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DERMALOGICA
Konsekwentnie, mądrze, z pasją 



Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących 
śniegiem pod butami, spędzonych w cieplej 
rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych 
prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek, 
oraz nadzieję na Nowy 2018 Rok.
Życzą zarząd i pracownicy Grupy Mojsiuk

www.HoteleNadmorskie.pl



www.HoteleNadmorskie.pl



d trzech lat grudzień przynosi w Koszalinie wyda-
rzenie, które wciąż jest - moim zdaniem - za mało 
doceniane. Co prawda rośnie z  edycji na edycję 
liczba zgłoszeń do nagrody Laur MADE in KOSZA-
LIN, ale jak dla mnie za słabo wybrzmiewa w środo-

wisku werdykt konkursowego jury. 

Inicjatywa MADE in KOSZALIN jest kapitalna. Chwalmy się tym, 
co dobrego robimy. Chwalmy tych, którzy wyrastają ponad przecięt-
ność. Budujmy lokalny patriotyzm, również w wymiarze gospodar-
czym. 

Klimat społeczny, nastroje nie są obojętne dla skuteczności dzia-
łania. Tam gdzie jest optymizm i wiara w powodzenie, częściej ro-
dzą się wartościowe pomysły. Warto więc pielęgnować pozytywne 
myślenie o Koszalinie jako o miejscu dobrym do robienia biznesu 
i do życia (zauważmy, że MADE in KOSZALIN docenia nie tylko firmy 
i menedżerów, ale również inicjatywy kulturalne i społeczne). 

W tym wydaniu „Prestiżu” z konieczności publikujemy jedynie wer-
dykt, co wymusza na nas cykl wydawniczy i związany z tym brak cza-
su. Ale obiecujemy, że w kolejnych miesiąca zaprezentujemy bliższej 
laureatów konkursu.

Słowa podziękowania należą się Centrum Biznesu, bo bez oparcia 
w nim inicjatywa MADE in KOSZALIN pewnie by kulała. Tak to już 
jest, że ktoś musi wziąć na siebie trud koordynacji i organizacji. Do-
brze, ze CB się tego podjęło.

***

Zadaliśmy grupie koszalinian pytanie „Dlaczego rok 2017 był dla 
mnie ważny?” (ich odpowiedzi znajdą Państwo w dziale Społeczeń-
stwo). Ale wypada i samemu zastanowić się nad mijającym rokiem. 
W planie osobistym najważniejsza była z pewnością matura młod-
szej córki i jej start akademicki. Za tym poszło doświadczenie „puste-
go gniazda”, z którym razem z żoną staramy się sobie jakoś poradzić, 
a łatwo nie jest… 

W planie zawodowym kluczowa refleksja to stwierdzenie, że oto 
minęło już pięć lat, odkąd zajmuję się redagowaniem „Prestiżu”. Ani 
przez chwilę nie żałowałem decyzji o skupieniu energii na wydawa-
niu miesięcznika. To ciężka praca, ale i ogrom satysfakcji. A przede 
wszystkim okazja do wielu ciekawych spotkań, do poznawania ludzi, 
których pewnie nigdy bym nie poznał, gdyby nie „Prestiż”. Wreszcie - 
to dużo wyrazów sympatii, z jakimi na co dzień ma do czynienia mój 
miesięcznik. 

Za to wszystko bardzo Państwu dziękuję.

A że mamy czas świątecznych życzeń, ślę Państwu od siebie i grona 
moich współpracowników moc serdeczności. Niech Święta Bożego 
Narodzenia będą dla Państwa czasem szczególnego doświadczania 
rodzinnego ciepła i  miłości, a Nowy Rok przyniesie dużo szczęścia. 

Andrzej Mielcarek

Foto: Agnieszka Orsa

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

Redakcja: 
„Prestiż Magazyn Koszaliński”
ul. Wyszyńskiego 3/7, 75-062 Koszalin
tel.: +48 664 774 776
prestizkoszalin@gmail.com

www.prestizkoszalin.pl
       /prestiz.magazyn.koszalinski/

Wydanie w formacie PDF: 
www.issuu.com/prestizkoszalinski

Redaktor naczelny: Andrzej Mielcarek 
andrzej.mielcarek@gmail.com
tel.: +48 664 774 776

Redaktor wydania: Andrzej Mielcarek

Skład gazety: 
Maciej KREDA Jurkiewicz
www.PROduktART.pl 

Reklama i marketing: 
Wiesława Barzycka 
barzycka@prestizkoszalin.pl
tel.: + 48 609 859 822

Wydawca: 
Zarządzanie i Szkolenia 
Andrzej Mielcarek, 
ul. Gajowa 14, Koszalin

Druk: KaDruk Sp z o.o., Szczecin

Słowo od wydawcy4 

O



Zespół Kliniki Medycyny Estetycznej i Dermatologii 
dermaArt życzy Państwu wspaniałych, radosnych              
i zdrowych Świat Bożego Narodzenia oraz pomyślności 

w nadchodzącym Nowym Roku 2018

Klinika Medycyny Estetycznej
i  Dermatologi i
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Zawsze pysznie, zawsze świeżo, zawsze z klasą! 
Tak jest w Białej Damie przez cały rok!

Życzymy Państwu 
radosnych Świąt Bożego Narodzenia, 
pełnych rodzinnego ciepła i miłości
oraz dużo szczęścia w Nowym Roku 

Znajdź nas na

R E S T A U R A C J A

Dajemy Państwu gwarancję, że Państwa uroczystość będzie dopracowana w każdym szczególe i perfekcyjnie 
zorganizowana. Potrawy - kulinarne arcydzieła - dogodzą podniebieniu i ucieszą oko. Wystrój wprowadzi 
Państwa i Gości w dobry nastrój, adekwatny do charakteru wydarzenia.

ul. Bolesława Chrobrego 26a
tel. (+48) 666 700 254

www.marina-mielno.pl

Serdecznie zapraszamy do naszego Hotelu i Restauracji Biała Dama 
Z przyjemnością zorganizujemy dla Państwa: 

Uroczyste przyjęcia rodzinne: śluby / wesela / chrzty / komunie
Imprezy okazjonalne / towarzyskie / urodziny

Spotkania / noclegi biznesowe
Imprezy tematyczne 
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okazane zostaną na niej samodzielnie zdjęcia 
wchodzące wcześniej w skład wystawy pt. „Pół-
noc – Południe” przedstawiającej dwa ginące 
zawody z dwóch przeciwległych krańców Polski 
- rybaków na północy i  smolarzy na południu. 

- W związku z  tym, że część pierwsza tej wystawy czyli „Północ” 
gościła już w Koszalinie, obecnie pokażę koszalinianom jej drugą 
część. Wystawa składa się z 21 fotografii czarno-białych i przed-
stawia smolarzy nie tylko przez pryzmat miejsca wykonywania za-
wodu, ale i miejsca wypoczynku. Pokazuje również ponadczasowy 
symbolizm przemijania i refleksję nad tym, jak różny wymiar może 
mieć osobiste szczęście – mówi autor prac. 

Pochodzący ze Słupska Tomasz Juszkiewicz w Koszalinie miesz-
ka od 1989 roku. Fotografuje zaś dopiero od roku 2009, za to bar-
dzo intensywnie. Miał już 13 wystaw indywidualnych i 38 zbioro-
wych, zdobył wiele nagród i wyróżnień. Jest współpracownikiem 
Agencji Fotograficznej Fotonova, uczniem legendarnego Toma-
sza Tomaszewskiego. Fotografią socjologiczną, społeczną i repor-
tażem zajmuje się od roku 2013.

W tym roku znalazł się w finale w najbardziej prestiżowego  kon-
kursu fotografii prasowej i  reporterskiej w  Polsce - Grand Press 
Photo miesięcznika „Press” w kategorii zdjęcie pojedyncze - kul-
tura i rozrywka. Zdjęcie nominowane do nagrody było zrobione 
w Mielnie podczas XIV Międzynarodowego Zlotu Morsów w trak-
cie bicia rekordu Guiness’a we wspólnej zimowej kąpieli w morzu. 

p
Ponieważ kolejne wydanie „Prestiżu” ukaże się na przełomie stycznia i lutego 2018 roku, już teraz zapowiadamy to ciekawe wydarzenie. 
„Między dymem a rzeczywistością” to wystawa fotografii Tomasza Juszkiewicza, którą w Galerii Antresola w koszalińskim Muzeum
 będzie można oglądać od 16 stycznia do 18 marca przyszłego roku. 

Zapraszamy do Galerii Antresola 
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elix Cassubia” to niezwykła płyta, na której 
zgromadzono piętnaście najpiękniejszych 
i  najcenniejszych dla historii regionu kolęd. 
Wszystkie zostały zagrane i zaśpiewane po ka-
szubsku przez chór Akademii Pomorskiej pod 

batutą Moniki Zytke, dyrektora artystycznego Instytutu Muzyki 
Akademii Pomorskiej w  Słupsku.  

Teksty utworów, które znalazły 
się na płycie pochodzą z zasobów 
Muzeum Piśmiennictwa i  Muzyki  
Kaszubsko - Pomorskiej w  Wejhe-
rowie. Niewątpliwie ciekawostką 
płyty jest jedna kolęda kociewska 
pt. „Zagrzmniało”, pochodząca 
z Kociewia - regionu etniczno-kul-
turowego na Pomorzu Gdańskim.

Piotr Ostrowski, prezes zarządu 
i  redaktor naczelny Polskiego Ra-
dia Koszalin, komentuje: - Jest to 
wydawnictwo o tyle wyjątkowe, że 
składa się z kolęd kaszubskich ze-
branych, zaaranżowanych i po raz 
pierwszy zagranych specjalnie na 
jego potrzeby. Integralną częścią 
płyty jest śpiewnik z tekstami utwo-
rów, a więc śpiewania po kaszubsku mogą popróbować nie tylko 
ci, którzy na co dzień mówią po kaszubsku.

Płyta „Felix Cassubia” powstała w Studiu Nagraniowo-Koncer-
towym im. Czesława Niemena Polskiego Radia Koszalin, a prace 

nad nią trwały blisko pół roku. Nagranie płyty było dużym wyzwa-
niem logistycznym dla koszalińskiej rozgłośni. Ponad trzydzieści 
osób (członkowie chóru, realizatorzy) od maja tworzyło materiał 
muzyczny, który po ostatecznym opracowaniu tworzy to wyjątko-
we wydawnictwo. Do projektu włączyło się również Radio Gdańsk, 
Fundacja Instytut Balticum, Muzeum Piśmiennictwa  i Muzyki Ka-

szubsko - Pomorskiej w  Wejherowie 
oraz Akademia Pomorska w Słupsku.

- Chciałbym podziękować naszym 
partnerom za pomoc i  współpracę. 
Mamy nadzieję, że uda nam się wspól-
nie zorganizować koncerty, na których 
będzie można posłuchać na żywo 
wszystkich utworów zawartych na pły-
cie i zaśpiewanych przez chór akade-
micki - mówi Piotr Ostrowski.

Autorzy projektu liczą, że płyta do-
trze nie tylko na Kaszuby, ale też całe 
Pomorze Środkowe.

- Do tej pory wydano wiele płyt z ko-
lędami, także kaszubskimi, ale nigdy 
wcześniej nie zagrano ich dla jednego, 
muzycznego przedsięwzięcia. Jestem 
dumny, że nam się to udało. Wydanie 
tej płyty uważam za wydarzenie wyjąt-

kowe, a nawet historyczne - podkreśla prezes Piotr Ostrowski.

Płyta „Felix Cassubia” swoją premierę miała 6 grudnia br. Uka-
zała się w  nakładzie trzech tysięcy egzemplarzy, jest bezpłatna 
i dedykowana wszystkim słuchaczom Polskiego Radia Koszalin. 

„f
Przy wsparciu Polskiego Radia Koszalin wykładowcy, studenci i absolwenci Instytutu Muzyki Akademii Pomorskiej nagrali płytę 
z kolędami. Wszystkie utwory wykonywane są w języku kaszubskim.

„Felix Cassubia”, 
czyli najpiękniejsze kolędy 

po kaszubsku



Rezydencja

Magnolia
12 luksusowych domów

w Kołobrzegu
- na sprzedaż i wynajem
(na cały rok lub na krótsze okresy)

BIURO SPRZEDAŻY:
Denar Nieruchomości
ul. Zwycięzców 12 B, Kołobrzeg
tel. 790 780 707, 661 780 000
e-mail: biuro@denar.net.pl
www.denar.net.pl

Nowe, kameralne osiedle, zajmujące ponad 1 ha powierzchni, 
usytuowane wśród terenów zielonych, stanowiących pas 
ochronny borowiny, ale jednocześnie na wyciągnięcie ręki od 
centrum i morza.

Rezydencja Magnolia to doskonałe miejsce dla osób szukają-
cych komfortu, spokoju i ucieczki od zgiełku miasta. 

Oferujemy domy parterowe z garażami o powierzchni 155 m2 
wraz z przyległą działką o powierzchni około 700 m2. Domy 
posiadają przemyślany i funkcjonalny rozkład pomieszczeń 
z możliwością adaptacji poddasza według własnych potrzeb 
i uznania.

Istnieje możliwość zakupu domu w dwóch standardach:
• deweloperskim, do własnej aranżacji i wykończenia,
• pod klucz, dający komfort natychmiastowego zamieszkania.
Możliwe jest również wynajęcie domu na dowolny czas. 

Zapraszamy do kontaktu z nami i osobistego poznania 
walorów naszego osiedla!!!

www.denar.net.pl
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P.H.U. CERAMIKA
ul. Batalionów Chłopskich 77, 75-303 Koszalin
tel.: 94 34 73 279, tel kom: 690 490 682
e-mail: ceramika@wp.pl
www.kuchnie-ceramika.pl, www.ceramika.koszalin.pl

Tylko z magazynem

Prestiż 10 % rabatu

na wszystkie produkty

Salon łazienek i studio mebli kuchennych

dożywotnia
gwarancja
na okucia

BLUM

ceramika

Projekt 3D gratis
(przy zakupie w naszym salonie)
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rganizatorzy wystawy piszą: „W  miastach nie 
mieszkamy dla ich wspaniałych rond, barierek, 
obwodnic i galerii handlowych, tylko dla emocji, 
inspiracji i pasji, które w nas budzą. Możliwość 
wymiany myśli, wspólnego przeżywania sztuki, 

zachwyt nad dobrą muzyką, kinem, kawą, jedzeniem, malarstwem 
czy architekturą – są tacy, którzy dopiero wtedy czują, że żyją na-
prawdę. Dla nich właśnie jest kameralna wystawa wybitnej pol-
skiej artystki Laury La Wasilewskiej, która po raz pierwszy zagości 
w Koszalinie.”

Laura La Wasilewska (ur. 1986), niezależna artystka i kuratorka 
sztuki, mieszka i tworzy w Polsce i USA. Zdobyła ogromne uzna-
nie w kraju i za granicą. Ma na swym koncie kilkanaście indywi-
dualnych i kilkadziesiąt zbiorowych wystaw. Jej prace znajdują się 
w prywatnych kolekcjach na całym świecie. Pani Laura specjalizuje 
się w malarstwie i rysunku. Mówi, że głównym tematem jej twór-
czości zawsze jest człowiek. A sądząc po radosnych, tętniących ży-
ciem pracach, które potrafią wypełnić światłem całe pomieszcze-
nie, może się wydawać, że artystka ma do człowieka wiele miłości!

Podczas wystawy w  Powidokach, współorganizowanej przez 
(już od pewnego czasu) koszalińskie Wydawnictwo Barbelo oraz 
twórcze stowarzyszenie „Na przykład”, zobaczyć będzie można 
cykl portretów kobiet znanych z polskiej sceny muzycznej, które 
artystka wykonała do książki „Kobieta metamuzyczna” (Wyd. Bar-
belo, 2013), oraz kilka innych, większych prac. A historia książki 
„Kobieta metamuzyczna” jest ciekawa. Poza zwykłym wydaniem, 
doczekała się ona wyjątkowej, limitowanej edycji bibliofilskiej, 
która powstała w Koszalinie, w pracowni Wydawnictwa Artystycz-
nego Kurtiak i Ley. Zaś przy okazji tej współpracy założyciele Wy-
dawnictwa Barbelo rozkochali się w Koszalinie do tego stopnia, że 
postanowili tu zamieszkać. 

Dla pani Laury tworzenie portretu jest próbą oddania wnętrza 
człowieka, stąd często powstają portrety łączące kilka ujęć, po-

zwalające odbiorcy na własne poszukiwanie drzwi do tego wnę-
trza. Zapraszamy do Powidoków!

O
Laura La Wasilewska to młoda, niezwykle utalentowana malarka tworząca i mieszkająca na przemian w Polsce i Stanach Zjednoczonych. 
Prezentujemy w tym wydaniu „Prestiżu” w dziale Kultura krótką rozmowę z artystką, a  tutaj zapowiadamy jej przyjazd do Koszalina. 
Wystawę portretów autorstwa Laury La Wasilewskiej będzie można oglądać między 21 grudnia 2017 roku a 21 stycznia 2018 roku 
w kawiarni Powidoki (Koszalin, ul. Piłsudskiego 4). Wernisaż 21 grudnia 2017 br., godz. 18.00. 

Wernisaż wystawy 
„Widziane od wewnątrz”

Wernisaż wystawy 
„Widziane od wewnątrz”
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Koszalin, ul. Harcerska 9F
Kołobrzeg, ul. Graniczna 2

Słupsk, ul. Filmowa 2

Idealny prezent na święta?
Zestaw startowy Semilac!

Dystrybutor Semilac Hurtownia

Z magazynem Prestiż 5% rabatu 
na Zestawy startowe Semilac

oferta ważna do 15.01.2018 r.

koncercie udział wezmą: Białogardzki Chór 
Kameralny Bel Canto, Zespół G91 z Białogar-
du, kwintet instrumentalny The Thieves z  Ko-
szalina, Jola Tubielewicz - finalistka programu 
Must Be The Music oraz inni białogardzcy wo-

kaliści – w tym Schola Parafii pw. NNMP.

Białogardzki Chór Kameralny Bel Canto działa od 2011 r. Od 
samego początku wraz z Centrum Kultury i Spotkań Europejskich 
w Białogardzie jest organizatorem corocznych koncertów bożona-
rodzeniowych. Od 2014 r. koncerty mają charakter charytatywny. 

W tym roku zebrane pieniądze pomogą w leczeniu czterolet-
niej letniej Nikoli Zjawionej - mieszkanki Białogardu, która choruje 
na przewlekłą niewydolność nerek V stopnia spowodowaną tor-
bielowatością nerek. Nikolę dręczy również szereg innych scho-
rzeń. Oczekuje ona obecnie na przeszczep nerki. Leczenie przy-
gotowawcze jest bardzo drogie, na które rodziny nie stać. 

Podarunek do licytacji na tegoroczny koncert przekazał prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzej Duda. Co to jest, pozosta-
je na razie tajemnicą.

To już czwarty białogardzki bożonarodzeniowy koncert chary-
tatywny. W  ubiegłym roku gromadzono środki na rzecz Jakuba 
Dziwiora. Zebrano ponad 17 tys. zł. Chłopiec urodził się z zespo-
łem wad wrodzonych ośrodkowego układu nerwowego i rdzenia 
kręgowego (zespół Arnolda-Chiariego typu II popularnie nazywa-
nym rozszczepem kręgosłupa). Przeszedł kilka operacji mózgu, 
rdzenia i strun głosowych, porażonych wskutek wodogłowia. Pió-
ro przekazane przez panią prezydentową Agatę Kornhauser-Du-
dę w 2016 r. zostało sprzedane za 700 zł. Zebrane datki pomogły 

mu w intensywnej rehabilitacji po innowacyjnej operacji kręgosłu-
pa, którą przeszedł w tym roku.

Patronat honorowy nad koncertem objął JE Ks. Bp Ordynariusz 
Edward Dajczak, a  w  organizację koncertu zaangażowana jest 
również diecezjalna Caritas.

w
Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie oraz Białogardzki Chór Kameralny Bel Canto  zapraszają na VII Charytatywny 
Koncert Bożonarodzeniowy, który odbędzie się 29 grudnia 2017 r. o godz. 19:00 w kościele pw. Narodzenia NMP w Białogardzie (przy 
Placu Wolności). 

Białogard: zapraszamy 
na doroczny bożonarodzeniowy 

koncert charytatywny

Tak wyglądał ubiegłoroczny koncert



Koszalin, ul. Harcerska 9F
Kołobrzeg, ul. Graniczna 2

Słupsk, ul. Filmowa 2

Idealny prezent na święta?
Zestaw startowy Semilac!

Dystrybutor Semilac Hurtownia

Z magazynem Prestiż 5% rabatu 
na Zestawy startowe Semilac

oferta ważna do 15.01.2018 r.
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rły WPROST to nagroda przyznawana najlep-
szym przedsiębiorstwom w  poszczególnych 
województwach. Typuje je międzynarodowa 
agencja doradcza Bisnode, partner merytorycz-
ny tygodnika „Wprost”, po przeanalizowaniu wy-

ników ekonomicznych firm. W corocznym zestawieniu umieszcza 
ona te, które mają najlepsze wyniki finansowe, a ściślej – wykazują 
największy zysk netto lub największą dynamikę wzrostu zysku net-
to w ciągu ostatnich trzech lat.

W ten sposób w gronie liderów gospodarczych województwa 
zachodniopomorskiego znalazła się spółka celowa powołana do 
realizacji apartamentowca Dune A, czyli pierwszej części Dune 
Resort (budowa drugiego i trzeciego etapu dobiega końca; od-
danie do użytku całości zaplanowane jest w  pierwszej połowie 
przyszłego roku). Absolutna większość z około 330 apartamentów 
składających się na Dune Resort została już sprzedana. Kompleks 
zaoferuje również bogatą strefę SPA z zespołem basenów kąpie-
lowych oraz zaplecze gastronomiczne, dostępne nie tylko dla 
mieszkańców Dune.

Orły WPROST nawiązują do nagród przyznawanych wcześniej 
przez Instytut im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego osobom, 
firmom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla rozwoju gospo-
darczego Polski oraz tym, które angażują się w sprawy lokalnego 
środowiska, są aktywne na polu charytatywnym, promują wysokie 
standardy w biznesie. 

o wody weszło wówczas 3717 osób w 42 lo-
kalizacjach. Rekord został ustanowiony dwu-
krotną liczbą wymaganych uczestników. Po-
mysłodawcą, organizatorem oraz składającym 
wszystkie dokumenty związane z  rekordem 

było Biuro Zlotu Morsów działające obecnie przy Centrum Kultury 
w Mielnie.

 Pomysł pobicia tego rekordu powstał w Mielnie podczas jed-
nego z  Międzynarodowych Zlotów Morsów. Do bicia rekordu 
przystąpiły morsy z całej Polski, które tym razem nie musiały je-
chać nad morze tylko mogły przystąpić do rywalizacji o Rekord 
Guinnessa u siebie na miejscu. Prawie dwa lata trwało sprawdza-
nie wszystkich dokumentów dostarczonych do Guinness World 
Records w Londynie.

Na specjalną uwagę zasługuje fakt, że w Mielnie podczas Mię-
dzynarodowych Zlotów Morsów dwukrotnie bity był rekord Guin-
nessa w grupowym zanurzeniu w zimnej wodzie w jednym miej-
scu. Po raz pierwszy w lutym 2010 roku, kiedy to do wody weszło 
1054 morsów, a po raz drugi w lutym 2015 roku, kiedy w wodzie 
zanurzyły się 1799 osoby. Mielno było inicjatorem a także brało 
udział w  biciu rekordu w największej liczbie kąpiących się mor-
sów w  wielu miejscach w  tym samym czasie w  grudniu 2015 r. 

W Księdze Rekordów Guinnessa zapisanych jest pięć rekordów 
w kategorii morsowania. Dwa z nich ustanowiono  podczas Mię-
dzynarodowych Zlotów Morsów w  Mielnie. To także rekord, bo 
żadne inne miasto na świecie nie może pochwalić się takim wy-
nikiem.

O

D

W gronie tegorocznych laureatów prestiżowej nagrody Orły WPROST znalazła się jedna ze spółek należących do deweloperskiej 
grupy Firmus, odpowiedzialna za realizację pierwszego etapu Dune Resort. Podczas uroczystej gali, jaka odbyła się 6 grudnia br. 
w Świnoujściu,  dyplom gratulacyjny odebrała pani Aneta Leśna, prokurent Firmus Group.

Wydawca Guinness World Records poinformował, że oficjalnie został uznany rekord  w największej liczbie kąpiących się morsów 
w wielu miejscach w tym samym czasie. Rekord został pobity w Polsce 13 grudnia 2015 roku.

Firmus wśród najlepszych firm Zachodniopomorskiego

Trzeci Rekord Guinnessa dla morsów z Polski
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drodze otwartych nominacji w  październiku 
br. mieszkańcy Koszalina zgłaszali nominacje 
do nagród Laury MADE IN KOSZALIN 2017. 
Wpłynęło ich aż 249 w trzech kategoriach: biz-
nes, kultura i design oraz styl życia i inspiracje. 

Decyzją kapituły konkursu wybrano finalistów oraz zdobywców 
Laurów MADE IN KOSZALIN 2017.

Podczas Forum w dniu 8 grudnia zaprezentowani zostali finali-
ści - wyjątkowe koszalińskie firmy i wydarzenia, a wybitne oraz te, 
które w najlepszy sposób promują Koszalin, nagrodzone zostały 
Laurami MADE IN KOSZALIN 2017.

Oto werdykt:

Kategoria BIZNES (firmy z dorobkiem 5 lat i więcej prowadzo-
nej działalności w Koszalinie) - LAUR MADE IN KOSZALIN 2017: 
Telewizja Kablowa Koszalin Sp. z o.o.; wyróżnienie BOKARO Ko-
szalin

Kategoria BIZNES (koszalińskie produkty znane w  kraju i  na 
świecie) - LAUR MADE IN KOSZALIN 2017: Dajar Sp. z o.o.; wy-
różnienie dla Firmus Group/Osiedle Norweskie.

Kategoria BIZNES (innowacja w biznesie) - LAUR MADE IN KO-
SZALIN 2017: serwis tłumaczeń online Dogadamycie.pl Sp. z o.o.; 
wyróżnienie - GlobalLogic SA

Kategoria BIZNES  IT - LAUR MADE IN KOSZALIN 2017: Global-
Logic SA, wyróżnienie dla North.pl

Kategoria KULTURA i  DESIGN - LAUR MADE IN KOSZALIN 
2017 otrzymali: Monika Zawierowska – Łozińska, Good Vibe Festi-
val, I Koszaliński Kongres Kultury, a wyróżnienie - Hanza Jazz Festi-
wal i firma projektowa ANALOG Piotr Śmierzewski. 

