liczyłem, to pozwalało mi łączy sport z nauką. i podobno 
nadal nie trzeba mieć przy mnie kalkulatora;-)
Moja pierwsza praca…
… jak większość młodych ludzi w naszym regionie pracowałem se-
zonowo w Mielnie jako barman. byłem z tego bardzo dumny.
pierwsze zarobione pieniądze…
… wydawało mi się, że pozwolą mi zawojować świat, a starczyło je-
dynie naÉ nowy dres sportowy i obrożę – prezent dla mojego uko-
chanego wilczura o imieniu bosman
żeby odnieść sukces w zawodzie…
…trzeba mieć marzenia i autorytety. Trzeba czasami umieć wbrew 
wszystkiemu postawi na jedną kartę i wierzy, że to właśnie ta, która 
zapewni nam zwycięstwo.
Dobry szef…
… to wzór dla pracowników, mentor i coach. To taki, który doradzi, 
nauczy, a w razie czego pomoże zawodowo i wesprze prywatnie. 
uważam, że praca zajmuje nam tak dużo czasu i tak mocno prze-
nika się z życiem prywatnym, że dobry szef zawsze sprawi, by zało-
ga czuła się w pracy jak wśród bliskich zaufanych osób – niemal jak 
w domu.
u pracowników cenię…
…uczciwość, profesjonalizm i asertywność.
kogo bym nie zatrudnił…
… Jasia Fasoli. Myślę, że w pracy potrzebna jest dobra atmosfera 
i humor, ale w tym przypadku ani ja, ani nikt inny nie mógłby się 
skupić na pracy i byłoby to najśmieszniejsze bankructwo.
prywatnie jestem…
… optymistą twardo stąpającym po ziemi, który w każdej nawet bez-
nadziejnej sytuacji widzi pozytywny punkt zdolny wszystko zmienić 
na dobre.
Dzień zaczynam…
… w miarę możliwości od śniadania z żoną i dzie mi, życzenia im 
miłego dnia i sprawdzenia poczty elektronicznej
rodzina…
… zawsze na pierwszym miejscu. Zarówno najbliżsi mojemu sercu, 
jak i przyjaciele bez których życie byłoby puste, smutne i bezbarw-
ne.
zawsze znajdę czas…

… na zabawę z dziećmi i sport. Oba te zajęcia relaksują mnie mak-
symalnie.
Moim marzeniem jest…
… wiele rzeczy, które wolę stopniowo realizować niż upubliczniać.
kiedy nie pracuję…
… jak najwięcej odpoczywam; a na poważnie: spędzam czas z ro-
dziną, z przyjaciółmi, uprawiam sport.
Moje hobby to…
… ekonomia, prawo gospodarcze, koszykówka, tenis, motoryzacja, 
polityka
sport jest dla mnie…
… odskocznią od rzeczywistości; pozwala mi oderwać się od co-
dzienności i spojrzeć na różne sprawy z dystansu; jest sposobem na 
utrzymanie się w dobrej kondycji zarówno fizycznej, jak i psychicz-
nej.
Dewiza, którą chcę przekaza innym…
… może to trywialne, ale wierzę w słowa mojej babci, „żeby nigdy 
nie robić drugiemu, co Tobie niemiłe, bo dobro ludzkie wraca za-
wsze ze zdwojoną siłą”. Tak staram się ży, nie zawiodłem się na tym 
i wierzę, że nigdy się nie zawiodę.
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Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Izba to szansa na rozwój naszych firm

iększość aktywnych członków izby potwierdzi, 
że organizacja ta daje ogrom szans i możliwości, 
których przełożenie na efektywność zależy jedy-
nie od samych przedsiębiorców. Osoby, które 

aktywnie uczestnicą w życiu PiG, doceniają wartość kontaktów na-
wiązanych dzięki izbie z potencjalnymi kontrahentami; odczuwają, 
że ich działania mają pozytywny wpływ zarówno na społeczność 
regionu, jak i na rozwój osobisty.