Kategoria STYL ŻYCIA i INSPIRACJE - LAUR MADE IN KOSZA-
LIN 2017: TEDxKoszalin, Małgorzata Hołub – Kowalik, FuckUp Ni-
ghts Koszalin; wyróżnienie - Płytowa Giełda GraMuzyka i Czwar-
tek Social Media w Koszalinie.

Zgodnie z ideą MADE IN KOSZALIN zarówno wydarzenia i fir-
my, które zaprezentowały się oraz zostały nagrodzone podczas III 
FORUM MADE IN KOSZALIN są tworzone i powstają dzięki kosza-
linianom, ale również nagrody LAURY MADE IN KOSZALIN mają 
iście koszaliński charakter. 

LAURY MADE IN KOSZALIN 2015 miały formę szklanego li-
ścia i zostały zaprojektowane przez koszalińskiego artystę Piotra 
Stramskiego, ceramiczne LAURY MADE IN KOSZALIN 2016 po-
wstały w Warsztacie Terapii Zajęciowej Nr 2 w Koszalinie działa-
jącym przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z  Niepełno-
sprawnością  Intelektualną.  

W tym roku wykonane z drewna - LAURY MADE IN KOSZALIN 
2017 zostały zaprojektowane oraz wykonane w firmie MOYA PRA-
COWNIA z Koszalina. 

Materiały promocyjne związane z Forum – plakaty, zaproszenia 
itp. zaprojektowała Justyna Matysiak z Instytutu Wzornictwa Poli-
techniki Koszalińskiej.

w
8 grudnia 2017 Centrum Biznesu Fundacji CIP zorganizowało III Forum MADE IN KOSZALIN, którego ideą jest promowanie 
patriotyzmu lokalnego, dobrego designu oraz firm i wydarzeń, z których Koszalin jest dumny.
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ksperci marki Yanosik – najpopularniejszego 
w Polsce komunikatora dla kierowców, we współ-
pracy z  koszalińską firmą LEO oferującą m.in. 
markowe akcesoria GSM oraz telefony komórko-
we, sporządzili listę najbardziej kontrolowanych 

przez policję miejsc w  Koszalinie, biorąc pod uwagę statystyki 
zdarzeń zgłaszanych przez użytkowników systemu od stycznia do 
października 2017 roku.

– Nasz system działa w taki sposób, aby kierowcy byli przygo-
towani na różnego rodzaju sytuacje na drodze, zwiększając tym 
samym bezpieczeństwo podczas podróży. Stwarzamy możliwość 
dodawania ostrzeżeń, między innymi o wypadkach, zagrożeniach, 
utrudnieniach związanych z remontami, a także tych o kontrolach 
prędkości. Ich autentyczność weryfikowana jest przez kolejnych 
kierowców przejeżdżających przez dane miejsce, poprzez za-
twierdzenie lub odrzucenie wcześniej dodanego komunikatu. 

Warto zauważyć, że z systemu Yanosik miesięcznie korzysta śred-
nio półtora miliona kierowców, a co trzy sekundy dodawane jest 
zgłoszenie dotyczące bieżącej sytuacji na drodze. Dzięki temu 
siatka zgłoszeń kierowców jest bardzo szczelna, a  my jesteśmy 
w stanie określić w jakich miejscach policja najczęściej prowadzi 
działania prewencyjne – komentuje Paweł Bahyrycz, reprezentują-
cy markę Yanosik. 

Gdzie zatem koszalińska policja „ustawia się” najczęściej?

Uwaga! W tych miejscach „suszą”

Po przeanalizowaniu zgłoszeń kierowców okazuje się, że policja 
ma swoje „ulubione” miejsca na mapie Koszalina, w których regu-
larnie sprawdza prędkość, z jaką poruszają się kierowcy. W jakich 
obszarach miasta lepiej zachować szczególną ostrożność? Przed-
stawia to poniższa lista:

E

Miejsca najczęstszych kontroli 
prędkości w Koszalinie
W 2017 r. policjanci wystawili kierowcom 1,5 mln mandatów za przekroczenie prędkości - wynika z danych Komendy Głównej 
Policji. Wkrótce liczba ta może się zwiększyć. Wszystko za sprawą zmian zapowiadanych przez Główny Inspektorat Transportu 
Drogowego o powiększeniu sieci fotoradarów na polskich drogach. Są jednak miejsca w Koszalinie, w których policja regularnie 
mierzy prędkość kierowców. Gdzie zatem należy zachować szczególną ostrożność, by podróż samochodem minęła bezpiecznie 
i nie obfitowała w mandaty?
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• na ul. Szczecińskiej w okolicach ronda 
   mjr Zygmunta Szendzielarza Łupaszki,
• na ul. Bohaterów Warszawy nieopodal skrzyżowania 
   z ul. Brzozową,
• na ul. Gdańskiej niedaleko skrzyżowania z ul. Rolną, 
• na ul. 4 marca przy skrzyżowaniu z ul. Sybiraków,
• na ul. Gnieźnieńskiej w okolicach przejazdu kolejowego,
• na ul. Gnieźnieńskiej nieopodal skrzyżowania z ul. 4 marca,
• na al. Monte Cassino niedaleko skrzyżowania 
   z ul. Batalionów Chłopskich,
• na ul. Gnieźnieńskiej w okolicach cmentarza,
• na ul. Gnieźnieńskiej na skrzyżowaniu z ul. Diamentową. 

Wszystkie miejsca kontroli prędkości można mieć jednak pod 
stałym nadzorem. W jaki sposób?

Bądź ostrzegany i unikaj mandatów

– Aby zwiększyć bezpieczeństwo na drogach i unikać manda-
tów warto wyposażyć się w bardzo pomocne urządzenia Yanosik 
GTR, dzięki którym kierowcy mogą otrzymywać i dodawać różne-
go rodzaju zgłoszenia, m.in. o kontrolach prędkości, wypadkach, 
remontach czy fotoradarach. W  ten sposób z  wyprzedzeniem 
można przygotować się do odpowiednich manewrów – ocenia  
Arkadiusz Klimczak, prezes firmy LEO. 

Yanosik GTR został skonstruowany w taki sposób, żeby wyświe-
tlane na nim komunikaty były czytelne dla kierowców, a fizyczne 
przyciski ułatwiały zgłaszanie widzianych na drodze zagrożeń. 
Ponadto Yanosik GTR poinformuje o  ograniczeniach prędkości 
w momencie zbliżania się do kontroli.  W ten sposób kierowca ma 
pewność, że porusza się z dozwoloną prędkością. Takie działanie 
znacznie minimalizuje ryzyko otrzymania mandatu i jednocześnie 
zwiększa bezpieczeństwo na drodze.

 
Urządzenie Yanosik GTR można kupić w Koszalinie w sklepach 

LEO przy ulicy Zwycięstwa 80 sklep 4 Mobile (naprzeciwko ratu-
sza) i ulicy Jana Pawła II 20 (Galeria Emka, sklep LEO na parterze).
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Instytut Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Dermalogica jest pionierem kosmetologii w Koszalinie oraz gabi-
netem, do którego najszybciej docierają nowinki i trendy w profesjonalnej pielęgnacji urody. Właścicielka ga-
binetu, Edyta Słupczewska, ma powody do dumy i satysfakcji: najnowocześniejszy sprzęt, wspaniały, zaufany 
zespół fachowców, długa lista klientów, piękny salon powiększony o nową powierzchnię i – pozostając w termi-
nologii branżowej – świeżo po liftingu. Dermalogica nigdy nie zwalnia tempa, dotrzymując kroku dynamicznie 
rozwijającemu się rynkowi beauty i biorąc z niego to, co najlepsze. Konsekwentnie, mądrze, z pasją. 

Instytut 
Kosmetologii 
i Medycyny 
Estetycznej 
Dermalogica 
Konsekwentnie, mądrze, z pasją 
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etamorfoza gabinetu. Instytut Dermalogi-
ca – poza znakomitą jakością usług – zawsze 
wyróżniała dbałość o eleganckie i estetyczne 
otoczenie: przestronna poczekalnia, sub-
telny zapach, stylowe dodatki adekwatne 

do pory roku i  imponujący wystrój całego pomieszczenia. Do 
tego świetna lokalizacja, w centrum Koszalina.  W ciągu kilku lat 
gabinetowi sukcesywnie przybywa klientek, personelu, sprzętów 
i usług, zatem decyzja o powiększeniu przestrzeni była nieuchron-
na. Powierzchnia odnowionego gabinetu ma 100 metrów kwa-
dratowych, cztery komfortowe pokoje zabiegowe plus recepcję 
i wygodną strefę wypoczynku dla pacjentów. W trzech gabinetach 
przeprowadzane są zabieg na twarz, w czwartym – na ciało: en-
dermologia, karboksyterapia, epilacja laserowa. Styl wnętrza jest 
nieco bardziej minimalistyczny od poprzedniego, ale wciąż bar-
dzo nowoczesny, jasny, łączący biel, czerń i szarości, szkło i metal. 

M
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Innowacyjne przeszczepy włosów. Śmiało można powiedzieć, 
że Instytut Dermalogica w Koszalinie i regionie odgrywa rolę 
„trendsettera” rynku kosmetologicznego. Wiele zabiegów 
wprowadza do oferty jako pierwszy i tak jest w przypadku naj-
nowszej zdobyczy medycyny estetycznej, jakimi są przeszcze-
py włosów Regenera Activa. – Jest to w tej chwili najbardziej 
skuteczna, najnowocześniejsza metoda i bardzo się cieszę, że 
jako pionierzy możemy zaproponować ją w naszym mieście 
i na Pomorzu Środkowym – podkreśla Edyta Słupczewska. – 
Mogą z niej korzystać zarówno panie, jak i panowie. 

Innowacyjność metody polega zarówno na sposobie zastoso-
wania, jak i skróceniu czasu aplikacji i pojawienia się efektów. 
Tradycyjne przeszczepy polegają na wycinaniu pasów skóry, 
pobieraniu cebulek i wszczepianiu ich w pozbawioną włosów 
skórę. W tym przypadku pobiera się malutkie, dwuipółmilime-
trowe wycinki, które wędrują do specjalnego urządzenia – wi-
rówki, z której uzyskuje się zawiesinę komórek macierzystych, 
progenitorowych. Materiał wstrzykuje się w skórę podobnie 
do mezoterapii. Intensywny wzrost włosów jest zauważalny 
już po 40 dniach! – Bardzo ważna jest kwalifikacja pacjenta 
– podkreśla Edyta Słupczewska. – Skórę oglądamy najpierw 
specjalną kamerą, by zobaczyć, czy nie mamy do czynienia 
z całkowitą łysiną, gdzie nie ma szans, by włosy się pojawiły. 
Jeśli włosy są, nawet pojedyncze, uśpione – efekt się pojawi. 

Zabieg nie jest bolesny na żadnym etapie, skóra jest przed 
nim znieczulana. Co istotne, zarówno pobranie materiału, jak 
i wszczepienie przeprowadzone jest w czasie jednego zabie-
gu (trwa on około pół godziny), wystarczy na wiele lat, a cza-
sem w ogóle nie wymaga powtórzenia i jest znacznie tańszy 
niż przeszczepy tradycyjne. 
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Kroplówki witaminowe. Hit zza oceanu. Niezwykle popularny, choćby w Stanach Zjed-
noczonych, sposób na poprawę kondycji, jakości skóry, włosów i odżywienie organi-
zmu. Skład ekspresowego koktajlu witaminowego jest dobierany w zależności do sta-
nu i oczekiwań pacjenta. – Jak znalazł na trwający w najlepsze sezon przeziębień i grypy 
(witamina C!), świetne na detoks i odtrucie organizmu na przykład po całonocnej im-
prezie z procentami czy wzmocnienie ciała po męczącym tygodniu pracy. – Witaminy 
mają ogromny wpływ także na skórę, włosy, paznokcie. Te w tabletkach działają wolno, 
a kroplówka szybko, dostarczając nam pakiet odżywczy – mówi Edyta Słupczewska.  

Zabieg wykonuje oczywiście lekarz, po ustaleniu zapotrzebowania klienta, dobrze by-
łoby poprzedzić zabieg badaniami, by najprecyzyjniej określić niedobory. Kroplówki 
warto wziąć w seriach – najpierw co dwa tygodnie, potem raz na pół roku. 



Depilacja XXI wieku. Nie ma w tym określeniu przesady. Wystar-
czy powiedzieć, że diodowy laser Vectus opracowali naukowcy 
z Uniwersytetu w Harvardzie, a trudno o lepszą rekomendację. 
Uznawany jest za najnowocześniejszy na świecie laser do trwa-
łego usuwania owłosienia. – W pierwszej kolejności bada para-
metry włosa – tłumaczy Edyta Słupczewska. – Następnie wysyła 
je do urządzenia, a ono dobiera odpowiedni program. Daje to 
optymalny efekt depilacji. Nie potrzeba, jak bywało przy użyciu 

mniej zaawansowanych laserów, wykonywać serii zabiegów, ale 
wystarczy kilka, by uzyskać perfekcyjną gładkość. 

To nie koniec zalet. Kolejne przekonają największych sceptyków: 
zabieg przy użyciu Vectusa jest właściwie bezbolesny, nie pozo-
stawia podrażnień mieszków, opuchlizn.  Działaniem obejmuje 
duże partie skóry, depiluje bardzo szybko i precyzyjnie, a przez 
to trwa krócej.
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Zgrany zespół. W Instytucie Dermalogica pracują osoby o najwyż-
szych kwalifikacjach. – Każda z nich jest w pełni kompetentna, jeśli 
chodzi o każdy zabieg zarówno na twarz, jak i ciało i można być 
pewnym, że każda wykona go na równie wysokim poziomie – za-
znacza Edyta Słupczewska. – To świetni fachowcy, o wszechstron-
nych umiejętnościach i mam do nich pełne zaufanie. 

Siedmioosobowy zespół Instytutu Kosmetologii i Medycyny Es-
tetycznej tworzą: Edyta Słupczewska – absolwentka Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, kosmetolog, Marek Iwaszko – lekarz wyko-
nujący zabiegi medycyny estetycznej, dyplomowane kosmetoloż-
ki: Marzena Domazer, Patrycja Grzywaczewska i Adrianna Rudol, 
Marta Czerkawska-Burgs – linergistka makijażu permanentnego 
oraz Joanna Kalkowska – recepcjonistka.
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Instytut Kosmetologii 
i Medycyny Estetycznej Dermalogica 

Koszalin, ul. Zwycięstwa 40/55-57, 
CH Jowisz - I piętro

tel. kom. 668 469 240
instytutdermalogica@op.pl

www.instytut-dermalogica.pl 

Zdjęcia: Natalia Snoch
Stylizacja: Marta Waluk
Fryzura: Justyna Kowalkowska
Make Up: Agnieszka Kwiecień
Modelki: Klaudia Kraszewska, Andżelika Karabin 
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Sob: 9.30 - 14.00
elements-show.pl/koszalin-franciszkańska

Salony ELEMENTS KOSZALIN i fi rma SANPLAST życzą swoim Klientom:

Świąt z nutką piernika i zapachem jodły.
Świąt wypełnionych po brzegi radością  Wigilijnej Nocy! 

Ciepłych myśli, dobrych słów, odpoczynku, zdrowia i obfi tości
w Nowym  2018 Roku!
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Jest wybitnym muzykiem jazzowym, którego sława wykracza 
daleko poza granice Polski. Wirtuoz fortepianu, który zdążył 
już nakarmić swoje duże ego. Poskromił je dzięki pracy nad 
rozwojem świadomości. Ciało jest dla niego salą treningową 
dla duszy i chyba dlatego jego muzyka rozpala dusze ludzi 
na całym świecie. Lada moment na rynku pojawi się jego 
najnowsza płyta „Earth Particles”, o której mówi, że jest 
odzwierciedleniem jego najskrytszych marzeń. Leszek 
Możdżer, bo o nim mowa, nagrał ją z holenderskim 
zespołem muzyki dawnej Holland Baroque.

Leszek Możdżer. 
Partyzant w świecie jazzu. 
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Leszek Możdżer. 
Partyzant w świecie jazzu. 



rzygotowując się do tego wywiadu, zastana-
wialiśmy się, o czym z Tobą rozmawiać, by było 
niebanalnie, by nie powtarzać tego, o co pyta-
ło Cię już stu innych dziennikarzy. I  studiując 
archiwalne teksty i  wywiady, łapaliśmy się na 

tym, że czytamy coś intrygującego, ale temat nie jest rozwinięty. 
Pomyśleliśmy zatem, że hasłem przewodnim naszego wywiadu 
będzie zdanie: „Możdżera myśli nierozwinięte”…

- Bardzo dobry pomysł. Nie wiem, czy wiecie, że nie rozwijanie 
własnych myśli jest potężnym narzędziem rozwoju duchowego?

- No to rozwińmy tę nierozwiniętą myśl…
- Człowiek często wierzy w to, co myśli. Ale wtedy jest to sys-

tem zamknięty, który łatwo przejąć. Ja często robię ćwiczenia po-
legające na przerywaniu tego, o czym akurat myślę. Przerywanie 
własnego toku myśli jest szansą na to, że w tej ciszy pomiędzy my-
ślami pojawi się coś nowego. Wtedy wewnętrzny świat będzie się 
rozwijał i rozbudowywał…

- Sorry, że Ci przerwę, nie 
chciałbym zgubić myśli…

(śmiech)
- Wynotowałem sobie kilka 

takich ciekawych wątków, któ-
re gdzieś tam poruszałeś, ale 
których nie rozwinąłeś. „Jestem 
partyzantem w świecie polskiego 
jazzu”. Co autor miał na myśli?

- Jestem łącznikiem pomię-
dzy światem muzyki klasycznej, 
a światem muzyki jazzowej. Kiedy 
chodziłem do szkoły, nie do po-
myślenia było, żeby muzycy grali 
jazz. Dzisiaj wydział jazzu jest na 
większości akademii klasycznych.

- Myśl bardziej przyziemna. 
„Mycie kibla jest ważną praktyką 
duchową i  nie należy jej zanie-
dbywać“.

- Tak faktycznie kiedyś powie-
działem i  zdania do tej pory nie 
zmieniłem. Ostatnio niestety ta 
praktyka duchowa została prze-
ze mnie troszeczkę zaniedbana, 
bo byłem w  trasie, ale regularne 
czyszczenie własnego kibla po-
zwala utrzymać prawidłowy stosunek wobec życiowych wydarzeń.

- Powiedziałeś też kiedyś: „Całe życie udawałem pokornego, 
skromnego i grzecznego i bardzo dobrze na tym wyszedłem”. 
Udawałeś?

- Tak, ale wtedy jeszcze wierzyłem, że muszę zdobywać świat, 
wspinać się po stopniach showbiznesu i gonić za sukcesem. Dzi-
siaj wiem, że to wszystko jest kompletną iluzją i że tak naprawdę 
istnieje tylko sukces wewnętrzny, czyli odnoszenie zwycięstwa 
nad samym sobą. Nie ma innych sukcesów.

- Kolejna myśl. Muzykę gra się po to, żeby znaleźć tę najlepszą 
kobietę…

- No tak kiedyś myślałem (śmiech).

- Już tak nie myślisz?
- Nie, wtedy mitologizowałem kobiety. Młodemu człowiekowi 

trudno się odnaleźć w świecie, w którym kobiety stosują cały ar-
senał środków powodujących dezorientację. Mają makijaże, gor-
sety, szpilki, legginsy, sztuczne rzęsy, push-upy, błyszczące kremy, 

jedwabny głos i całą tę miękkość, która powoduje u mężczyzny po-
czucie wewnętrznej ekstazy. Ja już na szczęście zorientowałem się 
jak to wszystko działa. Dodatkowo mężczyzn upokarza się niepraw-
dziwymi tezami, że niby nie potrzebują gry wstępnej, że są prostsi 
w obsłudze, że myślą tylko o jednym, itd. Tak naprawdę to niepraw-
da. Ciało mężczyzny jest o wiele bardziej skomplikowanym narzę-
dziem do opanowania niż ciało kobiety. Okazuje się, że orgazm 
to zupełnie co innego niż wytrysk. Ogarnięcie tych spraw nie jest 
proste i jest możliwe tylko przy kobiecie, która jest tego świadoma.

- A w sferze mentalnej? Kto jest bardziej skomplikowany? Ko-
bieta czy mężczyzna?

- Moim zdaniem sprawa polega na tym, żeby mężczyzna był 
miękki w środku, a twardy na zewnątrz. A kobieta na odwrót. Na 
tym według mnie polega pogodzenie energii żeńskiej i męskiej 
w sobie. Filozofia gender, niestety, sprowadza nas do operowania 
genitaliów i noszenia lub nienoszenia sukienek.

- A  jak dużą pracę duchową 
musiałeś wykonać, żeby dojść 
do wniosku, że na dużym biuście 
nie da się zbudować normalnego 
związku?

 - (śmiech) Dobry research 
zrobiliście. “Muza“ w  świecie ar-
tystycznym jest bardzo poważną 
instytucją. Dzięki inspiracji muz 
powstają wielkie dzieła. Rzeczy-
wiście, zasilanie kobiecą energią 
jest konieczne, żeby w ogóle uru-
chomić twórczość. Bioelektryka 
tego wymaga. Jestem przekona-
ny, że energia żeńska to jest treść, 
a  energia męska to jest forma. 
A  biust, to biust, jest o  tyle fajny, 
o ile do fajnej kobiety należy.

- Leszek Możdżer to: wirtuoz 
fortepianu, skrzypiec, saksofonu 
czy kontrabasu? To pytanie padło 
w „Milionerach” i oceniono je na 
20 tys. zł. Trochę nisko Cię chyba 
wycenili, co?

- No wiesz, moje autografy cho-
dzą po 6,90 zł na Allegro (śmiech). 
Ale chyba Maryla Rodowicz jest 
w podobnej cenie. Tyle chyba jest 

warty polski show biznes: coś między 6,90 a 20.

- Wspominałeś, że masz duże ego. Zdążyłeś już je nakarmić?
- Tak, ego jest potrzebne jak najbardziej i powinno być jak najwięk-

sze. Trzeba je karmić, chronić i odżywiać oraz trzymać na smyczy.

- Udaje ci się to teraz?
- Ego czasami się ze smyczy zrywa, ale tym samym wchodzimy 

w obszar pracy nad emocjami. I to jest osobna rozmowa. Ale mo-
żemy na ten temat też porozmawiać.

- Ok, to jakie masz sposoby?
- Z tego co zauważyłem, podróże generalnie bardzo rozregu-

lowują pod względem emocjonalnym i najlepszym sposobem na 
uregulowanie i  panowanie nad reakcjami jest głęboki oddech, 
a  zwłaszcza świadomy wydech. Aż do zapadnięcia brzucha. To 
gwarantuje trzymanie ciśnienia.

- Mówimy teraz o technice. A w sferze mentalnej?
- W  sferze mentalnej to samoobserwacja i  rozkminianie wła-
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snych emocji pod względem ich konsystencji. Czyli próba wyczu-
cia czy jest to emocja obciążająca, parząca, gniotąca, ściskająca, 
pulsująca, czy właśnie rozżarzająca ciało od środka. Poddawanie 
samej emocji analizie sensualnej, czyli odbieranie emocji jako 
proces zachodzący w ciele, odgadnięcie, która część ciała się za-
czyna odzywać przy jakieś konkretnej emocji.

- Faktycznie na tylu poziomach analizujesz swoje emocje?
- Tak, to jest konieczne do rozwoju. Żyję na planecie Ziemia po 

to, aby poradzić sobie z emocjami. Dusza, kiedy już porzuci ciało 
fizyczne, będzie musiała funkcjonować na poziomach energetycz-
nych i dlatego zrozumienie tego świata jest kluczowe, aby pójść 
dalej. Jestem przekonany, że nie żyjemy tu tylko po to, żeby za-
ciągnąć kredyt i dobrze się bawić, ale jest to najzwyczajniej sala 
treningowa dla duszy.

- I to jest religijne?
- Religijne... hmm... no nie bardzo. Boga nie da się zapisać na 

papierze. Jak patrzę na świat, to 
wszystkie religie są zawirusowa-
ne. Ludzie posługują się świętymi 
księgami w  celu zarządzania du-
żymi zasobami ludzi. Żadnej reli-
gii nie ufam do końca. Wiem, że 
w  każdej religii musi być chociaż 
trochę prawdy, bo inaczej ludzie 
by za tym nie poszli. Ale zbyt czę-
sto religia sprowadza się do pu-
stych rytuałów i świata baśni. A ży-
cie duchowe to bardzo konkretne 
narzędzia. Świadomość zamknięta 
w ciele fizycznym musi jakoś sobie 
dawać radę.

- Wychowałeś się w  domu ka-
tolickim?

- Tak. Polska jest krajem kato-
lickim, więc różaniec i  roraty to 
były w  zasadzie jedyne duchowe 
narzędzia, które rodzice dawali 
nam do dyspozycji. Dzisiaj wiem, 
że różaniec synchronizuje półku-
le mózgowe. Jeśli ktoś ma prawą 
półkulę bardziej czynną niż lewą, 
to dzięki odmawianiu różańca 
może zrównoważyć energetykę 
półkul mózgowych. I to może być 
bardzo pożyteczne.

- Pomówmy o  muzyce. Twoja muzyczna droga jest bardzo 
zróżnicowana. Grałeś w słynnej Carnegie Hall, grałeś też na we-
selach...

- Na weselach grałem trzy, może cztery razy i każda próba koń-
czyła się depresją. Jest to wąska specjalizacja, wymagająca kon-
kretnych, specyficznych umiejętności. Wymagająca pod bardzo 
wieloma względami: znajomości przebogatego repertuaru, który 
wykraczał poza moje muzyczne wyobrażenia, łatwości nawiązywa-
nia kontaktu z ludźmi, którzy na weselach popadają w szczególny 
stan świadomości. Tu trzeba mieć naprawdę sporą przebojowość, 
żeby sobie z tym poradzić.

- A dzisiaj zagrałbyś na weselu? Młody Kulczyk niedawno się 
rozwiódł i już ma nową narzeczoną, więc pewnie niedługo może 
być zapotrzebowanie.

- Wiesz co, zacząłem mieć szacunek do systemu finansowego 
i mimo że uważam, iż pieniądze są tylko z papieru, to jednak pew-
ne rzeczy się dla nich robi. Kłamstwo mówiące o tym, że “pieniądz 

to energia” mocno się rozpleniło. Pieniądz to nie jest żadna ener-
gia, to zwykły zadrukowany papier. Dopiero wiara w wartość pie-
niędzy jest energią. Dlatego tu jestem jak najbardziej do dyspozy-
cji (śmiech). Ale nie wiem czy Kulczyka byłoby stać, żeby wynająć 
mnie do gry na weselu (śmiech).

- W filmie dokumentalnym „Miłość” pada z Twoich ust słyn-
ne zdanie: „Chętnie bym sobie twórczo rzygnął”. Czy dzisiaj też 
masz czasami ochotę zerwać się z tej typowo jazzowej smyczy?

- Często zdarza mi się zrealizować jakieś przedsięwzięcie 
i  schować do szuflady. Miało być świeżo i  twórczo, ale czegoś 
zabrakło. Czasami wystarczy, że mi fortepian nie zabrzmiał i nie 
decyduję się na publikację. Mam komputer pełen „twórczych 
rzygnięć” i „zerwań się ze smyczy”, które wstyd mi wyciągać na 
światło dzienne.

- W filmie tym mówisz też: „Ja już nie wiem, jakim muzykiem 
jestem”. Dzisiaj wiesz? Jakim jesteś muzykiem?

- Nie mam pojęcia, jakim muzy-
kiem jestem. Ale nie ustaję w ma-
rzeniach, że kiedyś będę doskona-
łym pianistą.

- Czy jest jeszcze jakaś katego-
ria muzyczna, styl muzyczny, któ-
rego jeszcze nie zagrałeś i chciał-
byś zagrać?

- Tutaj mogę wspomnieć o mo-
jej najnowszej płycie nagranej 
z holenderskim zespołem muzyki 
dawnej Holland Baroque. Okazała 
się ona spełnieniem moich naj-
skrytszych marzeń, połączeniem 
dwóch daleko od siebie leżących 
światów. To świat muzyki dawnej 
i  świat muzyki improwizowanej. 
Od lat marzyłem, aby zatrzeć tę 
granicę między klasyczną muzyką, 
a  muzyką jazzową. I  na tej płycie 
mi się to wreszcie udało.

- A dlaczego właśnie zespół ho-
lenderski? Nie chciałbyś nagrać 
takiej płyty z polskimi muzykami?

- To oni do mnie zadzwonili 
i  zaprosili do współpracy. Siostry 
bliźniaczki, które prowadzą ten ze-
spół, dwa razy przyleciały spotkać 

się ze mną w Polsce. Już nie miałem jak odmówić (śmiech). Poza 
tym ten rodzaj emocjonalności, który ci ludzie mają, bardzo mi 
odpowiada. Oprócz tego mamy podobne, nieco antysystemowe 
podejście do życia i muzyki. Gdy już napisałem cały repertuar, gdy 
odbyła się pierwsza próba, to zrozumiałem, że moje marzenie się 
spełniło. W grudniu ruszamy w trasę, zagramy siedem koncertów 
w Polsce. Graliśmy już trasę w Holandii i planujemy przyszłe kon-
certy w Europie w przyszłym roku.

- Kilka lat temu nagrałeś płytę „Polska”, która jest refleksją nad 
tym jak powinien wyglądać nasz kraj, w którym kierunku powi-
nien podążać. Mówiłeś między innymi: „kraj dumny, radosny, 
piękny”. Tak widziałeś Polskę cztery lata temu. Czy tak ją widzisz 
teraz?

- Dzisiaj bym chyba nie użył tych słów, co wtedy. Wtedy nie 
czytałem jeszcze książek Dawida R. Hawkinsa, naukowca, psy-
chiatry, wybitnego specjalisty w  dziedzinie rozwoju świadomo-
ści. On dumę plasuje bardzo nisko w tabeli emocji. Dlatego, że 
duma jest zawsze związana z pogardą. Tkwienie w dumie zakłada 
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istnienie przeciwnika i zmusza do 
walki, a zwalczanie przeciwnika na 
poziomie fizycznym rzadko kiedy 
prowadzi do wewnętrznego roz-
woju.

- Duchowość, świadomość to 
jedno, ale co z tą Polską?

- Trzeba zdać sobie sprawę, że 
państwa narodowe są pewnego 
rodzaju scenografią dla gawiedzi. 
Dzisiaj mamy globalne powią-
zania kapitałowe. Jeżeli wśród 
dziesięciu najpotężniejszych go-
spodarek świata, sześć z nich to są 
korporacje, to znaczy, że systemy 
polityczne pokazywane w telewizji 
są fikcją. W  sejmie powinni sie-
dzieć posłowie reprezentujący Bayer, BP, Coca-Colę i Siemensa. 
Po prostu żyjemy w tzw. korpokracji i dzisiaj podziały przebiegają 
zupełnie inaczej. W systemie korpokracyjnym nie istnieje coś ta-
kiego jak naród, istnieje co najwyżej obywatelstwo. Takie umowne 
oznakowanie stada, które zamieszkuje dany teren.

- Jesteśmy nieświadomymi niczego niewolnikami?
- Trybikami w  finansowej, geopolitycznej machinerii. Miałem 

niedawno chałturę we Frankfurcie, po której zostałem zaproszo-
ny na kolację z wysokimi urzędnikami Banku Centralnego. Jeden 
z nich mówił, że finanse całego świata spoczywają w rękach kilku-
set osób. Był tym wyraźnie zaniepokojony.

- Często grasz chałtury?
- Grywam dla najróżniejszych ludzi. Gram dla mafii farmaceu-

tycznej, gram dla przestępców w więzieniach, dla polityków, dla 
najróżniejszych korporacji, dla prawników, którzy mnie wynajmują 
na swoje zamknięte imprezy i gram dla znajomych, przyjaciół oraz 
ludzi, którzy przychodzą na koncerty i kupują sobie bilet. I muszę 
powiedzieć, że jeżeli udaje się zamienić moje ciało fizyczne w tak 
zwany portal, to następuje kontakt na wyższych poziomach i tu nie 
ma znaczenia jacy to są ludzie.

- Jedna z  dziennikarek napisała kiedyś, że „Możdżer i  Stań-
ko dokonali cudu nad Wisłą i sprawili, że Polacy słuchają jazzu”. 
Słuchają nadal, bo to widać na koncertach. Pytanie czy również 

rozumieją. Czy muzykę w  ogóle 
należy starać się rozumieć?

- Muzyka ma wiele warstw. Jed-
ną z nich jest warstwa emocjonal-
na, którą zrozumie każdy. Druga to 
warstwa intelektualna, którą zrozu-
mieją nieliczni. No i jeszcze są war-
stwy subtelne, duchowe, które są 
przez niektóre osoby rozumiane, 
nawet kiedy nie do końca sobie 
to uświadamiają. Jeżeli więc któ-
rykolwiek z  tych poziomów jest 
odżywiany podczas koncertów, 
to człowiek z takiego koncertu nie 
wyjdzie, nawet jeśli go nie rozu-
mie.

- Porozmawiajmy o  sprawach 
bardziej przyziemnych. Gdzie teraz mieszkasz?

Można powiedzieć, że mieszkam tak naprzemiennie, trochę 
w Sopocie, trochę we Wrocławiu, a tak naprawdę, to włóczę się 
po lotniskach.

- A gdzie jest to Twoje miejsce, to właściwe, w którym czujesz, 
że jest Twój dom?

- W klatce piersiowej. To jest to miejsce, gdzie jestem naprawdę 
u siebie. Zmieniłem w ogóle definicję domu. W tej chwili moje cia-
ło fizyczne jest moim domem. Niestety, żadna przestrzeń miejska 
nie służy utrzymaniu zdrowego biopola. Ilość pól magnetycznych 
i różnych zanieczyszczeń powoduje, że człowiek głupieje. Prawda 
jest taka, że my nie żyjemy na tej planecie, tylko jesteśmy częścią 
tej planety, integralną częścią Matki Ziemi. Tymczasem sramy do 
wody pitnej i  zatruwamy powietrze, którym oddychamy. Czarna 
propaganda dyskredytuje biopaliwa, zimne prysznice i  chodze-
nie na boso. Nic więc dziwnego, że Matka Ziemia zaczyna się 
buntować stopniowo likwidując ludzkość ze swojej powierzchni, 
wchłaniając ją w swoje trzewia. To naturalny proces, swoisty sys-
tem samoobrony.

- Zatem, jak żyć?
- Nie wiem. Podobno trzeba jeść zupy i nie używać słowa “na-

tomiast”.

Rozmawiali: Jakub Jakubowski, Michał Stankiewicz / Foto: Karol Kacperski
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Wyjątkowa oferta spędzenia sylwestrowej nocy
w kameralnej restauracji Baltin's Kitchen

Drink powitalny na rozpoczęcie sylwestrowej zabawy
Przyjęcie sylwestrowe z uroczysta kolacją - planowany czas trwania 20.00 - 2.00

Przywitanie Nowego Roku z kieliszkiem wykwintnego wina musującego
Open Bar podczas kolacji sylwestrowej (wódka biała, wino białe, whisky, piwo, soki, woda)

Oprawa muzyczna ( jazz-soul) podczas kolacji
Specjalny bal dla dzieci - zabawa z opiekunką 20.00 - 1.00

Fotobudka

Zapraszamy do rezerwacji pobytów w okresie świąteczno-noworocznym
Szczegóły w recepcji pod nr tel. 660 903 006.

BALTIN Hotel & SPA
Mielenko, Akacjowa 31A, tel. (+48) 660 903 006, email: rezerwacje@baltin.pl 



rtura trudno zastać w domu. Jeśli nie przebywa 
na rekonstrukcyjnych manewrach, nie skacze ze 
spadochronu albo nie wędruje po nieuczęsz-
czanych szlakach gdzieś w  Polsce, to prawdo-
podobnie leży w hamaku w środku pobliskiego 

lasu. W „międzyczasie” planuje swoje rozliczne aktywności.

Pochodzi z Braniewa, ma 34 lata. W 2002 roku przeprowadził 
się do Koszalina. Z  wykształcenia jest inżynierem budownictwa, 
absolwentem Politechniki Koszalińskiej. Do niedawna pracował 
w Eco-Wind Construction S.A., a w tym roku założył własną firmę 
SURFA Outdoor, która prowadzi szkolenia outdoorowe i surviva-
lowe dla dzieci, młodzieży, dorosłych, wyjazdy integracyjne.

Najnowszy pomysł: udział w  zawodach psich zaprzęgów 
Fjällräven Polar w  Norwegii. O  przyjęciu do międzynarodowej 
ekipy decydują głosy. Kiedy powstaje ten tekst, Artur jest czter-
nasty w Europie Centralnej (głosowanie trwa do 14 grudnia br.). 
W swoim zgłoszeniu napisał: „Outdoor to mój drugi dom. Podzi-
wiam naturę z głębi serca. Zachwyca mnie jej kruchość i surowość 
zarazem.”

Pasję do natury w pewnym stopniu zaszczepił w nim dziadek, 
zabierając do braniewskich lasów czy na wspólne wędkowanie. 
Po drodze pojawiły się inne pasje związane z ulubioną dziedziną 
– historią. Jeszcze w podstawówce zapisał się do szkolnego kół-
ka modelarskiego. Specjalizował się w modelarstwie redukcyj-

Ten dzień. Najważniejszy, wyjątkowy i niepowtarzalny – dosłownie i w przenośni. Wszystko wydarzy się raz, nie da się niczego cofnąć. 
Myśl o ewentualnych wpadkach powoduje dreszcz, a perspektywa dopilnowania wszystkich weselnych elementów – stres. Zatem każdy 
u kogo pomysł zatrudnienia wedding plannerki budzi uśmiech pobłażania, powinien się zastanowić, czy powierzenie jej koordynacji 
dnia ślubu nie jest jednak dobrą inwestycją w spokój ducha w czasie uroczystości, która i tak angażuje mnóstwo emocji.

A

Artur Szuszkiewicz 
Szu - jak szukanie wrażeń
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nym (wiernie odtwarzane modele pojazdów historycznych), brał 
udział w wielu zawodach, zdobywał na nich nagrody, a figurki, 
pojazdy i  puchary szczelnie wypełniają przydomowy schowek. 
Dziś jest sędzią modelarskim III klasy LOK i  członkiem Kosza-
lińskiego Plutonu Modelarskiego, choć samo hobby zeszło na 
drugi plan.

 
Na pierwszym pozostaje rekonstrukcja. Jest dowódcą Grupy 

Rekonstrukcji Historycznej „Jack of Diamonds”, odtwarzającej 
przede wszystkim jednostki amerykańskie z okresu II wojny świa-
towej. Założył ją wspólnie z kilkoma przyjaciółmi w 2008 roku, 
a oficjalny debiut grupa miał uczestnicząc w VI Międzynarodo-
wym Zlocie Historycznych Pojazdów Wojskowych w  Bornem 
Sulinowie, w  2009 roku. – Zaczynaliśmy od rekonstrukcji dru-
gowojennych jednostek amerykańskich, teraz rekonstruujemy 
także polskie, brytyjskie czy nawet kanadyjskie. Bierzemy udział 
w  inscenizacjach, zlotach historycznych w  całej Polsce, bywali-
śmy na planach filmowych – między innmi programu Bogusława 
Wołoszańskiego. Jednym z  najciekawszych i  najważniejszych 
naszych inicjatyw było nawiązanie współpracy z  Muzeum Wy-
zwolenia Groesbeek w Holandii (Nationaal Bevrijdingsmuseum 
1944-1945). Byliśmy tam w  kilkukrotnie na obchodach roczni-
cowych Operacji Market-Garden (największa operacja desan-
towa II wojny światowej) i spotkaliśmy wielu weteranów, którzy 
lądowali w tym miejscu ponad 70 lat wcześniej. To było dla nas 
wielkie przeżycie.

Druga pasja Artura: outdoor i survival. Czym się różnią? – Defi-
nicja survivalu trochę się rozmyła przez wiele forów internetowych 
i ludziom się wydaje, że jak wyjdą do lasu i pogryzą ich meszki, to 
już jest hard core – tłumaczy. – Outdoor to z definicji spędzanie 
czasu na łonie natury. Survival z nazwy oznacza przetrwanie, więc 
chodzi raczej o przebywanie w trudnych, wymagających warun-
kach. Zaczyna się wtedy, gdy wszystko zawiodło.

Obiema dziedzinami Artur interesuje się od dawna, od kilku lat 
profesjonalnie się nimi zajmuje. Nie tylko uczestniczy w krajowych 
i zagranicznych szkoleniach z topografii, procedur survivalowych 
czy psychologii survivalu, ale sam szkoli innych. – Dysponując pry-
watnym terenem niedaleko Koszalina organizujemy zajęcia dla 
wszystkich grup wiekowych – od najmłodszych (nawet siedmiolat-
ków), poprzez młodzież oraz dorosłych czy grupy zorganizowane. 
Na takich zajęciach – całodniowych czy trwających kilka dni – uczy-
my zarówno podstaw przebywania w terenie: od odpowiednie-
go doboru odzieży czy sprzętu, poprzez naukę topografii czy 
procedur survivalowych, które można wprowadzić także do życia 
codziennego na przykład, gdy zgubimy się w obcym mieście. Bu-
dujemy schronienia, używając płacht biwakowych czy konstruując 
je z materiałów dostępnych pod ręką, rozpalamy ogień metodami 
improwizowanymi, filtrujemy wodę, uczymy bezpieczeństwa po-
sługiwania się nożem, siekierą czy nawet jak przygotować sznurek 
z pokrzyw.

W  prywatnych outdoorowych wyprawach często towarzyszy 
Arturowi Tola. Formalnie – średniej wielkości rudy wielorasowiec 
zabrany z  podkoszalińskiego schroniska, z  usposobienia – pies 
wyczynowy, uwielbiający ruch i wycieczki. – Wystarczy, że wyjmę 
z  szafy plecak czy sprzęt, już jest gotowa i  w  miejscu nie może 
usiedzieć – mówi Artur. – Podobnie działa na nią słowo „las”. Tola 
zdobyła już ze mną Izery i Karkonosze, stając się ulubienicą na-
potkanych turystów. Biega luzem albo idzie na smyczy, żeby nie 
wytracała energii, biegając w kółko, oczywiście na terenie parków 
narodowych również. Śpi najchętniej w śpiworze albo mojej kurt-
ce, przypięta na kilkumetrowej smyczy, żeby mogła w nocy swo-
bodnie wyjść, ale żeby nie uciekła spłoszona.

Autor: Anna Makochonik
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- Jak powstała wasza grupa?
- Chłopaków z Universal Survival poznałem na jednym z kursów, 

dwa lata temu. Odbyłem u nich trzy szkolenia, a potem zapropo-
nowali mi współpracę przy kursach survivalu miejskiego w roli in-
struktora pomagającego przy realizacji scenariusza. W ubiegłym 
roku dostałem od nich zaproszenie na wyprawę do Finlandii, jed-
nak ze względu na obowiązki zawodowe nie mogłem pojechać. 
Kiedy w tym roku zaproponowali wyjazd na Syberię, nie mogłem 
odmówić. Taka okazja już by się nie powtórzyła.

- Jaki był planowany przebieg trasy?
- Trasa zakładała podróż z Warszawy, przez Moskwę do Maga-

danu. Następnie wyjazd 500 km na północ do miejscowości Sine-
gorje nad rzeką Kołyma. Tam po przygotowaniu sprzętu scenariu-
szowego mieliśmy kierować się w stronę dopływu Kołymy, rzeki 
Bachapcia i stamtąd odbyć kilkudniowy marsz w górach porów-
nywalnych do polskich Karkonoszy, a następnie wrócić do rejonu 
mostu drogowego pod Sinegorje, skąd startowaliśmy.

- Ale nie udało się jej zrealizować.
- Zakładaliśmy, że będzie ciężko, byliśmy dobrze przygotowani, 

ale wielu rzeczy nie przewidzieliśmy. Zawiódł nas sprzęt, a sama 
droga okazała się trudna do nawigacji. Kolega fotograf dostał 
znienacka tak wysokiej gorączki, że prawie nie było z  nim kon-
taktu, ratownik natomiast miał silne bóle głowy. Podejrzewamy, 
że był to jet-lag po szybkiej podróży przez strefy czasowe, może 
różnica ciśnień. Biorąc pod uwagę te czynniki, szef zespołu zdecy-
dował o zmianie trasy.

- Co w wyprawie było najtrudniejsze?
- Największym problemem było poczucie izolacji. Chodzili-

śmy po totalnym odludziu. Tereny Kołymy są górzyste, bardzo 
ciężkie, nie eksplorowane przez ludzi. Gór jest tyle, że nie mają 
nawet swoich nazw – szczyty opisują jedynie rzędne. Kiedy we-
szliśmy w głąb tajgi, las był tak gęsty, że 500 metrów pokonywa-
liśmy w godzinę.

- A zimno?
- Jeśli chodzi o wyobrażenie kontra rzeczywistość, temperatura 

wypadła najlepiej. W dzień było plus 24 stopnie, w nocy minus 3 
stopnie. Krótko po naszym wyjeździe spadła do minus 10, czyli jak 
mówią Rosjanie pojawiły się „przymrozki”, a teraz jest tam 30 stop-
ni mrozu przez całą dobę. Trzeba jednak pamiętać, że organizm 
niedożywiony i odwodniony mocniej odczuwa zimno.

- Jak planowaliście wyjazd?
- Najpierw odbywaliśmy konferencje telefoniczne – część chło-

paków jest z Olsztyna, jeden z Warszawy i ja z Koszalina. Na krótko 
przed wyprawą spotkaliśmy się w domku pod Olsztynem, gdzie 
już z  mapami planowaliśmy każdy dzień i  dosłownie każdą go-
dzinę wyprawy oraz najważniejsze – procedury bezpieczeństwa. 
Każdy uczestnik przed wyjazdem otrzymał swoją rolę. Ja byłem 
nawigatorem – moim zadaniem było między innymi lokalizowanie 
zespołu,  informowanie, gdzie się znajdujemy i kierujemy w kolej-
nych punktach wyprawy. Kuba był szefem zespołu odpowiedzial-
nym za wszystkie decyzje, Michał był ratownikiem medycznym i za-
stępcą szefa, Witek skrybą, a drugi Artur – fotografem, który miał 
rejestrować wyprawę na zdjęciach i filmach. Jako jedyny w związku 
z tym miał wygodne buty, śpiwór i liofilizowane jedzenie.

- Opowiedz o idei wyprawy.
- Od początku celem była Kołyma, ale powstały dwie koncepcje 

scenariusza wyjazdu. Pierwsza – lecimy samolotem, który rozbija 
się na dzikim terenie. Wygrała jednak druga – historyczna, bar-
dziej mi bliska ze względu na to, że zajmuję się rekonstrukcją – sy-
mulacja ucieczki więźniów obozu, którzy zgubili pościg i przedzie-
rali się przez tajgę w celu znalezienia jakiegokolwiek schronienia.  
Nazwaliśmy ją „Z łagrów Kołymy”. Dużą rolę w przygotowaniach 
odegrały „Opowiadania kołymskie” Warłama Szałamowa, które 
były dla nas kompendium wiedzy. Pisał on między innymi, że z Ko-
łymy nikt nigdy nie uciekł. Próby kończyły się wegetacją w tajdze 
przy –50 stopniach i dobrowolnym powrotem do łagrów. Strażni-
cy obozów często zresztą mówili, że to nie oni strzegą obozu, ale 
natura.

Survival na Syberii 
w historią w tle
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- Co ze sobą zabraliście?
- Przede wszystkim sprzęt asekuracyjny. Planując wyjazd, naj-

więcej czasu poświęciliśmy procedurom bezpieczeństwa. Nie 
zabraliśmy namiotów ani śpiworów, aby w miarę wiernie odwzo-
rować warunki łagrowej ucieczki. Posłania codziennie budowali-
śmy z chrustu, żeby odizolować się od zimnej i wilgotnej ziemi. 
Mieliśmy też zawoskowane bawełniane płachty, żeby osłonić się 
przed ewentualnym deszczem. Poza tym jeden wełniany koc na 
dwie osoby. Do ubrania: drelichowe komplety – spodnie i koszu-
le, wełnianą koszulę i  sweter plus waciakowy komplet roboczy 
i onuce zamiast klasycznych skarpet. Ja miałem podkute repliki 
butów wojennych Wehrmachtu. Rzeczy nosiliśmy w zaimprowizo-
wanych na miejscu plecakach z patyków połączonych jutowymi 
sznurkami.

- Co jedliście?
- Nie mogliśmy zabrać jedzenia na więcej niż dziesięć dni. 

W końcu wzięliśmy racje na tydzień, co się wpisywało w scena-
riusz łagrowy. Szałamow opisywał, że co dziesięć dni wysyłano 
więźniów łagrów do „kąpieli”, a w tym czasie strażnicy sprawdza-
li i  czyścili pomieszczenia z  wszelkich ukrytych przez więźniów 
„skarbów” jak na przykład dodatkowe kromki chleba. Ostatecz-
nie nasza dzienna racja żywnościowa wynosiła 200 gramów su-
chego chleba na osobę, 100 gramów kaszy gryczanej i kawałek 
wojskowej słoniny. Uzupełnialiśmy jadłospis trzema gatunkami 
jagód, herbatą z  cedrowca i  dodatkiem rośliny bagno. W  lesie 
sporo było grzybów, ale baliśmy się zbierać mimo późniejszych 
zapewnień Rosjan, że są jadalne. Awaryjnie mieliśmy dwie puszki 
skondensowanego mleka, które zjedliśmy partiami przez dwa ty-
godnie i trochę owsianki.

- Niewiele jak na marszrutę po tajdze...
- Póki mieliśmy jeszcze siły na początku, nie było źle, ale od pierw-

szego dnia scenariusz łagrowego już wydzielaliśmy jedzenie. Z gło-
dem można sobie różnie radzić. Na przykład jednego dnia zjeść 
ciut mniej, a następnego trochę więcej. W życiu bym się nie spo-
dziewał, jak dobrze smakuje garść okruszków ze szmatki, w której 
przechowywaliśmy chleb. Wrzucaliśmy je do kubków z wodą, żeby 
napęczniały i wypełniały żołądek. Z samą wodą też był problem, 
bo choć wokół było mnóstwo górskich strumieni, zakładaliśmy dla 
bezpieczeństwa, że nie była zdatna do bezpośredniego spożycia. 
Za każdym razem trzeba ją było więc gotować. Mieliśmy też pakiety 
awaryjne, w których oprócz zapasowego kompasu i apteczki były 
też batony, gdyby potrzebny był strzał energii.

- A gdyby naprawdę coś się stało: kontuzja, poważny problem 
ze zdrowiem, wypadek?

- Mieliśmy system ratunkowy GPS Spot, nadajnik, z  pomocą 
którego codziennie meldowaliśmy się do Polski, wysyłając sygnał 
OK i krótką informację o miejscu, gdzie znajdujemy się danego 
dnia. W razie problemu mogliśmy wysłać sygnał o problemach do 
Polski. Trzeci guzik to SOS, który przez satelitarne międzynarodo-
we centrum powiadamiania ratunkowego powiadamia wszystkie 
jednostki ratunkowe, jakie są w pobliżu danego miejsca. Nie wie-
my, ile czasu zajęłoby dotarcie ratowników do nas, i czy w ogóle 
bylibyśmy widoczni dla jakiegokolwiek śmigłowca. Na szczęście 
nie musieliśmy tego sprawdzać.

- Mieliście zabezpieczenia „antyniedźwiedziowe”?
- Dwie trzymetrowe dzidy. Generalnie w  tajdze trzeba się za-

chowywać głośno, żeby niedźwiedzia nie zaskoczyć i nie przestra-
szyć. Ostatecznie go nie spotkaliśmy, choć znaleźliśmy świeże od-
chody, więc w pobliżu na pewno gdzieś był. Pełniliśmy oczywiście 
nocne warty, żeby odstraszyć także inne zwierzęta.

- Dużo ich było?
- Spotkaliśmy małego łosia i mnóstwo czarnych wiewiórek i ma-

łych gryzoni, które biegały nam po posłaniach. Generalnie zwie-
rząt było mało, za to sporo owadów – komarów i wyjątkowo uciąż-
liwych meszek, które pokonywały nawet moskitery. Żadne środki 
na nie nie działały, włącznie z używanymi przez wojsko brytyjskie 
w dżungli. Wszystkich nas pogryzły, do tej pory mamy ślady po 
ich ugryzieniach.

- W tak małej grupie jesteście na siebie skazani, zależycie od 
siebie. Co jest wtedy ważne?