Czym zatem jest członkostwo w izbie gospodarczej? Czy to jedy-
nie płacenie składek i konsumowanie tego, co izba „daje” przed-
siębiorcom, czy jednak to coś więcej? Przedsiębiorcy wspomniani 
na początku wypowiedzi – czyli ci najbardziej aktywni – wiedzą, iż 
same składki członkowskie, to jedynie jeden z elementów „wkładu” 
w Północną izbę Gospodarczą, ponieważ najistotniejszymi jego 
składnikami są: doświadczenie, pomysłowość i energia, czym dzie-
lą się nasi przedsiębiorcy między sobą. Dzięki temu, dając swoje 
doświadczenie innym, każdy z nas zyskuje również wiedzę wynika-

jącą z doświadczenia innych przedsiębiorców. Ale i to nie wszystko, 
ponieważ każdy przedsiębiorca otrzymuje możliwość nawiązywa-
nia kontaktów biznesowych.

nie możemy jednak bagatelizować samego faktu płacenia skła-
dek, a wręcz powinniśmy go uznać za fundament funkcjonowania 
biura PiG koszalin, które nie tylko zajmuje się obsługą formalno-
administracyjną izby, ale może też wspomagać przedsiębiorców 
w organizowaniu konferencji i innych spotkań merytorycznych. 
Dzięki tym składkom funkcjonuje również strona internetowa www.
przedsiebiorca.net.pl oraz FanPage na portalu Facebook, a także 
możliwe jest budowanie społeczności „tatakaPiG”.

jak przedsiębiorca może „dawać doświadczenie”?
najlepszym sposobem na pozyskiwanie klientów jest umacnia-

nie zaufania do siebie oraz do reprezentowanej firmy. Jeśli więc 
przedsiębiorca dzieli się swoją fachową wiedzą, zyskuje autorytet, 
a tym samym powiększa grono osób zainteresowanych jego ofertą. 
Jednym ze sposobów owego dzielenia się wiedzą jest przygoto-

Zapewne wiele osób po przeczytaniu tego tytułu zada sobie pytanie: „W jaki sposób 
Północna izba Gospodarcza może przyczynić się do rOZWOJu nASZyCH FirM?”.

Zanim znajdziemy taką odpowiedź, należy zastanowić się przede wszystkim
nad tym, co oznacza członkostwo w PiG koszalin? 

w

Robert Bodendorf

AuTOr: rOberT bODenDOrF



wywanie porad eksperckich, a następnie udostępnianie ich przez 
biuro PiG koszalin na stronie www.przedsiebiorca.net.pl. Podobną 
możliwość uzyskują przedsiębiorcy dzięki budowaniu społeczno-
ści „tatakaPiG”, czyli portalu wewnętrznego, na którym dzielimy się 
swoimi przemyśleniami i doświadczeniami, dokonując wpisów i ko-
mentarzy. kolejne formy, to np. wystąpienia podczas konferencji, 
czy szkoleń organizowanych przez PiG. Dla przedsiębiorców jest to 
nie tylko możliwość zaprezentowania swojej koncepcji, ale też więk-
sza szansa na nawiązanie współpracy z uczestnikami konferencji. 
największą efektywność zapewnia jednak współudział w pracach 
grup tematycznych oraz inicjowanie nowych grup, szczególnie 
w połączeniu z wszystkimi ww. formami.

jaką korzyść ma z tego przedsiębiorca?
Jeśli część przedsiębiorców dzieli się swoim doświadczeniem 

z pozostałymi, to każdy przedsiębiorca może czerpać z tego prak-
tyczną wiedzę. im większa liczba przedsiębiorców będzie się dzielić 
swoimi doświadczeniami, tym więcej skorzystamy na tym wszyscy. 
A konkretnie – jak korzystać? Śledzić informacje na stronie www.
przedsiębiorca.net.pl, korzystać z zasobów „tatakaPiG”, uczestni-
czyć w konferencjach oraz spotykać się przedsiębiorcami w ramach 
ww. grup.

grupy? co to takiego?
To zespoły przedsiębiorców, którzy mają zbliżone cele i zainte-

resowania. Są to osoby, których współpraca polega na działaniach 
zmierzających głównie do poprawy warunków funkcjonowania 
przedsiębiorstw w naszym regionie. Członkowie grup doskonale 
wiedzą, iż wykorzystywanie potencjału PiG do realizowania celów 
danej grupy tematycznej – przynosi znacznie lepsze efekty, niż 
w przypadku, gdyby każdy z nas działał oddzielnie. Przykłady efek-
tów działania „grup izbowych” można wymieniać długo, ale warto 
przypomnieć choćby:

• Izbowa Akademia E-commerce organizowana przez
e-Grupę (najbliższa 10-go lipca br.)
• Dostosowywanie kierunków kształcenia
do potrzeb przedsiębiorców – Grupa Pracodawców
• Co-working Koszalin (BABEL) – Kreatywni Koszalin
• Konkurs na atrakcję turystyczną – Komisja Centrum Miasta
koszalina

Północna izba Gospodarcza, to również wiele dodatkowych moż-
liwości, np. integracja towarzyska, uczestnictwo w spotkaniach klu-
bu kobiet, działania charytatywne, aktywność sportowa.