- Warto jechać w dobrych relacjach, ewentualne napięcia roz-
wiązywać przed wyprawą, żeby potem nie mieć do siebie pre-
tensji, które wpływają na atmosferę w całej grupie. Trzeba dobrze 
rozdzielić role i zrozumieć, z czym się wiążą. My byliśmy podzie-
leni tzw. buddy teamy (wspierający się koledzy). Moim partnerem 
był Witek. Nadawaliśmy na tych samych falach, mamy podobne 
poczucie humoru, co też niektórym może przeszkadzało. Cóż, róż-
nie się odreagowuje stres, czasem, jak u nas, przez śmiech. Trzeba 
to zrozumieć, wszystko wyjaśniać na bieżąco.

- Niebezpieczna, odludna Syberia, brak jedzenia, zmęczenie. 
Co cię w tym kręci?

- Na pewno jest to wyzwanie i próba sprawdzenia się w ekstre-
malnych warunkach. Poza tym zawsze zakładam, że jeśli mam się 
czymś zajmować profesjonalnie, to muszę najpierw sam to wypró-
bować. Więc jeśli rekonstruuję jednostkę spadochronową – mu-
szę sam skoczyć ze spadochronem. Jeśli mam prowadzić profe-
sjonalne szkolenie survivalowe – muszę doświadczyć, co to znaczy 
być wychłodzonym, głodnym, stracić motywację.

- Mieliście jakiś luźniejszy moment w czasie wyjazdu?
- W  drodze powrotnej musieliśmy wrócić po cywilny bagaż 

i  ubrania, w  których przylecieliśmy do Rosji, a  które zakopali-
śmy w lesie w wodoodpornych workach i oznaczyliśmy GPS-em. 
Przypadkiem spotkaliśmy niejakiego Siergieja, który zapropo-
nował podwiezienie nas do mostu, gdzie czekały na nas baga-
że, a  potem dostaliśmy od niego propozycję noclegu w  jego 
mieszkaniu, w  pobliskim Sinegorje. Zostawił nas we własnym 
domu, tam się mogliśmy wykąpać, w sklepie kupić coś do jedze-
nia. Pomógł nam dotrzeć do Magadanu, załatwił hostel na pięć 
dni, bo ze względu na skrócenie trasy, tyle mieliśmy do wylotu 
do Polski. Zrezygnowaliśmy z tego, za darmo przenocował nas 
wtedy pastor jednego z  kościołów protestanckich w  mieszka-
niu przeznaczonym dla gości. Dzięki ich uprzejmości mogliśmy 
zwiedzić sporą część Magadanu, pomnik Masku Skorbje (Twarz 
Cierpienia) ku czci więźniów łagrów, Zatokę Nagajewo, gdzie 
wyładowywano skazanych więźniów lagrów, muzeum geologii, 
a dzień przed odlotem poznani Rosjanie zabrali nas na całodnio-
we wędkowanie nad rzeką Ola (50 km na wschód od Magadanu) 
oraz wycieczkę nad Morze Ochockie i miejsce lądowania zwiadu 
geologicznego Jurija Bilibina w 1928 roku, dzięki któremu od-
kryto pokłady złota na Kołymie.

- Doceniasz wygody cywilizacji, kiedy wracasz z  takich wy-
praw?

- U mnie działa to na zasadzie kontry, Kiedy prowadzę normal-
ne codzienne życie – zaczynam tęsknić za lasem, górami, naturą. 
Jak jestem w trakcie ciężkiej wyprawy, marzę o jakimkolwiek ele-
mencie cywilizacji, choćby prysznicu, suchych butach czy kołdrze. 
Zaraz po powrocie myślę o kolejnych wyprawach. I tak w kółko.

- Co masz teraz w planie?
- Odkładaną w  czasie wyprawę do Maroka i  przejście części 

Atlasu Wysokiego – zdobycie najwyższego szczytu Jebel Toubkal 
i terenów poza tradycyjnymi szlakami.

Rozmawiała: Anna Makochonik



a pytanie, czy koordynacja dnia ślubu jest za-
daniem stresującym, Paulina Leszczyńska, wła-
ścicielka Agencji Ślubnej Wymarzone Wesele, 
odpowiada z  uśmiechem: – Absolutnie nie. 
Wyzwaniem logistycznym owszem, ale mam 

wszystko tak przemyślane i zaplanowane, że jeśli się trzymam har-
monogramu, nie obawiam się żadnych błędów. 

Stworzenie planu dnia ślubnego to podstawa. Musi być pre-
cyzyjnie rozpisany, punkt po punkcie, dosłownie co do minuty. 
Wesele to system naczyń połączonych, a  koordynacji wymaga 
kilkadziesiąt elementów. Ułożenie takiego harmonogramu nie 
trwa chwilę, ale nawet tydzień. Także dlatego, że w pierwszej ko-
lejności trzeba skontaktować się ze wszystkimi podwykonawcami 
i  potwierdzić u  nich zamówienia. Następnie ustala się godziny: 
makijażu i fryzjera, przybycia państwa młodych do urzędu stanu 

cywilnego, kościoła, sali weselnej, przyjazdu fotografa i zespołu, 
rozpoczęcia różnych wydarzeń i atrakcji w czasie wesela, wydania 
posiłków, wniesienia tortu itd. Poza tym pozostaje mnóstwo in-
nych drobnych czynności, sprawiających, że uroczystość przebie-
ga płynnie i bez zakłóceń. – Tworzę państwu młodym plan lekcji 
jak w szkole i pilnuję, żeby wszystkie się odbyły – śmieje się Paulina 
Leszczyńska. 

Dzień ślubu dla wedding plannerki zaczyna się o świcie, a koń-
czy w  nocy, kiedy goście już tylko świętują. Punkt pierwszy to 
makijaż i fryzura panny młodej, potem – ubieranie sukni. – Bywa, 
że panna młoda, mama czy świadkowa nie wiedzą, jak zakładać 
czy zapinać poszczególne elementy stroju, ja jestem w tym prze-
szkolona, poza tym uczestniczę w zakupie sukni ślubnej i zawsze 
dopytuję konsultantkę o detale czy instrukcje – mówi Paulina Lesz-
czyńska. – W  ubieraniu pana młodego raczej nie biorę udziału, 

Ten dzień. Najważniejszy, wyjątkowy i niepowtarzalny – dosłownie i w przenośni. Wszystko wydarzy się raz, nie da się niczego cofnąć. 
Myśl o ewentualnych wpadkach powoduje dreszcz, a perspektywa dopilnowania wszystkich weselnych elementów – stres. Zatem każdy 
u kogo pomysł zatrudnienia wedding plannerki budzi uśmiech pobłażania, powinien się zastanowić, czy powierzenie jej koordynacji 
dnia ślubu nie jest jednak dobrą inwestycją w spokój ducha w czasie uroczystości, która i tak angażuje mnóstwo emocji.

n
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Wszystko wydarzy 
się tylko raz



ale niemal zawsze pokazuję, 
jak prawidłowo założyć buto-
nierkę… 

Przed ceremonią wedding 
plannerka: odbiera i  zawozi 
w  kwiaty, jeśli zgodnie z  tra-
dycją nie zrobi tego świa-
dek – zawozi samochód do 
myjni i dba o jego dekorację, 
sprawdza lub wykonuje de-
korację kościoła (ta na sali za-
zwyczaj wykonana jest dzień 
wcześniej, oczywiście jest 
sprawdzana). Przed rozpo-
częciem ceremonii w koście-
le czy urzędzie sprawdza listę 
gości, organizuje małych ochotników do sypania płatków, a więk-
szych – na przykład do wystrzelenia tuby z kwiatami. Po ceremonii 
kieruje gości do miejsca weselnego (najczęściej konieczne jest 
zorganizowanie transportu: samochodów czy busów). Sprawdza, 
czy wszyscy goście odjechali spod kościoła i dotarli do miejsca 
wesela. – Lista obecności to rzecz bezcenna – mówi Paulina Lesz-
czyńska. – Muszę wiedzieć, kto jest kim, pilnować obecności gości 
na sali w kluczowych momentach, na przykład wniesienia tortu, 
życzeń dla rodziców, toastów itp. 

W czasie wesela konsultantka pilnuje punktów programu, prze-
biegu atrakcji, odpowiednio wcześniej informuje o konieczności 
pojawienia się na sali o  konkretnej godzinie, koordynuje pracę 
usługodawców i jest do dyspozycji pary młodej i gości we wszel-
kich sprawach i problemach. Jak mówi Paulina Leszczyńska – ma 
tylko kilka chwil na posiłek czy odpoczynek. Z wesela wychodzi 
dopiero, gdy jest pewna, że jej obecność nie jest do niczego po-
trzebna. Pojawia się następnego dnia, na poprawinach. 

Oczywiście nawet najlepszy harmonogram, doskonałe zorga-
nizowanie i wiedza nie da stuprocentowej pewności, że na wese-
lu nie pojawią się problemy i niespodzianki. Paulina Leszczyńska 
przyznaje, że dotychczas nie przytrafiła jej się katastrofa w postaci 
na przykład zniszczonego w transporcie tortu ani inna, jakiej nie 
da się naprawić, ale zdarzyło jej się... zastąpić w ostatniej chwili 
nieodpowiedzialną dekoratorkę. – Na godzinę przed rozpoczę-
ciem ceremonii kościół nie był jeszcze ustrojony, elementy deko-
racji czekały na panią, która była niedostępna nawet telefonicz-
nie. Większość rzeczy robiłam w pośpiechu z pomocą życzliwych 
osób i w obawie, by panna młoda nie zechciała w kościele poja-
wić się wcześniej. Udało się, ale stres był ogromny. Takie sytuacje 
to jednak rzadkość, a sytuacja nauczyła mnie, by zatrudniony de-
korator tego samego dnia nie pracował przy kilku imprezach tego 
samego dnia. 

Poza większymi problema-
mi zdarzają się też mniejsze. 
– Mam przy sobie niezbęd-
nik, a  w  nim między innymi 
komplet rajstop w  rożnych 
rozmiarach i kolorach, plastry 
i  bandaż, leki, akcesoria do 
włosów, artykuły higienicz-
ne, igłę i  nitki na wypadek, 
gdyby coś się komuś spruło. 
Na szczęście umiem szyć i to 
dobrze! – zaznacza Paulina 
Leszczyńska. 

Wedding plannerka bierze 
na siebie w  zasadzie wszyst-
kie sprawy, o  jakie bez niej 

muszą zadbać państwo młodzi, rodzice czy świadkowie. Tym 
samym odciąża gości nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim 
psychicznie, co jest nie bez znaczenia w  tak stresującym dniu. 
Jest cały czas obecna, ale transparentna, dyskretna, przyjazna. 
Oczywiście idealnie, jeśli koordynacja jest końcowym etapem 
pracy konsultantki, bo wiele spraw ustala ona wcześniej, a przede 
wszystkim uczestniczy w wyborze usługodawców. – Współpracu-
ję z  profesjonalnymi, sprawdzonymi firmami i  osobami, których 
usług jestem absolutnie pewna – podkreśla Paulina Leszczyńska. 
– Dlatego nie ma obaw, że fotografik objawi archaiczny gust es-
tetyczny, a zespół będzie fałszował. Te dwa elementy uważam za 
najważniejsze i zapewniam – źle dobrane mogą zepsuć nam we-
sele i wspomnienia.  

Jednak nawet jeśli nie korzystamy z pomocy wedding planner-
ki do zorganizowania całego wesela, możemy zamówić wyłącznie 
usługę koordynacji dnia ślubu. Warto, bo czasu jest wystarczająco 
dużo, aby mogła zapoznać się z planem uroczystości i osobami, 
które mają wykonać poszczególne zadania. Cena jest uzależnio-
na od liczby gości. – Wesela do osiemdziesięciu osób obsługuję 
sama, przy większych mam dodatkową konsultantkę – tłumaczy 
Paulina Leszczyńska i dodaje. – Wiem, że zatrudnianie wedding 
plannera w  mniejszych miastach nie jest jeszcze tak popularne 
i  wiele osób wciąż uważa to za egzotyczne i  niepotrzebne, ale 
nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ktoś żałował tego po ceremonii. 
Wręcz przeciwnie – państwo młodzi doceniają możliwość sku-
pienia się na pięknych chwilach, a nie okolicznościach, jakie im 
towarzyszą. 

Agencja Ślubna Wymarzone Wesele 
biuro@wymarzonewesela.pl, tel.: +48 667 217 633 

Kontakt dla podwykonawców: 
wspolpraca@wymarzonewesela.pl
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Mercedes GLA - najbardziej sportowy off-roader w swej klasie.

Pod względem ciekawości i śmiałości nowy GLA jest prawdzi-
wym off-roaderem. Z drugiej strony linie jego designu emanują 
czystą dynamiką, jakby był sportowym coupé. Patrzymy z zadzi-
wieniem: nowy GLA nie pasuje do żadnej szuflady, lecz jest do-
skonale dopasowany do życia swego użytkownika. Wizerunek 
nowego GLA zyskał teraz jeszcze na mocy i off-roadowym charak-
terze. Wiele się zmieniło, aby nowy Mercedes GLA mógł pozostać 
wiernym sobie - jako najbardziej sportowy i porywający crossover 
w swej klasie.

Wśród ekskluzywnych elementów designu nowego GLA są 
na przykład osłona przeciwwjazdowa stylizowana na ząb łyżki 
koparki, wybrzuszenia na masce silnika oraz lakier w opcjonal-
nym kolorze szarość gór designo magno. To brzmi ekscytująco, 
prawda? I  jeszcze lepiej wygląda! Dostępne są trzy linie desi-
gnu – Style, Urban i AMG. Ponadto na życzenie - wyrazisty pa-
kiet Night. Można więc swobodnie realizować swoje wyobra-
żenia.

Miesięczna rata dla prezentowanego modelu wynosi 
1634 zł netto w programie Lease&Drive.

Więcej szczegółów na www.mojsiuk.mercedes-benz.pl

Prezenty Świętego 
Mikołaja i Grupy Mojsiuk 

Rafał Zawada, szef sprzedaży samochodów osobowych Mercedes-Benz
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Honda Civic 5D 1.5 manualna skrzynia biegów, wersja spor-
towa, 182KM

Nowy, pięciodrzwiowy Civic jest najbardziej dynamicznym i wy-
rafinowanym modelem w historii dziesięciu generacji tego mode-
lu. To najbardziej zaawansowana technicznie konstrukcja w całych 
dziejach japońskiej firmy, która wprowadza tym samym nową ja-
kość w segmencie samochodów kompaktowych.

Civic jest kluczowym modelem dla Hondy w Europie i jednym 
z  głównych elementów na drodze do sukcesu sprzedażowego 
i produkcyjnego japońskiej firmy w  tym regionie. Dla wielu eu-
ropejskich klientów Civic jest synonimem Hondy. W  przypadku 
modelu najnowszej generacji zespół projektantów dążył do cał-
kowitego odmłodzenia charakteru tego auta.

Nowa Honda Civic została zaprojektowana od podstaw w celu 
osiągnięcia doskonałych właściwości jezdnych. Lekka, bardzo 
sztywna karoseria - stworzona z  wykorzystaniem innowacyjnych 
rozwiązań inżynieryjnych oraz nowoczesnych technik konstrukcyj-
nych - pozwala uzyskać niski środek ciężkości, natomiast nowe, 
wyrafinowane zawieszenie zapewnia doskonałe wrażenia z jazdy.

Rata kredytu dla prezentowanego modelu wynosi od 542 
zł brutto miesięcznie.

Więcej szczegółów na www. honda.mojsiuk.pl 

Krzysztof Kwiatkowski, doradca handlowy 
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Kompaktowy SUV PEUGEOT 2008

Model ten, doskonale wykończony wyjątkowej jakości materia-
łami, otwiera drzwi do świata prawdziwie intensywnych doznań. 
Warto wypróbować PEUGEOT i-Cockpit®. Kompaktowa kierowni-
ca, zegary w polu widzenia drogi i ekran dotykowy zapewniają dy-
namiczne, intuicyjne i bezpieczne prowadzenie przy zachowaniu 
optymalnej przyczepności. 

SUV PEUGEOT 2008 został wyposażony w szereg nowych tech-
nologii - systemy wspomagania kierowcy, usługi towarzyszące 
i systemy bezpieczeństwa. Wszystko po to, aby zapewnić kierow-
cy maksimum doznań i radości z jazdy tym wyjątkowym samocho-
dem.

Nowy SUV PEUGEOT 2008 wyposażony jest w silnik 1.2 Pure-
Tech 110 S&S, połączony z sześciobiegową skrzynią automatycz-
ną EAT6. Takie rozwiązanie sprzyja optymalizacji zużycia paliwa 
i intensyfikuje doznania za kierownicą. Skrzynia EAT6 wykorzystu-
je technologię Quickshift, która zapewnia szybką i płynną zmianę 
biegów.

Co warto podkreślić, efektywność energetyczna skrzyni EAT6 
odpowiada skrzyni manualnej, dzięki redukcji wewnętrznego tar-
cia i wyposażeniu jej w konwertery, które blokują się, ograniczając 
uślizg.

Dzięki tym zabiegom różnica w emisji dwutlenku węgla pomię-
dzy samochodem ze skrzynią EAT6 i  samochodem ze skrzynią 

manualną została zredukowana do zaledwie 7 g CO²/km (przy 
oponach o  standardowych wymiarach). Wersja EAT6 zapewnia 
radość z jazdy na doskonałym poziomie, zachowując niskie spa-
lanie.

SUV Peugeot 2008 dostępny jest w ratach miesięcz-
nych wynoszących już od 634 zł netto (od zerowej 
wpłaty własnej) w leasingu Perfect Drive.   

Więcej szczegółów na www. mojsiukmotor.peugeot.pl

Dariusz Kieliański, kierownik sprzedaży
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Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 
życzy 

Toyota Jankowscy Spółka Jawna
ul. Diamentowa 2, 75-736 Koszalin

tel: 94 341 02 87, 94 346 55 10
www.toyota.koszalin.pl



Nowy Rexton 
– komfort oparty na ramie
Nowy Rexton 
– komfort oparty na ramie

Rexton G4, najnowszy model zaprezentowany przez markę SsangYong, miał niedawno koszalińską premierę w salonie firmy Bodex. My 
zaś od razu go przetestowaliśmy, by zrelacjonować Państwu wrażenia z jazdy. Jest o czym pisać, bo to auto przyjemnie zaskakuje. Duże, 
solidne, nowoczesne - w niczym nie ustępuje największym SUV-om czołowych producentów, a jest od nich dużo tańsze.  
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sangYong, najmniejszy z  koreańskich producen-
tów samochodów, powoli przeciera sobie szlaki na 
polskim rynku. Przez wielu traktowany jest jeszcze 
z rezerwą. Ci zdystansowani wobec marki powinni 
poznać nowego Rextona, a ich wątpliwości szybko 

by stopniały. 

Rexton G4 jest dłuższy od swojego poprzednika aż o 15 cm, 
szerszy o 6 cm (wymiary auta to: 4850x1960x1825 mm). Rozstaw 
osi zwiększył się o 3,5 cm (obecnie: 2865 mm). Wśród podobnych 
konstrukcji jedynie Toyota Land Cruiser jest nieco wyższa, choć 
węższa i krótsza.

Samochód oferuje przestrzeń bagażową 1977 litrów przy zło-
żonych siedzeniach drugiego rzędu albo 784 litrów, kiedy po-
dróżuje nim pięć osób. Auto można skonfigurować dla pięciu lub 
siedmiu osób, jest więc ono doskonałą propozycją dla dużych 
rodzin.

Napęd 4x4 jest opcjonalny, podstawowe rozwiązanie to napęd 
na oś tylną. Tym co wyróżnia Rextona na tle konkurencji jest opar-
cie nadwozia na ramie typu Quad-Frame, w której po raz pierw-
szy w świecie zastosowano stal o sprężystości 1,5 Gpa (tzw. giga
-steel), zaś aż 2/3 konstrukcji samochodu wykonano ze stali typu 
AHSS, dzięki czemu bardzo zwiększono wytrzymałość pojazdu. 
Największy SUV SsangYonga jest więc samochodem terenowym 
z prawdziwego zdarzenia.

Duże wymiary zewnętrzne mają przełożenie na kabinę, w któ-
rej trudno narzekać na ilość miejsca i  to niezależnie od tego, 
czy siedzimy z  przodu, czy z  tyłu. Wygodne fotele przednie 
mają pełną regulację. Jeśli za kierownicą usiądzie ktoś bardzo 
wysoki, nie ma problemu by z tyłu posadzić kogoś równie wy-
sokiego. Fotele – podobnie jak kierownica - są podgrzewane. 
Latem z pewnością przydaje się funkcja wentylowania miejsc do 
siedzenia. 

Wnętrze nowego Rextona prezentuje się znakomicie. Jakość 
materiałów i  ich skomponowanie kolorystyczne nie budzi żad-
nych zastrzeżeń. Plastiki są miękkie i przyjemnie wyglądają, resz-
ta jest solidnie wykonana i dobrze zmontowana. Topowa wersja, 
a taką testowaliśmy, wykończona jest przyjemną w dotyku skórza-
ną tapicerką. 

Jeśli jesteśmy przy charakterystyce wnętrza, warto od razu 
powiedzieć kilka zdań o  systemie multimedialnym, który może 
śmiało konkurować z  rozwiązaniami stosowanymi w  samocho-
dach klasy premium. Duży wyświetlacz (może mieć 8 albo 9,2 
cala) pozwala podzielić ekran na części. Tak więc możemy mieć 
jednocześnie otwartą nawigację oraz na przykład moduł telefo-
niczny. Na osobną pochwałę zasługuje czytelność nawigacji. Jest 
bardzo przejrzysta, używa świetnie przemyślanych kolorów, przez 
co korzystanie z niej w najmniejszym stopniu nie rozprasza uwagi 
kierowcy. 

Wysoka rozdzielczość i ładna grafika ułatwia również korzysta-
nie z kamery cofania. Podnosi to odczucie komfortu osoby prowa-
dzącej Rextona, bo pozwala to duże auto spokojnie zaparkować 
w sposób bezpieczny w dowolnym miejscu. 

Bezpośrednio przed oczyma kierowca ma zegary, a  między 
nimi mniejszy ekran wyświetlający potrzebne bieżące dane. 
O tym, że inżynierowie SsangYonga starali się stworzyć samochód 
w najmniejszym nawet szczególe nowy i oryginalny niech świad-
czy sympatyczny drobiazg: wskaźnik chwilowego zużycia paliwa 
ma nietypową formę graficzną – koła, które rozkręca się lub skręca 
w miarę dodawania albo zmniejszania gazu.  
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Dla porządku odnotujmy jeszcze, że bogaty w funkcje system 
multimedialny umożliwia korzystanie z Alpple CarPlay i Google 
Android Auto. Jest też radio, odtwarzacz plików MP3, możliwość 
oglądania wideo w jakości HD, wspomniana nawigacja GPS, porty 
USB i 12V, a nawet gniazdo zasilania 230V. 

Docelowo SsangYong Rexton będzie dostępny w dwóch wa-
riantach silnikowych (według zapowiedzi producenta – od wiosny 
2018 roku). Do wyboru mamy więc benzynowy turbodoładowany 
silnik o pojemności skokowej 2 litrów, generujący moc 225 KM, 
albo silnik wysokoprężny o pojemności 2.2 litra i mocy 181 KM. 
Na razie dostępna jest ta wersja i taką testowaliśmy. Co ciekawe, 
tę jednostkę napędową SsangYongowi dostarcza Mercedes. 

Bazowo oba silniki współpracują z 6-biegowymi przekładniami 
manualnymi, jednak za dopłatą wariant benzynowy może współ-
pracować ze skrzynią automatyczną. Z  silnikiem dieslowskim 
w wersji testowanej współpracuje siedmiobiegowy automat Mer-
cedesa 7G-Tronic. Przekładnia stara się utrzymywać jak najniższe 
przełożenie. Reakcja na gaz jest prawidłowa i nie ma konieczno-
ści sięgania po tryb ręczny. Jeśli jednak chcemy sami decydować 
o tym, który bieg włączyć, mamy taką możliwość. Do dyspozycji 
kierowcy są również tryby „Sport” i „Winter”. 

I tu przechodzimy do wrażeń z jazdy, a są one bardzo pozytyw-
ne. Pierwsze odczucie to ogromna stabilność. W tym samocho-
dzie czujemy się po prostu bezpiecznie. Mimo dużej masy (ponad 
dwie tony) i niedużego silnika dieslowskiego, dzięki dostępnemu 
wysokiemu momentowi obrotowemu samochód jest stosunkowo 
„żwawy”. Jazdę z prędkością 60-70 km/h odbieramy jak spacerek. 
Rexton zachowuje swoją stabilność nawet przy dużych prędko-
ściach, co zawdzięcza sprężystemu zawieszeniu, które daje kie-
rowcy pewność, że szybka jazda jest bezpieczna.

Jak wspomnieliśmy, standardowo Rexton napędzany jest na 
tylną oś, lub opcjonalnie na obie. W aucie z rozwiązaniem 4x4 
kierowca w  każdej chwili może wybrać opcję napędu jedno-
osiowego, ale ma do wyboru również specjalny tryb do jazdy 
po szczególnie nierównych nawierzchniach. Przetestowaliśmy to 
rozwiązanie na odcinku drogi między Sarbinowem a Gąskami, 
który jest prawdziwym torem przeszkód, trudniejszym chyba do 
pokonania niż poligon czołgowy. Kto tamtędy jechał kiedykol-
wiek, wie że to dziura na dziurze. Przejazd tamtędy, nawet przy 
niskiej prędkości, samochodem zwykłym a nie terenówką gro-
zi awarią zawieszenia. Rexton radzi sobie z  tą drogą doskona-
le. Tam gdzie inne auta jechałyby „z nogi na nogę”, on pozwala 
poruszać się spokojnie z prędkością 20-30 km/h. Dowodzi tym 
samym, że jest samochodem terenowym nie tylko z nazwy i de-
klaracji producenta.    

W nowym Rextonie znajdziemy najnowsze rozwiązania z dzie-
dziny bezpieczeństwa czynnego. Chodzi między innymi o  sys-
temy bezpieczeństwa z  awaryjnym hamowaniem (AEB), ostrze-
ganiem o  nieplanowanej zmianie toru jazdy czy uprzedzaniem 
przez nadjeżdżającymi autami podczas cofania (RCTA). Szkoda, 
że zabrakło adaptacyjnego tempomatu, bo to auto stworzone do 
pokonywania dalekich tras, na których to udogodnienie bardzo 
jest przydatne. 

Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Marcin Betliński

Testowany SsangYong Rexton G4 - dane techniczne
Silnik - R4 16V
Paliwo - olej napędowy
Pojemność - 2175 cm3

Moc maksymalna - 133 kW/ 181 KM przy 4000 obr./min.
Maks moment obrotowy - 420 Nm przy 1600-1600 obr./min.
Prędkość maksymalna - 185 km/h
Przyspieszenie 0-100km/h - brak danych
Skrzynia biegów - automatyczna 7-biegowa
Napęd - na cztery koła (4WD)
Zbiornik paliwa - 70 l
Katalogowe zużycie paliwa: 
(miasto/ trasa/ średnie)  - 10,2 l/ 6,9 l / 8,1 l
poziom emisji CO2 - 213 g/km
Długość - 4865 mm
Szerokość - 1960 mm
Wysokość - 1825 mm
Rozstaw osi - 2865 mm
Masa własna - 2105 kg
Masa maksymalna dopuszczalna - 2860 kg
Pojemność bagażnika - 784 l/ 1997 l
Hamulce przód/ tył - tarczowe wentylowane/tarczowe
Zawieszenie (przód i tył) - wielowahaczowe niezależne
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ityczna kraina sprzed kilku tysięcy lat, którą 
jako pierwszy opisał Platon, miała być miej-
scem wysoko rozwiniętej cywilizacji, ziemią 
miodem i mlekiem płynącą, zasobną  w bo-
gactwa naturalne, gdzie ludzie żyli dostat-

nio i szczęśliwie. Aż do  czasu, gdy wielkie trzęsienie ziemi spo-
wodowało potop, a wyspa zanurzyła się pod powierzchnią morza 
i zniknęła. A wraz z nią raj na ziemi. 

Zdaniem wielu, opowieść Platona o Atlantydzie to historia po-
łożonej w archipelagu Cyklad wyspy Santorini. Prawie  wszystko 
się zgadza, poza usytuowaniem, ale trzeba pamiętać, że Platon 
pisał o tym prawie dwa tysiące lat po schyłku kultury minojskiej, 
której kolebką była obok Krety właśnie wyspa Santorini. Zresztą 
do dzisiaj trwa naukowy spór o lokalizację Atlantydy, a kilka miejsc 
na świecie rywalizuje o to miano.  

3644 lata temu, w  1627 roku p.n.e. nastąpił jeden z  najwięk-
szych w historii Ziemi wybuch wulkanu. Siła erupcji była tak wielka, 
że środkowa cześć wyspy zapadła się na ponad  300 metrów pod 
powierzchnię morza,  tworząc tym samym jedną z największych na 
świecie kalderę o średnicy 10 km. Eksplozja spowodowała olbrzy-
mią,  wysoką na  200 metrów, falę tsunami, która zalała i zniszczyła 
oddaloną o 110 km północą część Krety. Siła erupcji wyrzuciła do 
atmosfery olbrzymią  ilość pyłu,  który na długi czas zablokował 

dopływ promieni słonecznych, powodując zamarcie życia w  re-
gionie. 

Poprzedzające wybuch  wulkanu kilkudniowe silne trzęsienie 
ziemi zadziałało niczym alarm i większość mieszkańców zdążyła 
opuścić wyspę przed erupcją. Tym samym atlantycka cywilizacja 
i  jej spuścizna rozpierzchła się po całej Europie i najprawdopo-
dobniej przekroczyła Atlantyk, a być może nawet stworzyła  zrę-
by przyszłych  cywilizacji Ameryki Łacińskiej. Bo jak wytłumaczyć 
znaleziony w Meksyku, w starożytnym mieście Majów Palenque, 
wizerunek kobiety do złudzenia przypominającej Kleopatrę oraz 
skarabeusza, chrabąszcza, który nie występuje w Ameryce.  

Tajemnica zaginionej cywilizacji

Z  krateru na Santorini wytrysnęło tak wiele popiołu i pumeksu 
wulkanicznego, że pokrył on wyspę warstwą grubości kilkudzie-
sięciu metrów.  Paradoksalnie zadziałał on jak  konserwant i straż-
nik tej spuścizny, dzięki czemu zachowało się wiele śladów kultury 
minojskiej. 

Największym  z nich jest znajdujące się na południu wyspy miasto 
Akrotiri, zwane greckimi Pompejami. Odkrył je w 1967 roku profe-
sor Spiridon Marinatos, który przez lata próbował dociec przyczyn 
tak nagłego upadku wysoko rozwiniętej kultury minojskiej. 

Santorini. 
Wyspa jak wulkan 
Santorini jest niczym femme  fatale: piękna, niebezpieczna i tajemnicza. Jest  tak cudowna, że większość zdjęć  reklamujących Grecję 
pochodzi właśnie stamtąd. Jest tak niebezpieczna, że w każdej chwili może wybuchnąć, bo tak naprawdę jest zatopionym w morzu 
wciąż czynnym wulkanem. I bardzo tajemnicza, gdyż wiele wskazuje, że to… zaginiona legendarna Atlantyda. 

M

Tu każdy skrawek ziemi jest albo zabudowany, albo oddany pod uprawy.
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To co odkopał wraz z  swoją ekipą w  Akrotiri, przeszło jego 
najśmielsze teorie o stopniu rozwoju tej cywilizacji:  świetnie za-
chowane kilkupiętrowe (!), skanalizowane domy z systemem do-
prowadzania bieżącej cieplej i zimnej wody oraz z wykutymi  z ka-
mienia muszlami klozetowymi. W domach usytuowanych  wzdłuż 
wyraźnie wytyczonych ulic i placów, archeolodzy odnaleźli meble, 
naczynia, amfory, przedmioty codziennego użytku. Nie znaleźli 
tam  jedynie żadnych  kosztowności ani ludzkich szczątków, co po-
twierdziło ich tezę, że poprzedzające wybuch wulkanu trzęsienie 
ziemi spowodowało masowy exodus mieszkańców, którzy spako-
wali najcenniejsze  rzeczy i opuścili wyspę. 

Jednak najważniejszym dowodem świadczonym o  wysoko 
rozwiniętej kulturze są malowidła naścienne, kolorowe freski. 
Przedstawiają one m.in. kobiety z  pomalowanymi paznokciami, 
chłopców uprawiających boks, okręty,  ciemnoskórego  rybaka, 
zwierzęta, w tym antylopy, ale też lwy i małpy, co może świadczyć 
o morskich wyprawach nie tylko do wybrzeży pobliskiej Krety, lecz 
także do Afryki czy Azji mniejszej. Co ciekawe, freski malowane 
były techniką profilową, z której zasłynęli Egipcjanie. Jednak pod 
względem artystycznym dzieła z  Akrotiri przewyższają egipskie 
malowidła. Okazały się one tak cenne, że przeniesiono je na frag-
mentach zdjętych ścian do muzeum narodowego w Atenach. 

Do dzisiaj na kilku hektarach odsłonięto  w Akrotiri ponad 40 
domów. Jednak prawdopodobnie całe starożytne miasto zajmu-
je obszar 20 ha, dlatego prace archeologiczne wciąż tam trwają. 
Kieruje nimi córka profesora Marinatosa, który w 1974 roku zginął 
tam przygnieciony ścianą jednego z odsłanianych domów. 

Najsłynniejszy zachód słońca

Legenda zaginionej Atlantydy przyciąga na wyspę wielu poszu-
kiwaczy jej śladów oraz oczywiście  masę turystów. Tych ostatnich 
wabi głównie niezwykle malowniczy krajobraz Santorini ukształto-
wany przez niszczycielski żywioł sprzed kilku tysięcy lat. 

Nie ma chyba nikogo, kto oparłby się urokowi białych miaste-
czek zawieszonych na kilkusetmetrowych klifach z widokiem na 
kalderę i  okoliczne wyspy. Dwa najsłynniejsze miasta - stolica 

wyspy  Thira i leżąca na północy Oia, spełnią nasze wyobrażenie 
o  Grecji: białe domy i  cerkwie z  okrągłymi niebieskimi kopuła-
mi, wiatraki, dzwonnice. Plątanina wąskich uliczek, prowadzącej 
stromo w dół i w górę, którymi przeciskają się obok siebie ludzie  
i osły. Na pobielanych i nagrzanym słońcem  murkach wygrzewają 
się koty, a na  zawieszonych na zboczach klifu tarasach urokliwych 
knajpek turyści popijają ouzo, anyżową wódkę, która zmieszana 
z odrobiną wody nabiera mlecznego koloru. Wieczorem  w  Oia 
ouzo ustępuje prosecco, a miejsce kotów na murkach  zajmują 
ludzie. Całe tłumy.  Masy ludzkich ciał, które pokrywają każdy skra-
wek publicznej przestrzeni po zachodniej stronie miasta. 

Wszystko przez zachody słońca, równie  mityczne co Atlantyda. 
Na wypromowane jako najpiękniejsze na świecie zachody zjeż-
dżają turyści z całej wyspy. Faktycznie, to piękny widok, ale zachód 
jak zachód. Z klifu w nadbałtyckim Poddąbiu zobaczymy równie 
piękny. Oczywiście przy odpowiedniej pogodzie i świetle. I chyba 
w tym tkwi tajemnica. 

Co jednak znaczy siła promocji, a zwłaszcza pewnych rytuałów. 
Ludzie zajmują miejsca na godzinę, dwie przed zachodem. Ci bar-
dziej zamożni biorą stolik w knajpce, za który restauratorzy życzą 

Miejscowa winorośl płoży się a nie pnie ku słońcu. Zbiera każdą kroplę rosy z suchej ale żyznej skały. 

Ten wiatrak zobaczymy na co drugiej widokówce z Santorini.
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sobie o tej porze dnia  100 euro, dorzucając do tego oczywiście 
butelkę musującego wina. A kiedy pomarańczowa kula topi się 
w morzu, rozbrzmiewa burza oklasków i strzelają korki od szam-
panów. Zaczynają grać uliczni grajkowie, z restauracji rozchodzą 
się zapachy przyrządzanych potraw i rozpoczyna się fiesta. I tak co 
wieczór miasteczko przeżywa coś na wzór sylwestra. 

Kolory wulkanem malowane

I  choć tarasowo położona Oia wydaje się dość swojska, nie 
wolno dać się zwieść. Z  pobielanych domów, między którymi 
przeciskają się osły, nie wyjdzie raczej stary Grek z długą brodą  
ani  odziana na czarno  wdowa, lecz  elegancko i światowo ubrani 
ludzie. Bo większość z tych częściowo wykutych w skale domów  
to luksusowe apartamenty i hotele, w których doba kosztuje co 
najmniej kilkaset euro. 

Leżąc w basenach na tarasach tych domów goście przezywają 
swoje prywatne zachody słońca, popijając prawdziwego szampa-
na z kryształowych kieliszków. Robili to przez pewien czas Angeli-
na Jolie i Brad Pitt, którzy podobnie jak inni sławni i bogaci, mieli 
lub nadal mają tam swoje domy. Bo choć Santorini jest niewielką 
wyspą, którą można przejechać wzdłuż i wszerz w ciągu jednego 
dnia, to jej wulkaniczny urok działa nawet na tych, którzy widzieli 
już wszystko. 

To wyspa kolorów, w dużej mierze namalowanych przez erup-
cję wulkanu: biało-niebieskie miasteczka usytuowane na szczy-
tach czarnych skalistych klifów, w  których przebijają czerwone 
odkryte przez wybuch wulkanu złoża rud żelaza. W dole lazurowe  
morze, na którym kołyszą się niebieskie rybackie kutry, a w oddali 
dostojnie suną wielkie białe cruisery, zostawiajac za sobą spienio-
ne ślady. 

Santorini słynie również z kolorowych plaż: czarna kamienista 
w Kamari, czerwona w pobliżu Akrotiri i położona nieopodal biała 
z pumeksowym żwirem. Kolor żółty przebija na wysepce  pośrod-
ku kaldery, która została utworzona z siarkowych skał wyrzucanych 
przez krater czynnego wulkanu zatopionego w morzu. To Nea  Ka-
meni, buzujące gorące źródło siarkowodoru, do którego na ką-
piele wożą  turystów wodne taksówki. Ci, którzy wybierają się tam 
w klapkach, wracają boso, bo panująca na wysepce temperatura 
jest w stanie stopić takie podeszwy. 

Jedyne takie wino na świecie 

Wulkanicznemu pochodzeniu zawdzięcza swój niezwykły smak 
endemiczne wino ze szczepu asertico. Santoryńskie winnice w ni-
czym jednak nie przypominają tych znanych nam z innych części 
Europy. Nie są tak malownicze jak włoskie czy hiszpańskie. To ni-
skie, sięgające kolan krzewy, prowadzone  w kształt spiral po zie-

Za chwilę rozpocznie się zachód słońca. Na wybrzeże wylegli chyba wszyscy przebywający na wyspie turyści. 
Najbogatsi podziwiają codzienny spektakl z tarasów lub basenów prywatnych willi albo apartamentów.

Warstwa pumeksu wysoka jest miejscami nawet na 70 metrów. U podnóża porowatej skały 
plaża – jakże inna od naszych piaszczystych nad Bałtykiem.  Białe dzwonnice i niebieskie kopuły cerkwi – jeden ze znaków rozpoznawczych wyspy.
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mi tak, aby w sposób naturalny wchłaniały rosę  z wulkanicznego 
piachu. Nie są w żaden sposób palikowane ani podtrzymywane, 
lecz wiązane w „kok”. Dzięki temu roślina wyciąga z ziemi minerały, 
które  nadają charakterystyczny smak asertico. 

Kiedy  otwieramy  butelkę, uderza od razu zapach ziemi i cy-
trusów.  Schłodzone  smakuje wyśmienicie, a  jeszcze bardziej, 
gdy pije się je ze świadomością, że można się nim rozkoszować 
praktycznie tylko na Santorini. Powierzchnia wyspy jest bowiem 
tak mała, że na uprawę wina nie pozostaje wiele miejsca. To wpły-
wa na jego dość wysoką cenę i ograniczone możliwości eksportu. 
W Polsce dostępne jest m.in. wino Atlantis.

Większość win z Santorini to wina białe, czerwone też oczywi-
ście są tam produkowane, w tym słodkie i półsłodkie, ale według  
mnie lepiej pozostać przy tych pierwszych. Może dlatego, że bar-
dziej pasują do gorącego klimatu oraz swojskiej, ale jakże sma-
kowitej greckiej kuchni. Nawet białe wina domowe, podawane 
w dzbankach, dobrze podkreślają smak tamtejszych potraw. 

Greckie smaki

Tajemnica greckiej kuchni tkwi w prostocie i najwyższej jakości 
produktów. Weźmy za przykład dobrze nam znaną sałatkę grecką. 
Rzadko kiedy ta zrobiona w Polsce po powrocie z greckich wakacji 
smakuje tak samo. To wszakże kwestia klimatu. Pomidory, papryka, 
ogórek i cebula, często zerwane z przydomowego ogródka, są na-
siąknięte słońcem. Dojrzałe, słodkie i pachnące. Do tego dorodne 
oliwki, gęsta oliwa tłoczona u sąsiada, aromatyczne zioła prosto 
z ogrodu i grubo połamana feta z owczego zmieszanego z kozim 
mleka. Jeśli zamówimy do tego ciepłą pitę (okrągłe chlebki z mąki 
pszennej i  drożdży) i  tzatziki, czyli gęsty jogurt ze startym ogór-
kiem i czosnkiem, najemy się do syta. 

Tzatziki i pita są dodawane głównie do mięs, przede wszystkim 
jagnięciny i baraniny, choćby w słynnych souvlakach i kebabach. 
Te ostatnie nie przypominają jednak tych popularnych u nas tu-
reckich, do których opiekane na ruszcie mięso tknie się na cienkie 
plastry. Greckie kebaby to zrobione  z mielonego, mocno dopra-
wionego ziołami mięsa, małe grillowane kiełbaski. Ten sam gęsty 
jogurt, będący podstawą dodawanego do mięs tzaziki, polany 
tamtejszym miodem i posypany orzechami, to z kolei klasyk grec-
kiego śniadania. 

Tym, czym dla Włochów jest lasange, tym dla Greków musaka. 
Moja ulubiona grecka potrawa to rodzaj zapiekanki, w której war-
stwami  układa się cienkie plastry ziemniaków, bakłażanów, pomi-
dorów, mielonego mięsa, zalanej beszamelem, posypanej serem 
i odprawionej odrobiną cynamonu. Ciężkie, kaloryczne i syte, ale 
jakże pyszne. 

Nie byłoby greckiej kuchni bez świeżych ryb i owoców morza, 
wyławianych każdego dnia z  oblewających wyspę wód Morza 
Egejskiego. Grillowane, smażone, gotowane są tak dobre, że poza 
dodaniem soli, ziół i cytryny, nie wymagają wyrafinowanych spo-
sobów przyrządzania. Pyszne są też dolmades, czyli gołąbki, które 
wypełnia ryż z wołowym lub jagnięcym mięsem w ziołach, ale tu są 
one zawijane w… liście winogron.

Santorini, choć niewielka, ma wszystko, co potrzebne najbar-
dziej kapryśnemu przybyszowi. To zresztą mekka malarzy i  foto-
grafów. Zapierające dech w piersiach widoki gwarantują, że nawet 
amator przywiezie stamtąd wspaniałe zdjęcia. To również idealne 
miejsce dla romantyków i na  podróż poślubną. Miłośnicy historii 
i poszukiwacze Atlantydy tez powrócą do domu z mocnymi wra-
żeniami. 

Autor: Beata Ostrowska

Grube na dziesiątki metrów warstwy pyłu wulkanicznego, który zasypał ludzkie siedziby, 
jednocześnie zachował je do naszych czasów. Dlatego wiemy, że prawie cztery tysiące lat 
temu budowano już wielopiętrowe domy zaopatrzone w wodociąg i skanalizowane. 

Niby znana nam sałatka grecka, a jednak inna. Grubo pokrojone warzywa, płat sera feta. 
Smak trudny do opisania, zachwycający. Bierze się z warzyw, które dojrzewają na żyznej 
glebie i w pełnym słońcu.

Nierzadki widok na Santorini. Bagaże turystów na grzbiecie osiołka.
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Przyciągaj 
wzrok 

rozświetleniami
Rozświetlacz to zdecydowanie MUST HAVE w  tym sezonie. 

Używamy go zarówno w makijażu dziennym jak i na wieczorne 
wyjścia.

Rozświetlone kości policzkowe, grzbiet nosa i wewnętrzne ką-
ciki oczu, odrobina rozświetlacza nad górną wargą plus rozświe-
tlone obojczyki tworzą modny „mokry” look. Metaliczne cienie 
i pomadki również skutecznie przyciągają wzrok.

Jeśli natomiast nie lubisz się wyróżniać, skorzystaj z  mojego 
ulubionego trendu – odrobina rozświetlacza zamiast cienia na 
powiekach - stworzy to modny makijaż, ale w wersji delikatnej.

Kolor czerwony to hit tego sezonu w modzie oraz w makija-
żu. Jeżeli decydujemy się na czerwone usta, to najlepiej jeśli 
skóra oraz oczy pozostaną jedynie delikatnie podkreślone. 
Na wieczór proponuje klasyczny smokey eye.

Autor: Karolina Maciejewska
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Marta Waluk 
– certyfikowana stylistka, 

kreatorka wizerunku 
www.martawaluk.pl

kontakt: 600 417 297

Natalia Snoch 
– fotograf, www.nataliasnoch.pl

kontakt: 663 700 006

Karolina Maciejewska 
– wizażystka, kosmetolog

kontakt: 605 959 666

Modelki: 
Andżelika Karabin, 

Karolina Maciejewska

Fryzury - Marta Gil
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rzejadły ci się baby ganoush, wegańskie dese-
ry i  cudowne diety celebrytek? Wieczorem do 
nowego odcinka ukochanego serialu zjadłabyś 
krem szodonowy, mleczko z  cukrem palonym 
lub leguminę z sera? Razem z Moniką Śmigielską 

wróć do polskiej tradycji kulinarnej. Wystarczy, że otworzysz „Ku-
chenny kredens” i swoją lodówkę.

To właśnie w tej – innej niż wszystkie – książce kulinarnej znaj-
dziesz dawne, oryginalne receptury na frykasy, które niegdyś 
królowały na stołach Polaków. Dowiesz się, jak w  swojej kuchni 
odtworzyć zapomniane polskie smaki. Zakosztujesz aromatycznej 
pieczeni huzarskiej, zjesz krem mrożony z kasztanów, zrobisz kluski 
saskie i forszmak.

Autorka bloga kulinarnego Kuchenny Kredens przypomina, że 
kuchnia stanowi serce każdego domu, a posiłek jest spotkaniem 
przy wspólnym stole z tymi, których kochamy. Ich uśmiech, smaki 
i zapachy pamiętamy z własnego dzieciństwa. Teraz odkryjesz je 
na nowo.

Monika Śmigielska po studiach na Warszawskiej Akademii 
Technicznej wyjechała do Wielkiej Brytanii. Z  tęsknoty za Polską 
zainteresowała się polską kuchnią tradycyjną. W  starych doku-
mentach natrafiła na zapomniane przepisy, które dziś przedstawia 
czytelnikom.

MEZAGRAN

Pod tą egzotycznie brzmiącą nazwą kryje się napój, którym - 
zwłaszcza w okresie międzywojnia - delektowały się elity towarzy-
skie w upalne letnie dni. Mazagran to podawana na zimno, z  lo-
dem, słodka czarna kawa, zaprawiona kieliszkiem koniaku. Sposób 
jej przyrządzenia do Europy przywędrował prawdopodobnie 
z Algieru. Również dziś mazagran możemy z powodzeniem podać 
gościom na zakończenie posiłku. Nie tylko ochłodzi, ale również 
orzeźwi biesiadników.

Co ciekawe, w latach pięćdziesiątych koncern Coca Cola próbo-
wał wprowadzić na rynek napój o tej nazwie. Z polską wersją ma-
zagranu łączyła go tylko kawa, bo była to właśnie zamknięta w bu-
telkach gazowana kawa. Produkt jednak nie znalazł na rynku wielu 
entuzjastów i wycofano go z produkcji. Powód bez wątpienia był 
prosty: kawa była „bez prądu”. 

Składniki
Świeżo zaparzona czarna kawa, cukier, kieliszek koniaku, kostki 
lodu

Wykonanie
Zaparzyć świeżą czarną kawę w ekspresie lub kafetierze. Osłodzić 
do smaku i wystudzić. Do zimnej dodać kieliszek koniaku. Wysokie 
szklaneczki napełnić do połowy lodem i zalać schłodzoną kawą. 
Podawać ze słomką. 

Minęło niespełna sto lat, a codzienna kuchnia Polaków ogromnie 
się zmieniła. Dania zupełnie zwyczajne w czasach naszych 
pradziadków i dziadków wymagają obecnie odkrywania na 
nowo. W książce Moniki Śmigielskiej takich uroczych odkryć 
poznajemy mnóstwo. 

p

Desery odkryte 
na nowo 
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KREM SZODONOWY

Ciekawym i nieco dziś zapomnianym rodzajem deseru są kremy. 
Przygotowywane z  dodatkiem żelatyny, o  aksamitnej konsysten-
cji, stanowią doskonały pomysł na nieskomplikowany i elegancki 
deser, który podać można w  ozdobnej foremce, kieliszku, pu-
charku lub filiżance. Takie kremy w  przedwojennych źródłach 
występują w  różnych wariantach smakowych. Przygotowywane 
były zazwyczaj na bazie śmietanki z  dodatkiem owoców, cze-
kolady, nawet herbaty lub - jak ten - na bazie białego wina i za-
ciągane żółtkami. Przypomina on wtedy włoskie zabaglione.   
W naszych przepisach spotkać można, sprytną zresztą, metodę na 
to, by do deseru przemycić więcej niż przewidywał oryginał, naj-
lepszego składnika, czyli wina. Włosi odmierzają go na łyżki, my 
zaś na szklanki. Żeby tak powstałą masę jakoś zagęścić, na końcu 
dodaje się żelatyny. 

Składniki
5 żółtek, 250 ml białego wina, dwie łyżeczki żelatyny, 100 g cukru 

Wykonanie
Żółtka utrzeć z  cukrem. W  rondelku zagotować niewielką ilość 
wody. Na garnku ustawić miskę z żółtkami w taki sposób, by dno 
nie dotykało powierzchni wody i  dalej ubijać, aż masa wyraźnie 
powiększy swoją objętość. Stopniowo wlewać do masy wina, nie 
przerywając ubijania. Masa powinna wyraźnie zgęstnieć. Wtedy 
zestawić z ognia, dodać rozpuszczoną żelatynę (według instrukcji 
na opakowaniu - sposób przygotowania może się różnić, w zależ-
ności od rodzaju użytej żelatyny). Dokładnie wymieszać. Masę na-
lewać do pucharków i po całkowitym wystudzeniu wstawić na kilka 
godzin do lodówki do pełnego stężenia.

Uwaga: taki krem podawać można wzorem niektórych przepisów 
również na ciepło, w  filiżankach. Decydując się na taki wariant, 
ilość wina należy zmniejszyć o połowę, dzięki czemu krem będzie 
wystarczająco gęsty do natychmiastowego podania bez dodat-
ków żelatyny.

LEGUMINA Z SERA

Rodzajem deseru, który niemal zupełnie znika z polskich stołów 
- a szkoda - są leguminy. Określenie to stosowano przed II wojną 
światową właściwie do większości deserów, zarówno zimnych, jak 
i  ciepłych. W obszernych poświęconych leguminom rozdziałach 
przedwojennych książek kucharskich oraz poradników gospodar-
skich, znaleźć można było zatem takie specjały jak: suflet, goto-
wane w specjalnych formach słodkie budynie, ciastka, omlety czy 
nawet racuchy. Był też jednak osobny rodzaj deseru znany właśnie 
pod nazwą „legumina” (miał on niezliczoną ilość wariantów: z ma-
kiem,  cytrynowa, z mąki kukurydzianej, biszkoptowa, chlebowa).
Legumina z dodatkiem sera twarogowego jest naprawdę pyszna. 
Wilgotny, bogaty w smaku deser konsystencją przypomina połą-
czenie ciasta ucieranego, sernika i sufletu. Z pewnością posmaku-
je całej rodzinie, tym bardziej że w kuchni polskiej wypieki z dodat-
kiem sera twarogowego należą do najbardziej lubianych.