W izbie mówi się o powstawaniu nowych grup:
• Nasze Bezpieczne Pieniądze (NBP) – czyli grupa osób, które
specjalizują się w minimalizowaniu skutków zatorów płatniczych.
• Współpraca z zagranicą – przedsiębiorcy, którzy chcą
wykorzystać potencjał izby do poszukiwania partnerów
biznesowych za granicą.
• Zamówienia publiczne – grupa osób reprezentujących
przedsiębiorców w rozmowach z dysponentami środków
publicznych.
• 2014-2020 – osoby, które wiedzą, jak skuteczniej
wykorzystywać dotacje unijne w przedsiębiorstwach.
• Regionalny Patriotyzm Gospodarczy – zachęcanie
mieszkańców regionu do nabywania regionalnych produktów
i korzystania z ofert regionalnych usługodawców.
• Wolny rynek – grupa osób interesujących się ekonomią
wolnorynkową.
• Inne według potrzeb i woli przedsiębiorców …

Północna izba Gospodarcza, to szanse i możliwości, z których Ty 
również możesz czerpać korzyści. Dołącz do tej aktywnej i presti-
żowej grupy przedsiębiorców! Dzięki temu będziesz mieć również 
wpływ na to, co się dzieje w regionie. Skontaktuj się z biurem Pół-
nocnej izby Gospodarczej:

75-216 koszalin, ul. przemysłowa 8, tel/fax 943 411 083,
e-mail: koszalin@izba.info; www.przedsiebiorca.net.pl 
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opinie po konferencji „pieniĄDze – czy to wszystko, 
czego potrzebujĄ przeDsiębiorcy?”

bożena pawłowska,
constans sp. z o.o.
konferencja ważna i potrzebna. 
u źródła mogliśmy się dowiedzieć 
o możliwościach finansowania ze-
wnętrznego firm. Poręczenie kre-
dytu to jeden z najistotniejszych 
problemów, z jakim borykają się 
przedsiębiorcy. informacja, że 
można uzyskać takie poręcznie 
niewielkim kosztem jest niesłycha-
nie ważna. W trakcie konferencji 

przedsiębiorcy mogli skorzystać z bezpłatnych porad prawnych, 
podatkowych, informatycznych, w zakresie ubezpieczeń oraz in-
formacji o działaniach różnych komisji funkcjonujących w PiG. re-
asumując, przedsiębiorca poświęcając jedno popołudnie mógł 
uzyskać bardzo dużo fachowych informacji na temat prowadze-
nia działalności gospodarczej oraz finansowania tej działalności. 
Taka okazja nie trafia się często, gdyż trudno w jednym czasie 
zorganizować spotkanie z  tyloma fachowcami z tak różnych dzie-
dzin. Ja osobiście jestem usatysfakcjonowana konferencją, gdyż 
pozyskane informacje mogę przekazać swoim klientom.

justyna Śmidecka, biuro
konsultingowo-usługowe
konferencja była wspaniałą okazją 
do spotkania w gronie przedsię-
biorców zrzeszonych w PiG, ale nie 
tylko, bo pojawili się na niej także 
przedstawiciele lokalnych władz, 
urzędów, banków i innych instytucji 
finansowych. były firmy i organiza-
cje pomagające w poszukiwaniu 
i pozyskiwaniu pracowników, kon-
sultanci, którzy doradzali i podpo-

wiadali jak rozwiązywać bieżące problemy, z jakimi borykamy 
się na co dzień. Pomysł wspaniały, organizacja bez zastrzeżeń. 
konferencja zaplanowana była w krótkich blokach tematycznych, 
wystąpienia wzbogacone prezentacjami, materiały zawierały cie-
kawe i potrzebne nam treści. Ważnym elementem spotkania było 
przypomnienie celów i zasad funkcjonowania Północnej izby Go-
spodarczej przez pana prezesa roberta bodendorfa. na koniec, 
jako mama 6-letnich trojaczków, chciałam zaznaczyć, że Północna 
izba Gospodarcza nie tylko wspiera koszaliński biznes, ale jest to 
także organizacja prorodzinna. Pomysł ze zorganizowaniem opie-
ki dla dzieci na czas konferencji był znakomity. Dzieci naprawdę 
były zasmucone, że konferencja zakończyła się tak szybko, bo ba-
wiły się wspaniale.

urszula jeger, Mutiprofit

konferencja to milowy krok w szan-
sie na rozwój przedsiębiorczości 
lokalnej. Dla wielu firm, możliwość 
skorzystania z Funduszu Poręczeń 
kredytowych, może być jedyną 
szansą na pozyskanie środków fi-
nansowych na rozwój swojej firmy. 
Zorganizowana została bardzo pro-
fesjonalnie i co bardzo ważne – me-
rytorycznie. nie pozostaje teraz nic 

innego, jak cieszyć się z rychłego rozwoju firm zrzeszonych w PiG. 
Możliwość bezpłatnych konsultacji w różnych branżach, było nie-
wątpliwie bardzo dobrym pomysłem.
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Grill po norwesku
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akończenie budowy trzeciego i rozpoczęcie budowy 
czwartego budynku w kompleksie apartamentowym re-

zydencja Park było okazją do kameralnego spotkania przy grillu, 
na które klientów i współpracowników zaprosił Stein Christian 
knutsen, prezes Firmusa. Wspierał go inny „koszaliński” norweg 
– reidar Moistad, trener koszalińskich szczypiornistek, które do-
piero co zakończyły sezon rozgrywek ligowych. rezydencję Park 
buduje Pb kuncer. W każdym z budynków zaplanowano po 12 
apartamentów. am

z

W cieniu sosen. Rezydencja Park powstaje w starym nadmorskim lesie. 

Stein Christian Knutsen i Reidar Moistad
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Koszalin jak malowany
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reta Grabowska, koszalińska artystka, architekt wnętrz, 
stała współpracowniczka „Prestiżu”, stworzyła na urodziny 

miasta niezwykłą rysowaną, mapę obejmującą zasięgiem cen-
trum koszalina. Praca nad pieczołowitym odwzorowaniem miej-
skiej architektury trwała od stycznia br. najpierw powstały kontury 
precyzyjnie oddające zarys wszystkich budynków z podwórkami, 
oknami i charakterystycznymi elementami elewacji oraz miejską 
roślinnością. na koniec zostały one pomalowane. – Przeszłam 
wszystkie te miejsca i wykonałam w sumie 1500 zdjęć dokumen-
tacyjnych – mówi Greta Grabowska. – Muszę przyznać, że praca 
była żmudna, przypominała medytację, ale jednocześnie satysfak-
cjonująca i trochę sentymentalna, bo wróciłam do dawnych form 
tworzenia. na okładce mapy znalazł się krótki tekst o koszalinie, 
a na odwrocie obrazy 22 koszalińskich zabytków i obiektów kul-
turalnych wraz z krótkimi opisami. Wernisaż wystawy promującej 
mapę odbył się w galerii ratusz. Mapa zaś stała się od razu raryta-
sem kolekcjonerskim. 

G
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Spektakl charytatywny w BTD
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Duet Teresa Żurowska i Małgorzata Chodkowska (wraz 
z fundacją Pokoloruj Świat i klubem kiwanis) ma na kon-

cie kolejny udany spektakl charytatywny. Tym razem blisko 200 
artystów – amatorów, w większości znanych w koszalinie postaci 
życia publicznego, pokazało „Wesele Jamneńskie”. Przedstawie-
nie nie było ścisłym odwzorowaniem dawnych zwyczajów, a raczej 
teatralną „wariacją na temat”. niemniej bardzo udaną. reżyserii 
podjął się Marcin borchardt, na co dzień aktor bTD. Zadanie miał 
karkołomne, bo przeprowadzić potrzebną liczbę prób z taką masą 
bardzo zajętych ludzi to wielki wyczyn. Ale udało się. uzyskane 
z biletów – cegiełek oraz ze zbiórki pieniądze zasiliły konto kosza-
lińskiego hospicjum stacjonarnego. 

z
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Wiadomo, jak pożyczać

iedawna (17 czerwca br.) konferencja „Pieniądze – czy to 
wszystko, czego potrzebują przedsiębiorcy?” zgromadzi-

ła w Teatrze Variete Muza finansistów, doradców inwestycyjnych, 
a przede wszystkim liczne grono członków Północnej izby Gospo-
darczej. Dzięki Zachodniopomorskiemu regionalnemu Funduszo-
wi Poręczeń kredytowych zebrani dostali z pierwszej ręki informa-
cje o realizacji tzw. inicjatywy JereMie, w ramach której dostępne 
są pożyczki o niskim oprocentowaniu. A dzięki obecności przedsta-
wicieli marszałka województwa także informacje na temat wsparcia 
dla biznesu, jakie umożliwi tzw. nowa unijna perspektywa finanso-
wa. konferencja była ostatnim przed wakacjami spotkaniem człon-
ków PiG. W kuluarach dało się słyszeć głosy, że kolejne odbędzie 
się zapewne w końcówce sierpnia w formie tradycyjnej Herbatki 
izbowej. 