Składniki
3 jajka, 60 g masła, 60 g twarogu, 60 g cukru, 30 g mielonych mi-
gdałów, dwie łyżki bułki tartej

Wykonanie 
Oddzielić żółtka od białek. Żółtka utrzeć z cukrem na białą, puszystą 
masę. Dodać masło, zmielony twaróg oraz migdały. Z białek ubić 
sztywną pianę i delikatnie połączyć z resztą masy. Zagęścić, dodając 
niewielką ilość bułki tartej. Przelać do kokilek lub do jednej więk-
szej formy. Zapiekać przez pół godziny temperaturze 180 °C w ko-
kilkach, a 40 minut - gdy używamy dłużej formy. Podawać z sosem 
owocowym lub domową konfiturą.
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an Miniato to spokojne, średniowieczne mia-
steczko na wzgórzu. Geograficznie położone 
idealnie, by traktować je jako bazę wypadową do 
zwiedzania pobliskich Florencji, Pizy i Sieny.  To 
tutaj Arturo Gallerini i  jego  pies  Parigi  odkryli 

dwukilogramową  truflę, podobno największą jaką kiedykolwiek 
znaleziono na świecie. W  centrum miasta znajdziemy statuę 
honorującą ich odkrycie. Wzgórza San Miniato o łagodnym to-
skańskim klimacie i glebie bogatej w sole mineralne (na polach 
znajdziemy pełno morskich muszelek) są doskonałym miejscem 
dla najwyższej jakości trufli, a także dla wspaniałego wina i wy-
śmienitej oliwy z  oliwek, z  których słynie ten region. Massimo 
i  Salvatore Cucchiara zabierają nas do truflowego raju. Jest 
mglisty poranek. Przedzieramy się przez zielono-szare krzaczory. 
Przed nami psina Pepe rzuca się w przód z nosem blisko ziemi. 
Jej ogon drga, gdy łapie trop. 

- Trufla jest emocją, nie jest produktem, nie jest smakiem - wyja-
śnia nasz przewodnik Massimo Cucchiara, który wywodzi się z ro-
dziny poszukiwaczy trufli o historii tak długiej, że nikt już wie, kiedy 
ona się zaczęła.  - Są emocje, kiedy ją znajdziesz, są emocje, kiedy 
ją spożywasz. Wciąż pamiętam moją pierwszą truflę, tak dokład-
nie jak pamiętam mój pierwszy pocałunek.

Pachnąca „kochanka” Massima rośnie pod ziemią, blisko ko-
rzeni dębu, leszczyny, topoli albo buków. Niewiele jest miejsc na 
świecie, gdzie można ją spotkać. Ta rzadkość występowania spra-
wia, że   jest tak cenna. - Natura decyduje o  tym, gdzie się trufla 
pojawia – wyjaśnia nasz przewodnik.  - Nie możemy jej hodować, 
musimy zdać się na wolę natury.

To jedne z  najdroższych produktów kulinarnych na świecie. 
A biała włoska trufla jest najcenniejsza ze wszystkich. Jej cena ryn-
kowa wynosi około 5000 euro za kilogram. Skuteczne polowanie 
na trufle to zestaw umiejętności i wiedzy przekazywanych z poko-
lenia na pokolenie - zarówno psów, jak i ludzi. Massimo Cucchiara  
i jego ojciec Salvatore prowadzą wspólne truflowe polowania od 
lat. Pepe to odporna mieszanka kundla springera, segugio italia-
no i setera.

Podczas gdy Massimo opowiada nam o sekretach trufli, Salva-
tore i Pepe idą naprzód.  - Ważne jest, aby rozmawiać z psem. Jeśli 
masz zamiar odnieść sukces w polowaniu, musisz znać swojego 
psa i mieć empatię – podkreśla Massimo.

Naszym pierwszym znaleziskiem dnia jest sporych rozmiarów 
czarna trufla.  Zarówno u łowców jak i u nas pojawia się na zmę-

W poszukiwaniu 
białego złota
Jesteśmy w toskańskim mieście San Miniato. Co roku w listopadzie wybucha w nim gorączka złota – rozpoczyna się sezon na białe trufle.

s
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czonych twarzach radość i duma. - Każdego ranka marzymy o zna-
lezieniu jak największej trufli - mówi Massimo. Nagle Salvatore 
klęka, aby odkryć kolejny skarb. Ociera ziemię palcami z precyzją 
i  delikatnością  archeologa na wykopaliskach. Jest! Biała trufla 
z San Miniato!

Jej twarda konsystencja, lekko brązowy odcień i marmurkowo
-białe wnętrze wskazują na świeżość i dojrzałość. - Po zjedzeniu 
w ustach pozostaje delikatny smak - mówi Massimo – ale zapach 
mógłby unosić się w powietrzu przez wiele dni.

Myśliwi zgadują, gdzie można znaleźć roczne plony, oceniając 
pogodę, ziemię i rośliny. Ale przede wszystkim polegają na psach, 
a  nie na świniach, o  których krążą legendy. - To pies cię uczy - 
mówi Massimo. - Każdego dnia masz od niego nową lekcję.

Świnie mogą mieć wrażliwe pyski (nosy?) potrzebne do tej pra-
cy, ale ich używanie jest zabronione we Włoszech, bo niszczyłyby 
delikatną grzybnię niezbędną do rozmnażania się trufli. Poza tym 
dość niebezpiecznie jest dostać się między 300-kilogramową świ-
nię a trufle, które chce ona natychmiast zjeść.

Po owocnym poranku udajemy się na popołudniowe gotowa-
nie w domu rodzinnym naszych „hunterów”. Na miejscu czekają 
nas smakowite niespodzianki. Tajników obchodzenia się z królo-
wą grzybów uczy nas żona Masimmo.

- Jak przygotować białą truflę? - pytamy.

- Po pierwsze: nigdy nie gotować białej trufli – wyjaśnia gospo-
dyni. - Masło, jajko lub mascarpone są jedynymi łagodnymi part-
nerami do zaślubin z  białą truflą. - Jeśli nie wiesz, jak korzystać 
z trufli, możesz zabić smak w ciągu kilku minut - dodaje Massimo. 
- Prostota jest kluczem.

Objedzeni i opici toskańskimi specjałami, z głowami pełnymi 
nowych inspiracji, udajemy się na zasłużony spoczynek. Jutro zno-
wu idziemy na pagórki. 

Autor: Maciej Buczek



ul. Boczna 11, Koszalin       marcin@bogurski.pl       tel: +48 602 458 597, +48 943 464 555       www.bogurski.pl

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
i nadchodzącego Nowego Roku 

samych radosnych chwil w rodzinnym gronie

życzą właściciele i pracownicy 
Gabinetu Bogurscy



Zdrowie i uroda72 

W  Gabinecie Bogurscy już od dwóch pokoleń staramy się 
przywracać pacjentom piękny uśmiech. W  naszych poszukiwa-
niach drogi do doskonałości postanowiliśmy pójść jeszcze dalej. 
Uśmiech stanowi ważny element twarzy i powinien z nią harmoni-
zować. Dlatego planując leczenie stomatologiczne chcemy dać 
pacjentom możliwość skorzystania z bardziej kompleksowej ofer-
ty w jednym miejscu. 

Nie koncentrujemy się na poprawie wyglądu jednego elemen-
tu twarzy ale łączymy interdyscyplinarną stomatologię z medycy-
ną estetyczną przy wykorzystaniu nowoczesnych metod leczenia 
i przy użyciu najnowszych technologii. Dzięki temu leczenie kon-
centruje się na poprawie wyglądu całej twarzy i ma na celu osią-
gnięcie efektu harmonii. Holistyczne podejście do problemów 
natury estetycznej pozwala szybko i skutecznie zadbać o zdrowie 
oraz satysfakcję pacjenta. 

Zdarza się, że po zakończonym leczeniu stomatologicznym osią-
gamy zamierzony efekt terapeutyczny i estetyczny natomiast inny 
defekt urody, powstały na skutek wieloletniego utrzymywania się 
nieprawidłowych konfiguracji anatomicznych w  obrębie twarzy, 
powoduje powstawanie niedostatków natury estetycznej takich 
jak: niepełny uśmiech, skrócenie dolnego odcinka twarzy, zapad-
nięcie się warg czy nasilone tworzenie się zmarszczek okolicy ust. 
Są to problemy, które mogą zostać skutecznie rozwiązane dzięki 
zastosowaniu zarówno metod iniekcyjnych jak i laseroterapii. 

Już za kilka dni w  naszym gabinecie będzie możliwość prze-
prowadzania zabiegów za pomocą najnowocześniejszego lasera 

erbowo-yagowego (Er:YAG) i neodymowo-yagowego (Nd:YAG). 
Zastosowanie tej kombinacji pozwala na wykonywanie zabiegów 
zarówno w stomatologii jak i medycynie estetycznej. Długość fali 
laserowej odgrywa istotną rolę, ponieważ określone tkanki orga-
nizmu wchodzą w  różne interakcje w  zależności od źródła pro-
mieniowania. Dzięki możliwości wyboru dwóch uzupełniających 
się (pod względem ich wpływu na tkanki) długości fal laserowych 
urządzenie staje się nieomalże laserem uniwersalnym. Będziemy 
mogli naszym pacjentom zaoferować procedury stomatologiczne 
od bezbolesnego opracowywania ubytków, przez leczenie kana-
łowe, leczenie paradontozy, całą gamę zabiegów chirurgicznych 
na tkankach kostnych i dziąsłach, kończąc na leczeniu chrapania 
i bezdechu sennego. W przypadku medycyny estetycznej będą 
to zabiegi regenerujące skórę, likwidujące przebarwienia, zamy-
kające naczynka, usuwające owłosienie. To tylko część możliwości 
tego urządzenia.

Dla najbardziej wymagających pacjentów szykujemy absolutną 
nowość. Nowa odsłona DSD (Digital Smile Design). Jest to proce-
dura pozwalająca na stworzenie wizualnego planu leczenia oraz 
poznanie końcowego rezultatu, który jest indywidualnie zaprojek-
towany i zgodny z fizycznymi cechami twarzy. W procesie plano-
wania pacjent jest fotografowany i nagrywany na krótkim video. 
Na podstawie modeli zębów, zdjęć rtg i materiału fotograficzne-
go analizowane są wszystkie relacje ust, dziąseł, warg, zębów, ry-
sów twarzy i mimiki wyrażającą emocje. Posługując się specjalnym 
programem, stworzonym przez lidera tej techniki Christiana Co-
achmana, możemy zaplanować i  zrealizować bardzo dokładnie 
zamierzony i zwizualizowany projekt nowego uśmiechu.  

„W uśmiechu  jest klucz, którym jesteśmy w stanie rozszyfrować całego człowieka” Thomas Carlyle.

Gabinet Bogurscy: 
holistyczne podejście do estetyki twarzy
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Gdy ponad dwa lata temu Kamila Łabiak i Marzena Kulik zdecy-
dowały się otworzyć klinikę dermaArt, postanowiły, że będzie to 
miejsce, wyjątkowe w którym pacjenci znajdą komplet najskutecz-
niejszych zabiegów oraz będą mogli odprężyć się w komfortowej 
i  dyskretnej atmosferze. Wybór miejsca  nie był przypadkowy, 
nowoczesna placówka w dużym budynku na koszalińskim Roko-
sowie -  z jednej strony zapewnia dogodny dojazd z każdej części 
Koszalina, z drugiej - jest nieco na uboczu miejskiego zgiełku.

Nowi lekarze na pokładzie

Pomysł zbudowania miejsca kompleksowego i przestronnego, 
a  jednocześnie komfortowego i przyjaznego przypadł do gustu 
pacjentom. To nieprzerwanie od półtora roku nowa jakość w Ko-
szalinie.

- W stworzenie tego miejsca włożyliśmy dużo emocji i ciężkiej 
pracy. Jest naszą wizytówką i odpowiada wszelkim standardom 
nowoczesnej kliniki. To ukoronowanie mojej wieloletniej pracy 
oraz biznesowego zapału mojej wspólniczki Marzeny Kulik. Cieszę 
się, że możemy zapewnić pacjentom i personelowi tak doskonałe 
warunki – podkreśla Kamila Łabiak. - Od początku zakładałyśmy 
ciągły rozwój. Dlatego wybrałyśmy tak duży budynek. Mogę dziś 

z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że jesteśmy największą 
kliniką w regionie.  Możemy inwestować w sprzęt, tworzyć nowe 
gabinety, zatrudniać kolejnych specjalistów. Niezwykle istotny jest 
też dla nas komfort pacjentów, o którym inni zapominają. Mamy 
więc przestronne, ale przytulne lobby oraz darmowy, prywatny 
parking. Wiosną otwieramy duży taras. Jestem przekonana, że 
będzie doskonałym miejscem relaksu dla naszych pacjentów – 
dodaje Kamila Łabiak.

Klinika w  ostatnim czasie współpracuje z  kolejnymi dwoma 
lekarzami. Dbamy o to, aby zespół specjalistów sukcesywnie się 
powiększał. W  ostatnich tygodniach dołączyli do nas doktorzy: 
Hubert Bogacki i Anna Szymaniak-Osipowicz. 

Doktor Hubert Bogacki  jest członkiem Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Regeneracyjnej i udziela wykładów na Pomorskim 
Uniwersytecie Medycznym w  Szczecinie. W  codziennej pracy 
stawia przede wszystkim na bezpieczeństwo pacjenta oraz dba, 
aby zabiegi estetyczne dawały naturalny wygląd. Specjalizuje się 
w zabiegach  z wykorzystaniem toksyny botulinowej i kwasu hialu-
ronowego, osocza bogatopłytkowego, kwasu polimlekowego, hy-
droksyapatytu wapnia, lipolizy iniekcyjnej oraz nici liftingujących. 

Praktykiem jest także doktor Anna Szymaniak-Osipowicz, która 
medycyną estetyczną zajmuje się od ponad dziewięciu lat. Jest 
członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i  An-
ti-Aging, międzynarodowej fundacji AOTrauma oraz Polskiego 
Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii. Wykonuje pełną gamę za-
biegów m. in.: toksynę botulinową, wypełnianie kwasem hialuro-
nowym, mezoterapię igłową, nici PDO, nici Barb 4D, wolumetrię 
twarzy, osocze bogatopłytkowe, zabiegi z wykorzystaniem komó-
rek macierzystych pozyskiwanych z tłuszczu. Dodatkowo zajmuje 
się leczeniem powikłań w  medycynie estetycznej. Jest też leka-
rzem specjalistą chirurgii urazowo-ortopedycznej.

Co nowego proponuje dermaArt?

Zatrudnienie nowych specjalistów pozwoliło na poszerzenie 
i tak już bogatej oferty zabiegów.

Wkrótce mija kolejny rok istnienia Kliniki dermaArt przepełniony 
nowymi  doświadczeniami  oraz mnóstwem pozytywnej energii. Ta 
największa na rynku koszalińskim placówka proponuje najbardziej 
rozbudowaną oraz kompleksową ofertę dla swoich pacjentów. Jej 
zespół gwarantuje bezpieczeństwo oraz dyskretną i komfortową 
atmosferę. Stylowe jasne wnętrza, 5 odrębnych dużych gabine-
tów, prywatny parking – tym mogą się cieszyć pacjenci od samego 
początku istnienia Kliniki dermaArt.
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- Nie wprowadzamy wszystkiego, co pojawia się na rynku. 
Analizujemy, testujemy oraz kierujemy się wiedzą zdobywaną na 
licznych kursach oraz sympozjach w Polsce i za granicą. Jesteśmy 
zwolennikami renomowanych marek, współpraca z  najlepszymi 
producentami sprzętów medycznych i  kosmetologicznych po-
zwala nam zapewnić skuteczność oraz bezpieczeństwo naszym 
pacjentom - mówi Kamila Łabiak.

Starannie wybraną nowością jest m.in. zabieg Regenera Ac-
tiva. Pomaga on rozwiązać problem łysienia androgenowego, 
które jest procesem samoistnym, wynikającym z  procesów fi-
zjologicznych zachodzących w organizmie. Dotyka ono ok. 70 
proc. mężczyzn i ok. 40 proc. kobiet. Regenera Activa polega na 
autologicznym przeszczepie komórek. Podczas zabiegu z okolic 
karku, na linii włosów, pobiera się od jednego do trzech wycin-
ków skóry o średnicy 2,5 mm. Umieszcza się je w urządzeniu, 
które przygotowuje zawiesinę komórek. Sporządzony prepa-

rat wstrzykuje się w skórę owłosioną za pomocą igły. Co warte 
podkreślenia, jest to jeden zabieg, po którym widać znaczną 
poprawę.

Ofertę kliniki dermaArt poszerzyła także cała gama zabiegów 
ortopedycznych. Podnoszą one jakość życia, a  niejednokrotnie 
pozwalają uniknąć operacji. Wśród nich jest leczenie tak czę-
sto spotykanych zmian przeciążeniowych ścięgien i  mięśni jak: 
„łokieć tenisisty”, „kolano skoczka”, zapalenie ścięgna Achillesa, 
„ostroga piętowa”. Te przypadłości w  klinice dermaArt leczy się 
m.in. z zastosowaniem czynników wzrostu oraz komórek macie-
rzystych. Pobierając od pacjenta oczyszczoną i  mechanicznie 
przetworzoną tkankę tłuszczową, lekarz implantuje ją w miejsce 
zmienione chorobowo. Komórki macierzyste mają unikatową 
możliwość przekształcania się w wyspecjalizowane komórki każ-
dej tkanki organizmu, a także działają przeciwzapalnie stwarzając 
odpowiednie warunki do regeneracji tkankowej.
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Szczegółowy opis popularnych już oraz nowych zabiegów jest dostępny na stronie kliniki - www.dermaart.pl. 
Nowości z życia kliniki (w tym promocje) można śledzić na Facebooku – facebook.com/klinikadermaart.
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statnia wieczerza Mieszka II, zwanego (nomen 
omen) Otyłym, składała się z  piętnastu kurcza-
ków i morza wina. Podobny los spotkał księcia 
legnickiego Bolka III Rozrzutnego, który na za-
kończenie Wielkiego Postu wydał ucztę i umarł, 

zjadłszy trzynaście kurczaków, popijając kilkoma litrami napitku. 

Współczesna medycyna także się z  tym spotyka – ofiarą obfi-
tej kolacji została pewna Brytyjka, w  której pękniętym żołądku, 
rozciągniętym do granic możliwości znaleziono ponad 9 kg je-
dzenia: dwa kilogramy podrobów, stek, dwa jajka, pół kilograma 
sera, ćwierć kilograma grzybów, kilogram marchwi, kalafior, dwie 
kromki chleba, dziesięć brzoskwiń, cztery gruszki, dwa jabłka, 
cztery banany, kilogram śliwek, kilogram winogron i dwie szklanki 
mleka! Tak brutalna i smutna śmierć zdarza się niezwykle rzadko,  
lecz chyba każdy z  nas, siedząc przy świątecznym stole słyszy: 
„ojej, chyba umrę”, „zaraz pęknę”.

Przeładowany żołądek 

Czego oko nie widzi, tego sercu nie żal, a co zobaczy – zwykle 
zje. Wszystko zaczyna się od oczu – widok, zapach, a nawet sama 
myśl o smakowitym, czekających na stole świątecznych daniach 
sprawia, że „ślinka nam leci” (nawet 0,5-1 litra na dobę) i  przy-
gotowujemy się już mentalnie na wielkie żarcie a potem wielkie 
trawienie tego co „wrzucimy” do żołądka. A to głównie on, obok 
wątroby i trzustki bierze na siebie większość czarnej roboty. 

Przeciętny, prawidłowo funkcjonujący żołądek mieści około 1,5 
litra pokarmu, czyli porcję jedzenia odpowiadającą mniej więcej 
wielkości dwóch naszych pięści. Po takiej porcji powinniśmy już 
odczuć pełność bez uszczerbku dla zdrowia. Ponieważ żołądek 
jest workiem mięśniowym, potrafi się rozciągać niczym balon, gdy 
ktoś systematycznie go „trenuje”, powiększa on swą objętość na-
wet dwu-, trzykrotnie do wielkości… przeciętnego wiaderka. Dla-
tego osoby z rozciągniętym żołądkiem muszą zjeść dużo więcej, 
by odczuć sytość. Im więcej jedzą, tym żołądek się rozciąga, a im 
bardziej rozciąga, tym więcej muszą zjeść. 

Organizm stosuje jednak swoje mechanizmy obronne i zabez-
pieczenia przed zjadaniem zbyt dużej jednorazowej porcji, wywo-
łując torsje, które zazwyczaj poprzedza złe samopoczucie, odbi-
janie, nudności, ból głowy, poty, ślinotok, przyspieszony oddech, 
bladość, zwolnienie rytmu serca. Niestety, sygnał o tym, że jeste-
śmy już pełni trafia do naszego mózgu z opóźnieniem, zwłaszcza, 
jeśli jemy dużo w krótkim czasie. 

Sponiewierana trzustka

Jeśli się przejemy i  jakoś przezwyciężymy nudności, żołądek 
coś musi począć z  tym co mu sprezentowaliśmy. Zaczyna się 
kurczyć, w  popłochu wydziela olbrzymią ilość kwasu solnego, 
enzymów i miesza wszystko niczym termomix. Czas opróżniania 
żołądka zależy od wielu czynników, głównie od składu pokarmu: 
płyny przedostają się do pierwszej części jelita (tzw. dwunastnicy) 

Czy można umrzeć z przejedzenia? Okazuje się, że jak najbardziej, by przypomnieć choćby „Wielkie żarcie” - szokujący film Marco 
Ferreriego z 1973 r. o czwórce przyjaciół, którzy postanawiają skończyć ze sobą i umrzeć z przejedzenia. Albo „Siedem”, w którym 
ofiarą mordercy staje się otyły człowiek, torturowany przymuszaniem do jedzenia bez końca. Historia z kolei wspomina przypadki 
śmiertelnych konsekwencji obżarstwa polskich władców. 

O
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Jak szanując tradycję, nie 
wpaść w spiralę obżarstwa?



najszybciej, a najdłużej zalegają w żołądku potrawy tłuste i bogate 
w białko. Sałatka śledziowa, wędzone ryby, tłusty pieczony drób 
zagości w żołądku nawet na osiem godzin! W tym czasie do robo-
ty zabiera się trzustka, która w szalonym tempie próbuje wypro-
dukować enzymy trawienne rozkładające białka, węglowodany 
i  tłuszcze oraz hormony regulujące metabolizm, w  tym insulinę, 
która pomaga przedostać się glukozie do naszych komórek. 

Gdy za dużo jemy, pojawiają się wahania poziomu glukozy 
we krwi, co sprzyja sięganiu po kolejne porcje jedzenia. Jeśli to 
wszystko odbywa się w  pośpiesznym tempie, komórki trzustki 
mogą popękać, a  enzymy zostać zaktywowane nie w  tym miej-
scu co trzeba i doprowadzić do ostrego zapalenia trzustki (czemu 
szczególnie sprzyja alkohol). 

Udręczona wątroba

Intensywnie pracuje także wątroba i  pęcherzyk żółciowy, któ-
ry kurczy się o wiele częściej niż normalnie, wydzielając żółć nie-
zbędną do trawienia tłuszczów. Jeśli mamy tendencję do groma-
dzenia błotka i kamieni żółciowych (czyli kamicy), może dojść do 
zatkania przewodów żółciowych i z tak zwanym ostrym brzuchem 
trafimy na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Można więc rzec, że kla-
syczne objawy dyspeptyczne, takiej jak zgaga, odbijanie, wzdęcia, 
biegunka lub zaparcie – to stosunkowo lekka pokuta za świątecz-
ne obżarstwo.

Tradycyjnie = zdrowo

Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, a  ich kulinar-
ny wymiar jest częścią naszej tradycji i  nie ma potrzeby rezy-
gnować z  jej dochowywania, tym bardziej, że dania wigilijne są 
postne, a więc z założenia zdrowsze. Tradycja wymaga podania 
na stół dań rybnych, jest więc świetna okazja by zjeść zdrowiej, 
lepiej jakościowo i mniej tłusto. Podajmy zatem na stół ryby bo-
gate w zdrowe tłuszcze omega 3: śledzie, łososia, pstrąga, dorsza 
z odrobiną oleju rzepakowego lub lnianego, w galarecie z warzy-
wami, zupę rybną, rybę po grecku. Także karpia, bowiem tradycja 
zobowiązuje. 

Polecam kapustę z grochem (kapusta jest mało kaloryczna, ma 
niski indeks glikemiczny, jest bogata w witaminę C i bakterie pro-
biotyczne, a groch jest źródłem błonnika pokarmowego), piero-
gi z kapustą i grzybami (może w wersji z mąki orkiszowej?), zupę 
grzybową z jogurtem, a nie śmietaną, jeśli sałatkę jarzynową – to 
z domowym majonezem. 

Osoby z większą wyobraźnią kulinarną i zamiłowaniem do sma-
kowych poszukiwań mogą wymyślać nieco zdrowsze wersje tra-
dycyjnych dań, dlaczego nie? Konserwatyści zaś niech pozostaną 
przy tradycji, ale jak zawsze, radzę zachować umiar. 

Gorąco namawiam, by szczególnie zadbać także o pozostałe 
dwa dni świąt, ponieważ w tym czasie nasze żywieniowe rozpa-
sanie nie ma końca. Krótko mówiąc: nie przygotowujmy zbyt du-
żych ilości, nie pieczmy za dużo ciast, nie róbmy zakupów „jak na 
wojnę”. Spróbujmy wszystkiego po troszku, jedzmy małe porcje, 
nie objadajmy się do nieprzyzwoitości, róbmy przerwy i wyjdźmy 
na spacer. 

A  w  sylwestra? No cóż... Alkohol nie ma żadnych składników 
odżywczych, jest bombą kaloryczną i toksyną, szczególnie dla wą-
troby, która po świętach i  tak jest mocno przepracowana. Może 
wystarczy więc lampka szampana i wina do posiłku?

Święta Bożego Narodzenia to wigilijna kolacja i dwa dni świąt, 
a sylwester to jednodniowe szaleństwo, więc czymże są te cztery 

dni wobec pozostałych dni w roku? Nawet jeśli pofolgujemy so-
bie nieco jeszcze w Święta Wielkanocne i podczas innych uroczy-
stości, i tak zostaje nam ponad 300 dni na to, by zadbać o nasz 
talerz codzienny. Zatem, jeśli całkiem nie stracimy w święta głowy, 
na pewno przeżyjemy.

Autor: Agnieszka Kobalczyk-Rohde
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Co warto mieć w apteczce?

NA TRAWIENIE: herbatki ziołowe i  preparaty zawierające 
miętę, koper włoski, rumianek, mniszek lekarski, karczoch, 
kminek, kurkumę,, arcydzięgiel, goryczkę, korę kruszyny, 
babkę lancetowatą, ubiorek gorzki, ostropest plamisty (np. 
Sylimarol), glistnik jaskółcze ziele, wyciąg z czarnej rzodkwi 
(np. Raphacholin C), dziurawiec, liść bobrka, krople żołąd-
kowe, imbir, Tribux Bio, Ircolon, enzymy trawienne w kapsuł-
kach (Kreon Travix, Pangrol), Cholestil,  Boldaloin, Essentiale 
Forte, Hepatil, witaminy z grupy B i  inne preparaty złożone 
do kupienia w aptece.

NA WZDĘCIA I  ODBIJANIE: kapsułki i  tabletki z  simetiko-
nem lub połączeniem simetikonu z  ziołami (Espumisan,  
Ulgix wzdęcia), herbatki ziołowe z koprem włoskim i inne.

NA SKURCZE ŻOŁĄDKA I JELIT ORAZ KOLKĘ ŻÓŁCIOWĄ: 
preparaty z  zielem mniszka lekarskiego, ostropestem pla-
mistym, zielem krwawnika i dziurawca, krople miętowe, No
-Spa, Buscopan, Cholitol, Deespa i inne.

NA ZGAGĘ I NADKWAŚNOŚĆ: siemię lniane, olej z rokitni-
ka, korzeń lukrecji, woda lecznicza Zuber, preparaty farma-
ceutyczne powlekające błonę śluzową żołądka i  przełyku 
(np. Essox, Gastrotuss), „balsam Szostakowskiego” (Avilin),  
preparaty zobojętniające kwas solny z  wodorowęglanem 
sodu, tlenkiem glinu, wodorotlenkiem magnezu, węglanem 
wapnia (np. Rennie, Manti, Maalox),  preparaty zmniejszają-
ce wydzielanie kwasu w  żołądku: omeprazol (np. Ortanol, 
Bioprazol), pantoprazol (np. Controloc, Anesteloc, Nolpaza), 
ranitydyna (np. Ranigast, Raniberl) i inne.

NA BIEGUNKĘ: borówka brusznica, czarne jagody, kora 
dębu, ziele pięciornika gęsiego, węgiel leczniczy (Carbo Me-
dicinalis), elektrolity (np. Dicodral, Floractin, Litorsal, Orsalit), 
loperamid (np.Stoperan, Laremid), Nifuroksazyd, Smecta, 
Taninal, Tasectan, Tiorfan i inne.

NA ZAPARCIA: suszone śliwki, łuska babki jajowatej, nasiona 
babki płesznik, siemię lniane, płatki owsiane, otręby, prepa-
raty błonnika, liść i ekstrakty senesu, cykorii podróżnik, ko-
rzeń rzewienia, wyciąg z ziela karczocha, kora kruszyny, owoc 
czarnego bzu, olej rycynowy, czopki glicerynowe, Laktuloza, 
Bisakodyl, Dulcobis, Xenna, sól gorzka, parafina ciekła, Pi-
copil, Alax i inne.

PROBIOTYKI i  SYNBIOTYKI ODBUDOWUJĄCE FLORĘ JE-
LIT: szczepy Lactobacillus rhamnosus GG i  inne z  rodzaju 
Lactobacillus sp. oraz Bifidobacterium sp., Saccharomyces 
boulardii, Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis 
i inne.

NA SKUTKI NADMIERNEGO SPOŻYCIA ALKOHOLU: dużo 
płynów oraz elektrolity, roztwór glukozy z elektrolitami (np. 
Riposton, 2KC), witaminy z grupy B, witamina C i inne.



Lekkostrawne święta

Większość z nas chociaż raz zmagała się z bólem brzucha, wzdęciem lub zgagą. Te nieprzyjemne dolegliwości stają się już chorobą 
cywilizacyjną, a ani jakość ani ilość spożywanych przez nas potraw nie ułatwia żołądkowi trawienia. Jak przetrwać święta przy suto 
zastawionym stole i na co dzień uniknąć problemów przewodu pokarmowego opowiada dr Tomasz Bodnarczuk, lekarz internista, 
specjalista gastroenterolog.

bliżają się święta i na stole będzie na nas czeka-
ło mnóstwo pyszności, 12 potraw do spróbowa-
nia. Nasze oczy już się cieszą, a brzuchy?

No z  tymi brzuchami to jest właśnie różnie, 
szczególnie w okresie świąt. Powinniśmy najczę-

ściej jak to możliwe wracać do podstaw, bo nasz układ pokar-
mowy został stworzony, aby trawić i wchłaniać produkty proste, 
nieprzetworzone. Teraz, niestety, są takie czasy, że nawet gdyby-
śmy chcieli przyrządzać wszystko sami w domu, to i tak nie mamy 
pewności, co w naszych daniach będzie. Możemy się zatem spo-
dziewać, że po posiłkach mogą wystąpić zaburzenia przewodu 
pokarmowego, niekoniecznie wynikające z  nadmiaru spożytych 
potraw, ale z ich składu.

Ale pierożki zrobi babcia, barszczyk przyniesie ciocia. Nie bę-
dzie niczego z torebki, żadnych substancji konserwujących, ani 
polepszaczy smaku i zapachu. Czyli możemy sobie zafundować 
świąteczny mix potraw?

Dzisiaj jesteśmy w  stanie z  genów odczytać, jakie substancje 
nasz organizm będzie najlepiej przyswajać i  które będą najlep-
szym źródłem energii. Ta nauka to nutrigenetyka. Wiemy także, 
że nie wszystko do siebie pasuje, na przykład nie powinniśmy łą-
czyć nadmiaru węglowodanów z  tłuszczami. Takie miksy też nie 
są dobre. Nie wolno nam jeść naraz dużo. Powinniśmy wyrobić 
w sobie nawyk dzielenia posiłków na mniejsze części i dokładne-
go gryzienia pokarmów. Pamiętajmy, że żołądek nie ma zębów, 
to co my zębami rozdrobnimy w sekundy, żołądek będzie obra-
biał dziesiątki minut. On jak betoniarka mieli ten pokarm, formuje 
w papkę i dopiero ta papka przesuwa się dalej. Jak widać z wielu 
względów, świąteczny mix i obżarstwo nam nie służy.

Wszyscy wiemy, że żołądek to nie San Francisco, ale co zrobić 
jeśli już wrzucimy do niego wiele rzeczy naraz?

Wtedy mogą wystąpić problemy przewodu pokarmowego – 
wzdęcia, bóle brzucha, zgaga, wynikające często z nadmiaru masy 
pokarmowej wypełniającej światło przewodu pokarmowego, ale 

także z różnych nietolerancji lub alergii pokarmowych, o których 
istnieniu czasami nie mamy nawet pojęcia. Ale poza zjedzeniem 
za dużo, winowajcą naszego samopoczucia będą też wspomnia-
ne wcześniej konserwanty, którymi na co dzień bombardujemy 
nasze organizmy. W dzisiejszych czasach obserwujemy w gastro-
skopii wiele przypadków przewlekłego zapalenia błony śluzowej 
żołądka, których przyczyną pomijając oczywiście infekcję Helico-
bacter pylori, są nieprawidłowe nawyki żywieniowe oraz sztuczne 
dodatki do żywności. Duży wpływ na funkcjonowanie naszego 
przewodu pokarmowego ma także wszechobecny stres, który 
przyczynia się wielu dysfunkcji tego układu. 

No stresu i konserwantów to akurat w dzisiejszych czasach nie 
unikniemy.

Stres jest bardzo rozległym tematem. Przewód pokarmowy jest 
bardzo wrażliwy na negatywne impulsy nerwowe, chłonie je ni-
czym gąbka. W  związku z  tym na tle stresu mamy do czynienia 
ze wzdęciami, zaparciami, biegunkami, bólami brzucha oraz obja-
wami refluksu żołądkowo-przełykowego. W temacie problemów 
z brzuchem trzeba słuchać swojego organizmu. On sam nam wy-
syła pewne sygnały, co mu pasuje, a co nie. Wartym polecenia jest 
obserwacja siebie, reakcji na poszczególne składniki diety. Lekarz 
podczas wywiadu często pyta, co pacjentowi szkodzi, co powodu-
je u niego np. biegunki czy zaparcia. Po kilku tygodniach obser-
wacji tego co jemy, jesteśmy sobie w stanie sami odpowiedzieć 
na pytanie, co jest dla naszego przewodu pokarmowego dobre, 
a co niespecjalnie. Między innymi na podstawie takiej eliminacji 
stawia się w gastroenterologii konkretne rozpoznania.

Czyli możemy sami skojarzyć co powoduje na przykład wzdę-
cia?

Temat wzdęć to akurat rozległy problem. Wielu pacjentów się 
z nim boryka, a u ich podłoża zazwyczaj nie leży tylko jedna przy-
czyna. Oczywiście ważna tutaj jest dieta, bo na przykład jedzenie 
warzyw strączkowych czy zbyt duża ilość owoców i dosładzanych 
syropem glukozowo-fruktozowym soków, których cukier jest po-
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żywką dla bakterii, może być przyczyną wzdęć. Tutaj dochodzimy 
do kolejnej kwestii – nieprawidłowej flory bakteryjnej, bo ona jest 
ciągle modyfikowana przez nasze środowisko, dietę, leki, anty-
biotyki. Inną przyczyną wzdęć może być na przykład nietolerancja 
laktozy czy glutenu.

A czy otyłość ma znaczenie?
Oczywiście. Kiedy dużo jemy, siedzimy przy stole i mało się rusza-

my, to nasz organizm musi coś zrobić z nadmiarem energii. Jeżeli 
w krótkim czasie nie spożytkujemy energii dostarczonej w zjedzo-
nych pokarmach, to organizm zmagazynuje ją w najbardziej ener-
getycznym materiale, czyli w tłuszczu, a w jego 1 gramie jesteśmy 
w stanie zgromadzić 8-9 kcal. Organizm zawsze będzie się starał 
ekonomicznie w  jak najmniejszej objętości tą energię sobie sku-
mulować. Jeśli mamy nadmiar tkanki tłuszczowej, szczególnie tej 
w środku jamy brzusznej (trzewnej), to jest ona przyczyną otłuszcze-
nia narządów, zespołu ciasnoty wewnątrzbrzusznej, a tym samym 
zwolnienia perystaltyki jelit i znów wracamy do tematu wzdęć.

 
A jeżeli czujemy takie dolegliwości, możemy sobie jakoś po-

móc?
Możemy sobie pomóc, ale także zaszkodzić. Popularna na przy-

kład mięta będzie działała rozkurczowo na żołądek i jelita, nato-
miast jednocześnie jeśli ktoś ma tendencję do refluksu 
żołądkowo-przełykowego, to może mieć po niej 
zgagę. Ziele dziurawca działa żółciotwórczo, 
żółciopędnie, a żółć jest nam potrzebna do 
trawienia tłuszczy. Wyciąg z  ziela dziuraw-
ca lub herbatka może pomóc w trawieniu 
pokarmów ciężkostrawnych, ale to zioło 
też nie będzie rozwiązaniem na wszyst-
kie problemy gastryczne. Nie powinno 
się proponować rozwiązań w  ciemno. 
Samodzielne eksperymentowanie nie 
jest dobre, popularne leki mogą działać 
doraźnie, ale mogą także uśpić czujność 
lub pewne symptomy. Jako lekarz zalecał-
bym jednak unikanie sytuacji, w których mo-
żemy doprowadzić do problemów związanych 
z  trawieniem, a  w  przypadku uciążliwych dolegli-
wości zgłosić się do specjalisty. 

To kiedy mamy się wybrać do lekarza? Jednorazowy przypa-
dek po biesiadzie przy stole to już sygnał?

Dobrze wiedzieć co nam szkodzi i unikać tych produktów, jeśli 
są na stole. Wszystko co w nadmiarze zazwyczaj nie przyczynia się 
do dobrego funkcjonowania naszego organizmu. Dla przykładu, 
ból w  nadbrzuszu po spożyciu tłustego, ciężkostrawnego pokar-
mu może być błahym objawem dyspepsji lub rozpoczynającym 
się ostrym zapaleniem trzustki, szczególnie jeśli biesiada jest suto 
zakrapiana alkoholem. Wszystko zależy od ewentualnych objawów 
towarzyszących, czasu trwania i szeregu innych cech, jak na przykład 
wymiotów z  domieszką krwi, uporczywych wzdęć z  zaburzeniem 
oddawania gazów czy gorączki, które to sugerują już poważniejsze 
tło. Stąd nie chciałbym usypiać czujności potencjalnego czytelnika 
podając uniwersalne rozwiązania. Tak naprawdę, dobrze byłoby 
także jak najczęściej wstawać od stołu, udać się z rodziną na spacer, 
bo sprzyja to lepszej mechanice przewodu pokarmowego i popra-
wia trawienie. Reasumując, jeśli po posiłku coś nas boli, wstrzyma-
nie się od jedzenia i picia przez kilka godzin nie pomaga, lek roz-
kurczowy, ciepła kąpiel ani ruch także nie przynoszą ulgi; pojawiają 
się silne wzdęcia, wymioty dziwną treścią, gorączka czy zaburzenia 
połykania, wtedy koniecznie trzeba zgłosić się do specjalisty. 

Czy różne dolegliwości przewodu pokarmowego to choroba 
cywilizacyjna, tych przypadków będzie coraz więcej?

Myślę, że niestety tak. To przerażające, ale tak właśnie będzie to 

wyglądało. Musimy baczniej obserwować siebie, ale także myśleć 
o tym, co jemy. Zwracajmy uwagę na etykiety, czytajmy uważnie 
skład pokarmów, unikajmy jedzenia przetworzonego, pełnego 
konserwantów i substancji rodem z tablicy Mendelejewa. Pamię-
tajmy, że do wystąpienia około 1/3 nowotworów przyczynia się 
nieprawidłowa dieta, w  tym nadwaga i  otyłość jako niezależne 
czynniki. Mamy na dzień dzisiejszy coraz więcej nietolerancji po-
karmowych i alergii. Wcześniej wymienione problemy trawienne 
jak wzdęcia, czy zgaga, otyłość to niestety znak naszych czasów.

A można się przed tym jakoś uchronić?
Już od najmłodszych lat powinniśmy nasze dzieci uczyć pra-

widłowego stylu życia, w  tym prawidłowych nawyków żywienio-
wych, umiejętności wybierania wartościowych produktów żywno-
ściowych. Wedle powiedzenia – „jesteś tym co jesz”. Niebagatelne 
znaczenie ma także zaszczepienie u potomstwa od najmłodszych 
lat aktywności fizycznej i sportu. Tu znowu można przytoczyć mak-
symę – „Żaden lek nie zastąpi ruchu fizycznego, ruch jest w stanie 
zastąpić wszystkie leki”. To zaowocuje w przyszłości, a nasz orga-
nizm odwdzięczy się nam prawidłowym funkcjonowaniem. Na 
część z chorób, czy dolegliwości, o których rozmawialiśmy pracu-
je się latami. Musimy uświadomić sobie i przekazać najmłodszym, 

że to co i jak jemy ma ogromny wpływ na naszą przyszłość. Ale 
pamiętajmy, że samą dietą się niczego nie osiągnie, sa-

mym ruchem także nie. Dopiero połączenie tych 
dwóch elementów da efekty. 

Czyli, żeby nie spotkać się z  gastrolo-
giem warto umówić się z dietetykiem?

Myślę, że nie jest to najgorszy pomysł. 
Każdy z nas popełnia jakieś błędy w die-
cie. Specjalista podpowie nam co powin-
niśmy spożywać, a czego nie. Sprawdzi, 
jakie są proporcje tłuszczu i mięśni w na-
szym ciele. Nawet na pozór szczupła oso-

ba może mieć w organizmie zaburzone te 
proporcje, co może przyczynić się w  przy-

szłości do wystąpienia na przykład chorób 
układu krążenia. Jak wcześniej wspomniałem, 

otyłość w  naszym społeczeństwie jest ogromnym 
i wciąż narastającym problemem, szczególnie jeśli cho-

dzi o dzieci. Polska jest krajem, w którym przyrost osób z nadwagą 
i  otyłością jest jednym z  największych w  Europie. Pracujemy na 
to już od najmłodszych lat. Jeżeli przekarmiamy małe dziecko, to 
przyczyniamy się do hiperplazji komórek tłuszczowych, to znaczy 
do ich namnażania się ilościowego w tkance tłuszczowej trzewnej 
i  podskórnej. Będzie ona na przyszłość pulą komórek tłuszczo-
wych, które mogą się napełniać jak sakiewki lipidami lub z nich 
opróżniać, lecz ich ilość pozostaje stała. W ten sposób utrzymuje 
się tendencja do gromadzenia nadmiaru energii w wymienionych 
komórkach tłuszczowych, a otyłość staje się problemem, na który 
musimy zwracać uwagę już do końca życia. Stąd ważne jest nie 
fundowanie tego problemu naszym dzieciom i zwracanie uwagi 
na problemy nadwagi oraz walkę z nią już od najmłodszych lat.  

Czyli idziemy drogą jednokierunkową?
Niekoniecznie. Trzeba wziąć pod uwagę kilka rzeczy i czasami 

zmienić pewne nawyki. Pamiętajmy, że śniadanie jest najważniej-
szym posiłkiem i  daje nam energię na cały rozpoczynający się 
dzień. Nie najadajmy się na noc – przewód pokarmowy też chce 
kiedyś odpocząć. Jedzmy jednorazowo mniej, a częściej, pamię-
tajmy o  dobrym gryzieniu i  żuciu pokarmów, unikajmy potraw 
przetworzonych z  dodatkowymi substancjami konserwującymi, 
ruszajmy się jak najwięcej i  słuchajmy własnego organizmu. To 
recepta na lepsze zdrowie.

Rozmawiała: Hanna Promień / Foto: materiały prasowe
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Sztuka nie da się 
ujarzmić pojęciami
O różnicach między polskim a amerykańskim rynkiem sztuki rozmawiamy z Laurą La Wasilewską, która poznała oba i na obu 
doskonale sobie radzi. 



Kultura 81 

czasach, kiedy – jak się wydaje - króluje malar-
stwo abstrakcyjne, Pani maluje „tradycyjnie”. 
To nie są dosłowne, werystyczne odwzorowa-
nia, ale jednak nie zniekształcają one postaci 
i  przedmiotów. Dlaczego wybrała Pani taki 

sposób wyrażania siebie w sztuce?
- On jest najbliższy mojej wrażliwości i wartościom, jakie odnaj-

duję w sztuce „tradycyjnej”. W czasach współczesnych możemy 
dostrzec wszelkie nurty i style, trudno czasem o klasyfikację, nie 
łatwo ujarzmić świat sztuki pojęciami. Mody przemijają. Klasyka 
nigdy nie zawodzi. Sięgamy po piękno, by osiągnąć harmonię. 
Owszem można dostrzec wielkie powroty do malarstwa opar-
tego na dobrym rzemiośle, myślach i emocjach, stąd widoczne 
nurty neoromantyzmu, realizmu, akademizmu etc. Z kolei zaś do-
bra abstrakcja jest w cenie. Do powstania wartościowych dzieł 
sztuki potrzebnych jest wiele czynników takich m.in. jak talent, 
pracowitość, oryginalność, warsztat, pomysł i dobre intencje ar-
tysty -  w myśl zasady – „Tylko będąc sobą, nie masz konkuren-
cji...”

- Stosuje Pani rozmaite techniki. Jaka jest tą ulubioną, o  ile 
taką Pani ma?

- Nie mam jednej ulubionej techniki. Każda daje pełne spek-
trum możliwości, efekt  końcowy zaś zależy od moich umiejętno-
ści, sprawności ręki, znajomości warsztatu i pomysłu. Niewątpliwie 
cieszy mnie fakt, że mogę pracować na najlepszych materiałach 
plastycznych jakościowo na świecie, a  tym samym staram się 
być na bieżąco z nowościami. Choć trwałość i jakość jest najważ-
niejsza w materiałach jakich się używa. Gdyby tak nie było, dziś 
byśmy nie podziwiali połowy dzieł sztuki w muzeach. Mam sza-
cunek do potencjalnego kolekcjonera. Jestem w życzliwych i cie-
płych relacjach z  producentami farb, sprzedawcami materiałów 
plastycznych, konserwatorami dzieł sztuki w dużych instytucjach 
i muzeach, historykami sztuki. Cały czas zdobywam wiedzę mery-
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toryczną i praktyczną. Mam nieustany niedosyt, czuje jak jeszcze 
wiele mam do nauczenia się i namalowania.    

- W Pani pracach jest dużo koloru; można by również powie-
dzieć, że jest w  nich dużo słońca. Czy to oznacza, że jest Pani 
osobą pogodną i radosną?

- Tak, jestem pogodna i pełna optymizmu. W większości są do 
zdecydowanie bardzo kolorowe obrazy, oparte na przeciwstaw-
nych barwach ciepłych i  zimnych. W mojej twórczości, nie brak 
prac stonowanych czy wręcz monochromatycznych. Zapewniam 
jednak, że nawet w nich nikt z oglądających nie dostrzeże złych 
emocji. Co najwyżej stany melancholii, zamyślenia, ale nie smutku, 
depresji, agresji.  

- Jest w nich również dużo energii? Jaki ma to związek z Pani 
odbiorem świata i Pani w nim funkcjonowaniem?

- Życie samo w sobie jest niekończącą się materią, w której prze-
nikają  się dobra i zła energia. Warto być  uczciwym i szczerym wo-
bec  siebie, wobec innego człowieka. Dobra myśl, czyn, intencja 
wracają do nas ze zdwojoną siłą, w nieznanym nam terminie.

Czuję ogromną wdzięczność i radość z tego że sztuka stała się 
moją pasją, najwspanialszą pracą. Dziękuję za każdy dzień i utrwa-
loną myśl, emocje na kartce papieru, zagruntowanej płaszczyźnie 
płótna. Pielęgnuję w sobie pokorę. Dystans do siebie sprawia że 
staje się silniejsza. 

- Wykonuje Pani dużo portretów. Co w portretach jest dla Pani 
najważniejsze? Co szczególnie w nich chce Pani oddać?

- Człowiek mnie od zawsze absorbował, jego emocje i psychi-
ka… Na płótnach pragnę utrwalić piękno i prawdę o nas samych. 
Zatrzymaną chwilę, kiedy nikt nas nie widzi, a właśnie wtedy jeste-
śmy najbardziej sobą, nie udając nikogo. To portrety „spoza ka-
dru”, wewnętrzne i zewnętrzny stan ducha i umysłu. Jestem prze-
nikliwym obserwatorem.  Zanim przystępuję do pracy na płótnie, 
gromadzę szereg materiałów, detali, listów, koresponduję z mu-
zeami, najbliższą rodziną bohatera niczym reżyser czy pisarz pra-
cujący nad powieścią z danej epoki. 

Podobnie postępuję, gdy otrzymuję zlecenie realizacji portretu 
na zamówienie. Wielogodzinna rozmowa o życiu, pasjach, codzien-
ności z przyszłym modelem jest dla mnie bazą do obrazu. Pod ko-
niec spotkania wyciągam aparat fotograficzny czy szkicownik.    

- Zna Pani polski i amerykański rynek sztuki. Czym one się róż-
nią, poza zasobnością portfeli nabywców prac?

- W Polsce rynek sztuki rozwija się pomału, widać jednak zmiany 
idące w dobrym kierunku. Na pewno musimy być bardziej otwar-
ci na współpracę, dialog, większe i  profesjonalne relacje między 
różnymi sektorami sztuki a biznesu, sztuki a edukacji, architektury 
wnętrz a sztuki, mediów a sztuki. Brak nam agencji zajmujących się 
budowaniem wizerunku artysty, relacjami artysty z instytucjami kul-
tury, mediami. Ubolewam nad właściwie brakiem aukcji charytatyw-
nych (są wyjątki, ale to pojedyncze projekty), z których część docho-
du przekazywana byłaby na rzecz artysty, który podarował obraz czy 
rysunek. To standardy rynku amerykańskim. Dzięki temu sztuka się 
rozwija. Zatem dużo przed nami, także po stronie artystów.
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Laura La Wasilewska jest niezależną artystką i  kuratorką 
sztuki. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, ilustracją, desi-
gnem, fotografią i krytyką sztuki. Mieszka i tworzy w Polsce 
i USA. Jest absolwentką Europejskiej Akademii Sztuk w War-
szawie, którą ukończyła w 2010 roku. Dyplom obroniła z wy-
różnieniem na Wydziale Malarstwa w  pracowni profesora 
Antoniego Fałata, a aneks z rysunku u profesor Barbary Szu-
bińskiej. Pracę magisterską napisała pod kierunkiem doktor 
Izabeli Galickiej. Studiowała również pod kierunkiem profe-
sorów Franciszka Starowieyskiego i  Wiktora Zina. Artystka 
ma na swoim koncie kilkanaście indywidualnych oraz kilka-
dziesiąt zbiorowych wystaw w  kraju i  za granicą. Jej prace 
znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą. 

Koszalin, ul. Brzozowa 1
tel. 94 34 609 02

94 34 175 67

Kołobrzeg, ul. Sienkiewicza 17F
tel. 94 35 112 08

607 111  772 

Słupsk, ul. Poznańska
tel. 59 84 15 336

Naszym obecnym i przyszłym klientom,

współpracownikom i kontrahentom 

życzymy rodzinnych, pogodnych i radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, 

który przyniesie nowe wyzwania i satysfakcje,

zarówno na gruncie prywatnym jak i zawodowym.
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ajki zazwyczaj dzieją się w  magicznych lasach, 
tajemniczych krainach i innych przestrzeniach za 
górami i lasami. Akcja „Wirusa Świrusa” rozgry-
wa się w smartfonie, co jest równie oryginalne, 
co abstrakcyjne. 

Nie ma tu księżniczek, wróżek, czarodziejów, rycerzy ani gadają-
cych zwierząt, są za to spersonifikowane aplikacje o imionach nie 
do powtórzenia i odlotowym emploi (ze szczególnym uwielbie-
niem dla pastelowego Słitfociaka – Artura Czerwińskiego – impo-
nującego wykwitu wyobraźni kostiumograficznej Beaty Jasionek). 

Poza tym „Wirus Świrus” ma wszystko, co bajka powinna za-
wierać: nagłe zwroty akcji, podstęp, wyprawę w nieznane, kogoś 
mądrego i kogoś nierozgarniętego, czarny charakter i niepozorną 
postać, która okaże się prawdziwym super bohaterem. W  kon-
strukcji i  doborze elementów spełnia więc klasyczne kryteria 
gatunku, ale osadzony jest już stricte we współczesnym świecie 
i prawi o zagrożeniach nowoczesnych technologii.

Prawdziwym, chociaż pozostającym w tle, bohaterem (w zamy-
śle także odbiorcą) spektaklu jest uzależniony od telefonu chło-
piec, który traci kontakt z rzeczywistością na rzecz cyberprzestrze-
ni. Odcięty od niego reaguje agresją i histerią. 