n
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Tłum u pana Grzegorza

ernisaż wystawy fotografii Grzegorza Funke, obchodzą-
cego siedemdziesiąte urodziny i pięćdziesięciolecie 

pracy twórczej, zgromadził w salach koszalińskiego Muzeum nie-
przebrany tłum gości. Podróżnika i fotografika w jednym fetowały 
władze miasta i województwa; swoje 3 grosze wtrącił również mi-
nister kultury, przyznając mu medal Gloria Artis. Ale najwięcej było 
gratulacji od przyjaciół, dawnych i obecnych współpracowników, 
znajomych. nie policzyliśmy, ile osób pojawiło się, by złożyć na-
leżny hołd dostojnemu jubilatowi. była to jednak liczba ogromna; 
dość stwierdzić, że w okolicy muzeum na żadnym parkingu nie było 
wolnego miejsca. 

W



zbiórka na wiele sposobów

pektakl „Wesele Jamneńskie” na deskach bTD był okazją 
do zbiórki pieniędzy na cele charytatywne nie tylko poprzez 

zakupione bilety-cegiełki. Akcję można było wspierać, kupując na 
stoiskach okalających teatr ciasta, chleb ze smalcem, owoce. Ca-
łość uzyskanych wpływów powędrowała na potrzeby Hospicjum 
im. Świętego Maksymiliana Marii kolbego.

S
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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
Permedia, ul. Partyzantów 17
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
Club 2CV Restauracja,
ul. Piastowska 1
Fenicja CH Merkury,ul. Zwycięstwa 46
Gospoda Jamieńska, Młyńska 37
Kuchnia Arabska Szejk,
ul. Bohaterów Warszawy 2a
Maredo, ul. Zwycięstwa 45
Park caffe, ul. Asnyka 11
Sushi Moon Galeria Emka Koszalin I piętro
Sushi77 CH Atrium Koszalin,
ul. Paderewskiego 1
Viva Italia, ul. Skłodowskiej – Curie 1 -3
Va banque, ul. 1-go Maja 12/1

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 5/2
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 Odnowy Biologicznej Rubin,
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 Biesek,
ul. Bolesława Krzywoustego 18/1
SYNERGIA Biernacka i Przygórski S.J.,
ul. Modrzejewskiej 13

GABINETY LEKARSKIE

Beta Tarnowski Centrum Medyczne,
ul. Traugutta 31 Koszalin

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, Koszalin
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Marcin Bogurski, ul. Boczna 11/5, Koszalin
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
Koral Live, ul. Kościuszki 12, Kołobrzeg
Lidia, ul. Dorszowa 3, Darłowo
Medical SPA Sanatorium 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

A-tom webski sklep,
ul. Drzymały 15 Koszalin
Aryton Merkury ul. Zwycięstwa 46
Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4
Dobre Wina, ul. Zwycięstwa 121
F.H.J.T. Rzewuscy Sp.J. Salon Damski,
ul. Zwycięstwa 21-25
F.H.J.T. Rzewuscy Sp.J. Salon Męski,
ul. Zwycięstwa 21-25,Gracjana, CH As
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
Yacob, CH Merkury, ul. Zwycięstwa 46

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
Jasiński Nieruchomości,
ul. Piłsudskiego 28
Kiljan – Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 40 /48
Kontrakt – Pośrednictwo Handlu
Nieruchomościami,
ul. Wojska Polskiego 6 /2
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
Wysokińscy Biuro Nieruchomości,
ul. 1 Maja 8

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

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
Exim Autoryzowany Dealer
samochodów KIA,
ul. VI Dywizji Piechoty 28, Kołobrzeg
Toyota Wojciech Jankowski, ul. Okrężna 4

BIURA PODRÓŻY

ABC Świat Podróży CH Atrium,
ul.Paderewskiego 1
ABC Świat Podróży Galeria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Biuro Turystyczne TURYSTA Sławomira
Małgorzata Ignatowicz, ul. Andersa 2
Biuro Turystyczne ‘ODYS’,
ul. Wyszyńskiego 5/2
Biuro Turystyczne ‘ODYS’,
ul. Dworcowa 4
Biuro Podróży ITAKA,
ul. Domina 7/9 (Pasaż Milenium I p.)