Dawnym bajkopisarzom nie śniły się czasy, gdy dziecko nie ru-
szając się z miejsca, będzie w stanie zaangażować całe jestestwo 
w jeden, mały przedmiot, ale czy ogłupiający i pełen mrocznych 
zakątków internet bardzo różni się od baśniowych królestw za-
mieszkiwanych przez parszywe kreatury wiodące młode umysły 
na manowce? Czy zawirusowany telefon komórkowy nie przypo-
mina do złudzenia zaklętych przedmiotów, od których zależą losy 
bajkowego świata? Sam Piotruś jest przecież nikim innym jak za-
czarowanym dzieckiem, tyle że kiedyś zaczarowania dokonałaby 
zła wiedźma, a dziś jego duszę i tożsamość kradnie elektronika.

Referowanie fabuły bajki jest zbrodnią równą opowiedzeniu 
puenty kryminału, zatem bardzo ogólnie: telefon wspomnia-
nego Piotrusia infekuje tytułowy wirus, który uzależnia go od 

Spektakle dla dzieci, pojawiające się zawsze w okresie około mikołajkowym w programie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, stały się 
w ostatnich latach jego osobną marką. Były twórczymi realizacjami klasyki, udanymi interpretacjami dziecięcej literatury z najwyższej 
półki, a teraz po raz drugi mamy do czynienia z bajką wymyśloną i napisaną specjalnie dla koszalińskiej sceny. Jej autorem jest 
ponownie Tomasz Ogonowski, a reżyserem ponownie aktor BTD Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska. „Wirus Świrus… i cała reszta”
jest wydarzeniem familijnym – zauroczy dzieci, nie znudzi i rozśmieszy dorosłych, ma wartościowe i aktualne przesłanie, choć jak 
na mądrą bajkę przystało – nieco gorzkie w smaku.

b

O czym szumi 
cyberprzestrzeń?
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urządzenia, a w szerszej perspektywie – zamierza opanować te-
lefony wszystkich dzieci. Misję ratowniczą podejmie Emotikonus, 
podwładny lekkomyślnego Imperatora Sam-Dzunga nieudolnie 
zarządzającego wnętrzem smartfona. Mała, żółta, pękata istota, 
świetnie zagrana przez Dominikę Mrozowską, ruszy z dwiema po-
czciwymi i staroświeckimi aplikacjami w niebezpieczną podróż do 
odmętów wirtualnego świata, gdzie spotka dwugłowe monstrum, 
dziwne ryby i samego diabła, wykaże się niezwykłą odwagą, spry-
tem i dobrym sercem.

Z  opozycji klasyka-nowoczesność powstała rzecz niekonwen-
cjonalna. Nie jest to łatwa bajka, raczej ambitna w  najlepszym 
tego słowa znaczeniu. „Wirus Świrus” wymaga skupienia, zwłasz-
cza w drugiej części, kiedy intryga zawiązuje się na kilka supełków. 
Są trudne wyrazy, gry słowne, długie dialogi oraz symbole, którym 
samemu trzeba nadać znaczenie. 

Wszystko to jednak komplementy, jeśli zakładamy, że bajka 
nie musi być infantylnym konglomeratem banałów i uproszczeń, 
a  dziecięca wyobraźnia potrafi zaskoczyć pojemnością i  poten-
cjałem i  warto jej stawiać wyzwania. Zresztą w  rozmowie, która 
ukazała się na łamach poprzedniego wydania „Prestiżu”, Tomasz 
Ogonowski, autor tekstu mówił: „Traktuję dzieci bardzo poważ-
nie. Nie szczypię się, gmatwam akcję (…). Uważam, że się w tym 
połapią. Pamiętam, jak sam odbierałem bajki – lubiłem rzeczy nie-
oczywiste, skomplikowane”. „Wirus Świrus” realizuje to założenie 
jeszcze wymowniej niż ubiegłoroczna „Strażniczka magicznego 
lasu”, również jego autorstwa.

Świetny, pomysłowy, wartki tekst z abstrakcyjnym żartem i cy-
tatami z popkultury z pewnością docenią dorośli. Jeśli dla dzieci 
będzie on odrobinę za trudny i ciut za długi, to niedogodności 
wynagrodzi im inna sfera, bo spektakl, co jest jego ogromną zale-
tą, styka najmłodszych widzów z energią teatru w najczystszej po-
staci: żywym aktorstwem, tajemnicą i całym wachlarzem środków 
przekazu odmiennych od  multimedialnych, choć i  te pojawiają 
się w spektaklu w roli „poszerzacza” scenografii i przestrzeni. 

Natychmiast zresztą elektryzując dziecięcą widownię i potwier-
dzając tym samym przesłanie zawarte w tekście. Ale „ochy”, „achy”, 
„wow” i „o ja” słychać też każdym razem, kiedy w przestrzeni zja-
wia się postać w fantazyjnym kostiumie albo malownicze latające 
rekwizyty. Strona wizualna jest dziełem wspomnianej już Beaty 
Jasionek, osoby o  bezcennym talencie plastycznym, będącej 
współautorką sukcesu wszystkich bajek wystawianych w ostatnich 
latach na deskach BTD.

Z krzeseł podrywa młodych widzów każdy głośniejszy dźwięk, 
piosenka albo interakcja. Na sali słychać dyskusje i komentarze, 
co dorosłej widowni nie uchodzi, jednak w przypadku dziecięcej 
dowodzi autentycznego zaangażowania w  temat. Najlepszą re-
cenzją niech będą dzieciaki oglądające „Wirusa” na stojąco, z pal-
cem w buzi i  świdrujące wzrokiem scenę, bo nawet jeśli fabuła 
jest dla nich nie w pełni czytelna, to na pewno czują, że przed ich 
oczami dzieje się coś na poły magicznego. Choćby dla tych do-
świadczeń i emocji warto je zabrać do teatru.

Wskazówki dla rodziców: spektakl trwa dwie godziny z  prze-
rwą, jest przeznaczony dla dzieci powyżej 6. roku życia. Dobrze, 
gdyby miały już styczność ze smartfonem, choć nie jest to waru-
nek konieczny.

Reżyseria: Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska; Autor:Tomasz 
Ogonowski; Obsada: Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska, Beata 
Niedziela, Dominika Mrozowska, Małgorzata Wiercioch, Artur 
Czerwiński, Artur Paczesny, Marcin Borchardt; Kostiumy i sceno-
grafia: Beata Jasionek 

Projekcje multimedialne: Łukasz SKYW Wasilewski; Muzyka: 
Maciej Osada-Sobczyński; Choreografia: Arkadiusz Buszko.

Premiera: 9 grudnia 2017 r. 

Autor: Anna Makochonik / Foto: Izabela Rogowska



rytyjscy pisarze mają wyjąt-
kowy dar do powoływania 
do życia postaci misiów, 
które kocha cały świat. Alan 
Aleksander Milne był pierw-

szy ze swym „Misiem Puchatkiem” i „Chatką 
Puchatka”. A niemal pół wieku po nim pojawił 
się Michael Bond, „ojciec” równie znanego i 
wszędzie rozpoznawanego Paddintona.  

Pierwsza książka o misiu Paddingtonie (ang. 
Paddington Bear) ukazała się 13 października 
1958 roku. Autor napisał ją zainspirowany 
maskotką, którą kupił w Wigilię 1956 roku. 
Maskotka, pluszowy miś, leżała samotnie na 
półce londyńskiego sklepu z zabawkami. Mi-
chaelowi Bondowi zrobiło się żal osamotnio-
nego misia i postanowił podarować go żonie.

Od tamtego czasu powstało 15 książek i 
dwa filmy kinowe poświęcone przygodom misia, który  urodził się 
w Peru, a w Anglii znalazł się dziwnym trafem. Rodzina Brownów 
znalazła go na stacji Paddington w Londynie i nadała mu imię na 
jej cześć. Miś ma spokojny temperament, jest pomocnikiem pań 
Bird i Brown. Jednak jego sprytny sąsiad lubi go wykorzystywać. 
Przyjaźni się z panem Gruberem, właścicielem antykwariatu na 
Portobello Road. Zna tam także wszystkich kupców. Niedźwiadek 
jest dobry, miły, grzeczny, chociaż zdarzają mu się także różne kło-
poty. Często bawi się z Jonatanem i Judytą.

Michael Bond dzieciństwo spędził w Reading, niedaleko tam-
tejszej stacji kolejowej, gdzie jako dziecko mógł podziwiać słynny 
Cornish Riviera Express kursujący między stacją London Padding-
ton a Penzance na wybrzeżu Kornwalii. Jeszcze nie wiedział, że 
to połączenie kolejowe będzie miało kluczowe znaczenie w jego 
życiu.

Uczęszczanie do surowej katolickiej szkoły było dla niego tak 
traumatycznym doświadczeniem, że mimo próśb rodziców za-
kończył swoją edukację w wieku 14 lat. Podczas lotniczej bitwy 
o Anglię młody chłopak miał niesamowite szczęście – w wyniku 
niemieckiego nalotu lotniczego zawalił się budynek BBC, w któ-
rym pracował, a pod gruzami zginęło 41 jego kolegów. Po tym 
doświadczeniu Michael Bond zdecydował się wstąpić do Royal 
Air Force.

Koniec wojny zastał go w Kairze. To tam napisał i sprzedał za sie-
dem gwinei magazynowi „London Opinion” swoje pierwsze opo-
wiadanie. To zachęciło go do kolejnych prób pisarskich, kiedy już 
powrócił do Anglii i ponownie zatrudnił się w BBC, tym razem jako 
operator kamery. W 1958 roku ukazała się jego pierwsza książka 
dla dzieci, „Miś zwany Paddington”.

Nigdy nie chciał i nie planował zostać pisa-
rzem dziecięcym, ale to właśnie dochody ze 
sprzedaży tej pozycji pozwoliły mu po kilku 
latach zrezygnować z posady i zająć się wy-
łącznie pisaniem.

Praca nad kolejnymi książkami o Paddingto-
nie dawała mu wiele radości, ale też przejścio-
wo wpędziła w depresję. Olbrzymie oczekiwa-
nia dostarczania nowych tekstów, trudności w 
połączeniu pracy zawodowej i pisarskiej spo-
wodowały, że doba stała się za krótka. Bond 
funkcjonował dzięki środkom nasennym i 
whiskey, pracował po kilkanaście godzin na 
dobę, bo nie chciał zawieść Paddingtona.

Po swoich 90. urodzinach Michael Bond 
napisał jeden z ostatnich tekstów, „Reflection 
on the Passing of the Years”, który został od-
czytany przez Davida Attenborough (znanego 

dziennikarza – dokumentalistę, wtedy również już po dziewięć-
dziesiątce) w katedrze św. Pawła w Londynie podczas uroczystości 
z okazji 90. urodzin królowej Elżbiety II.

Za swoje zasługi Bond został uhonorowany Orderem Imperium 
Brytyjskiego. Zmarł 27 czerwca 2017 roku w wieku 91 lat. Jeremy 
Clarkson napisał wtedy na Twitterze: „To bardzo smutne, właśnie 
dowiedziałem się, że zmarł Michael Bond. Znałem go 45 lat i rzad-
ko kiedy spotykałem równie życzliwe i delikatne osoby”. Taki sam 
jest jego miś. 

Michael Bond: „Paddington. Więcej przygód”, Znak, Kraków 
2017 

Kolejne pokolenie poznaje Misia Paddingtona. Głównie za sprawą filmu, który wszedł niedawno do kin. Warto, by znajomość tę 
utrwalić lekturą. Wydawnictwo ZNAK publikuje właśnie następny zbiór przygód wypróbowanego przyjaciela dzieci. A my sugerujemy, 
że książeczka ta to doskonały „analogowy” prezent pod choinkę.   

b

Miś czeka, by zaprosić 
go pod choinkę
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• Łącznie na całym świecie sprzedano ponad 35 milionów 
egzemplarzy książek o Paddingtonie,  przetłumaczono je na 
ponad 40 języków, w tym także łacinę. 
• Między pierwszą a ostatnią książką napisaną przez Micha-
ela Bonda jest aż 59 lat różnicy (1958–2017).
• Maskotka, Miś Paddington, była pierwszą brytyjską rzeczą, 
która została przekazana Francuzom, gdy połączone zostały 
dwa wykopy Eurotunelu pod kanałem La Manche. 
• Miś Paddington ma swój pomnik z brązu na stacji London 
Paddington. 
• W  pierwotnej wersji tekstu Paddington miał pochodzić 
z Afryki, ale redaktor zwrócił uwagę Bondowi, że nie ma już 
tam niedźwiedzi, stąd zmiana na Peru. 
• 13 października 2008 roku, w 50. Urodziny Paddingtona, 
Google poświęciło mu swój pasek wyszukiwarki.

(Źródło: http://www.mirror.co.uk)
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Jestem spokojny 
o przyszłość biblioteki
Andrzej Ziemiński stanowisko dyrektora Koszalińskiej Biblioteki Publicznej objął w 1994 roku. Placówka ówczesna i dzisiejsza to dwa 
różne miejsca. Niegdysiejsza wypożyczalnia to dziś ważny na mapie Koszalina, w pełni zinformatyzowany, nowoczesny ośrodek kultury, 
z dwunastoma filiami, z księgozbiorem liczącym 361 tysięcy książek, ogromnym archiwum czasopism, płyt, audiobooków, książki 
mówionej i dokumentów życia społecznego. Co ważne – znakomicie oceniany przez czytelników nie tylko z Koszalina. Po 24 latach 
Andrzej Ziemiński, który – śmiało można powiedzieć – wprowadził miejską bibliotekę w XXI wiek odchodzi na emeryturę. Z pracą 
pożegna się w styczniu 2018 roku. W rozmowie z „Prestiżem” nie chwali się, podsumowania czyni raczej skromne, ale przyznaje, 
że odchodzi ze stanowiska ze spokojem, bo KBP jest w dobrej kondycji.
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akie jest pana pierwsze wspomnienie związane z 
biblioteką?

- Wychowałem się na wsi, gdzie biblioteki nie 
było. Był za to spory księgozbiór w domu, co wcale 
nie jest takie oczywiste, biorąc pod uwagę czasy, 
w których się wychowałem. Rodzice, zwłaszcza 

mama, dbali, bym miał dostęp do książek, prasy dziecięcej i mło-
dzieżowej. Była prenumerowana i dostarczana przez listonosza. 
Książki podrzucało mi też rodzeństwo. Biblioteki szkolnej nie pa-
miętam, ale doskonale pamiętam Bibliotekę Jagiellońską. Kiedy 
pierwszy raz tam trafiłem, żeby zebrać materiały do pracy seme-
stralnej na studiach, ogromne wrażenie zrobił nie tyle księgozbiór 
– nota bene imponujący – ale wystrój. Do tej pory mam przed 
oczami czytelnię. Bardzo lubiłem tam chodzić, tym bardziej że 
studiowałem historię, więc miałem dostęp do książek zakazanych.

- Przemknęło panu kiedykolwiek przez myśl, że sam będzie 
pan zarządzał biblioteką?

- W życiu! Po szkole średniej w 
Połczynie Zdroju chciałem pójść do 
szkoły oficerskiej – Centrum Szko-
lenia Służb Kwatermistrzowskich w 
Poznaniu, ale okazało się to niemoż-
liwe ze względu na wadę wzroku. 
Komisja przyznała mi kategorię D i 
tym samym stwierdziła, że do woj-
ska się nie nadaję. Więc poszedłem 
na studia. Wybrałem historię, którą 
zawsze się interesowałem. Po stu-
diach natomiast trafiłem do Koszali-
na – stąd pochodziła moja pierwsza 
żona – i zacząłem pracę w Zakładzie 
Poprawczym i Schronisku dla Nielet-
nich. Trwało to tylko dwa lata. Potem 
zwolniło się miejsce pracy w Mu-
zeum Okręgowym i tam mogłem 
zająć się tym, co lubię, czyli historią. 
Tam pracowałem dziewięć lat. Póź-
niej zostałem naczelnikiem Wydzia-
łu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu 
Miejskiego.

- Dyrektorem biblioteki został 
pan w 1994 roku.

- Dokładnie był to 15 września. 
Wspomnę jednak, że do objęcia 
tego stanowiska szykowałem się 
dwa razy. Kiedy w 1991 roku wojewoda ogłosił konkurs na dy-
rektora, wystartowałem chyba bardziej dla sprawdzenia się. Nie 
wygrałem, a stanowisko objęła Edyta Wnuk. Udało się za drugim 
razem, przyłożyłem się solidnie do konkursu. Bardzo mi zależało, 
żeby wygrać przede wszystkim ze względów prywatnych, bo pra-
cując w urzędzie, byłem gościem w domu, chciałem stabilizacji.

- Nie chce mi się wierzyć, że chodziło tylko o względy logi-
styczne...

- Istnieje mit, że każdy kto pracuje w bibliotece, kocha książ-
ki. Wszyscy, których przyjmowałem do pracy mówili „uwielbiam 
czytać, więc się nadaję”. Owszem, też zawsze dużo czytałem, ale 
żebym podjął pracę w bibliotece z powodu umiłowania literatu-
ry, nie mogę powiedzieć. Na tamtym etapie ważne były dla mnie 
względy praktyczne i prywatne, o których wspomniałem. To, że 
pracuje się od godziny 8 do 16, a po południu ma się czas wolny. 
Oczywiście szybko okazało się, że to nie jest taka praca (śmiech), 
zwłaszcza przy zmianie roli, jaką w latach 90. zaczęły odgrywać bi-
blioteki – stawały się ośrodkami kultury, a ich tworzenia nie da się 
zamknąć w sztywne ramy czasowe.

- Jaką bibliotekę zastał Pan w 1994 roku?
- Była w świetnym stanie lokalowym, z fantastycznym księgo-

zbiorem. Miała też świetną kadrę, której musiałem stworzyć jak 
najlepsze warunki pracy. Nie miała filii. Nie było też pieniędzy na 
nic. Przynosiłem do pracy nawet własne koperty, żeby wysyłać ko-
respondencję. W 1985 roku biblioteka kupowała 25 książek na 
stu mieszkańców. W latach 1993-1994: zero. Na szczęście świętej 
pamięci Jan Bastrzyk, dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu 
Wojewódzkiego, znajdował jakieś rezerwy finansowe na koniec 
każdego roku i zawsze pamiętał o bibliotece, bo kochał książki.

- Jakie były największe wyzwania, przed którymi Pan stanął 
przez dwadzieścia cztery lata?

- Jeszcze jako naczelnik wydziału kultury, w 1991 roku przejąłem 
filie od biblioteki wojewódzkiej i utworzyłem Miejską Bibliotekę 
Publiczną jako jeden dział Miejskiego Ośrodka Kultury. Okazało 
się, że filie są w fatalnym stanie. W czasie, gdy byłem już dyrek-

torem biblioteki, wszystkie udało 
się wyremontować i każda dzielni-
ca miasta ma teraz własną. Drugie 
wyzwanie to informatyzacja. Kiedy 
przyszedłem do KBP, dysponowała 
słabym programem zbierającym 
dane czytelników. Podchodziłem 
do niego jak do jeża, bo wydawało 
mi się, że system fiszek i kartek w 
zupełności wystarczy. Okazało się, 
że zmiany są nieuchronne. Weszli-
śmy w program MAK, wycisnęliśmy 
z niego, co się dało, ale zaczęły 
powstawać nowe rozwiązania i w 
końcu, w połowie lat dwutysięcz-
nych zdecydowaliśmy się na ALEPH. 
Tak powstał zintegrowany system 
biblioteczny i zamiast dwudziestu 
ośmiu baz informacji mamy jedną.

- Koszalińska Biblioteka Publicz-
na to w opinii wielu osób najbar-
dziej prężny ośrodek kultury w mie-
ście. Jak się Panu udało stworzyć 
markę?

- Miałem okazję wyjeżdżać w Pol-
skę, poznawać inne placówki, ludzi 
i przenosiłem podpatrzone rozwią-
zania do nas. Tradycyjna formuła bi-
blioteki odchodziła do przeszłości. 

Trzeba było zmienić mentalność bibliotekarzy – to kolejne wyzwa-
nie – szkolić ich, rozwijać. Wiedzieć, w czym się sprawdzają, nie 
narzucać swoich wizji, ale otworzyć im pole do działania.

- Jak pan to robił?
- Nie siłowo. Starałem się wyjść naprzeciw ich pomysłom, nie 

podcinać skrzydeł. Tak było na przykład z Nocą w Bibliotece. 
Pomysł przyniosła pani Anna Marcinek-Drozdalska. Byłem scep-
tyczny, ale jej zaufałem i dziś jest to nie tylko jedna z najbardziej 
lubianych imprez w Koszalinie, ale i uznawana w Polsce. Zawsze 
prosiłem pracowników, żeby się utożsamiali z biblioteką, to za-
wsze był dla mnie priorytet.

- Większość siedemdziesięcioosobowej kadry to panie. Co 
ceni pan w tej współpracy?

- Właściwie zawsze pracowałem głównie z kobietami. I w Mu-
zeum, i w ratuszu, i w bibliotece. Jestem do tego przyzwyczajony 
w najlepszym tego słowa znaczeniu. Płeć ma znaczenie drugo-
rzędne, cenię u pracowników umiejętność odnajdywania się w 
różnych okolicznościach i sytuacjach, pracowitość i najważniejsze 
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– zaangażowanie. Również to, co się z nim wiąże: kreatywność, 
otwartość na nowości. Biblioteka to nie urząd. Muszę podkreślić, 
że mam świetnych pracowników, ludzi wszechstronnych, wykształ-
conych, z umiejętnością wykonywania zawodu nie tylko z nazwy.

- A pan jakim jest szefem?
- Cóż, na pewno nie spolegliwym i spokojnym. Bywam wybu-

chowy i oczywiście dochodziło do spięć, ale nie jestem pamię-
tliwy, więc nawet jeśli podnosiłem głos to na 15 minut i mi prze-
chodziło. Nie wiem, jak będą mnie wspominać pracownicy, mam 
nadzieję, że dobrze.

- Ma pan ulubione miejsce w bibliotece?
- Wszystkie filie (śmiech). Są mi naprawdę bliskie, staram się 

tam często bywać. Ulubioną jest chyba Filia nr 1 przy ulicy Wene-
dów, najmłodsze dziecko. Już kiedy powstało osiedle, chciałem 
by miało swoją wypożyczalnię; zamieszkują je młodzi ludzie, ro-
dziny, dzieci. Udało się w końcu znaleźć dobre pomieszczenie i 
dostosować je do bibliotecznych potrzeb.

- Wypożycza pan książki czy jako dyrektor ma nieograniczony 
dostęp do zbioru?

- A skąd! Pewnie, że wypożyczam. Nawet zdarza mi się karę za-
płacić, choć staram się pilnować terminów. Żadnych ulg, zwłasz-
cza ja muszę przestrzegać reguł.

- Co pan czyta?
- Muszę przyznać, że najchętniej sięgam teraz po książki, które 

dostarczają mi czytelniczej rozrywki. Uważam, że w moim wieku 
jest to zdrowe i wskazane. Czytam literaturę sensacyjną, rzadziej 
sięgam po polityczną, historyczne książki czytuję, ale rzadziej niż 
kiedyś. Przeszła mi fascynacja kryminałem. Czyta mi się coraz go-
rzej ze względu na pogarszający się wzrok. Muszę go oszczędzać, 
czytać mogę jedynie przy dobrym świetle.

- Książka w formie elektronicznej – tak czy nie?
- Nie mogę czytać książek w formie elektronicznych ze względu 

na wzrok, zresztą nie bardzo się mogę do nich przekonać. Co nie 
znaczy, że ich nie doceniam, wręcz przeciwnie – sam zabiegałem, 
żeby biblioteka wprowadzała systemy takie jak na przykład Legi-
mi. Sam nie korzystam, ale mam w telefonie i wszystkim pokazuje, 
jak działa. Nie słucham też audiobooków, zwłaszcza w samocho-
dzie, bo nie mogę się skupić. Prowadząc samochód, mogę słu-
chać tylko muzyki.

- Co pan będzie robił na emeryturze?
- Odpoczywał, ale na pewno aktywnie. Nie jestem typem ka-

napowca, lubię ruch. Spaceruję, uprawiam nordic walking, jeż-
dżę na rowerze, chodzę na basen – podobno jestem świetnym 
pływakiem i mam świetne wyniki, oczywiście w swojej kategorii 
wiekowej (śmiech). Na pewno będę podróżował bez ograniczeń.

- A bibliotekę będzie pan odwiedzał?
- Jasne. Na pewno będę przychodzić na spotkania autorskie, 

żeby w końcu posłuchać pisarzy, a nie martwić się, że mikrofon nie 
działa albo światło wysiadło (śmiech).

- Jaka refleksja towarzyszy panu przy odejściu z biblioteki?
- Powiem szczerze, że czuję ulgę, ale wyłącznie ze względu na 

stan zdrowia. Uważam, że instytucja jest w dobrym stanie, spraw-
nie funkcjonuje, nie boryka się z wielkimi problemami. Ma duży, 
wspaniały księgozbiór i stabilne finanse. Jestem zadowolony. 
Więc poza ulgą czuję spokój o przyszłość biblioteki.

- Nie żal panu odchodzić?
- Pewnie tak, choć po tych wszystkich latach pracy jestem po 

prostu zmęczony i myśl, że nie będę się budził się w środku nocy 
i martwił o pieniądze albo jakiś przetarg, jest przyjemna. Bardzo 
bym chciał, żeby biblioteka trafiła w dobre ręce i by nowy dyrektor 
był lepszy ode mnie.

Rozmawiała: Anna Makochonik, Foto: Izabela Rogowska 
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Nowego 2018 Roku
wszystkim obecnym

i przyszłym Klientom,
Kontrahentom

i Współpracownikom
Życzy

Polecamy nowe mieszkania w prestiżowej lokalizacji przy ul. Holenderskiej na Osiedlu Unii Europejskiej w Koszalinie. Inwestycja obejmuje
6 budynków wielorodzinnych, 172 lokale mieszkalne 1, 2, 3, 4 pokojowe o powierzchni od 29,3 m2  do 79,5 m2 w tym mieszkania 2-poziomowe

z tarasami, 168 stanowisk postojowych w podziemnych halach garażowych. Wszystkie mieszkania posiadają balkon a budynki wyposażone są w windy.



PIOTR JEDLIŃSKI, prezydent Koszalina: - Bez wątpienia był to 
rok wielu wyzwań i ważnych decyzji, które musiałem podjąć. Roz-
poczęliśmy go od reformy edukacji, która wywróciła koszalińskie 
szkolnictwo do góry nogami. Wiele pracy kosztowało mnie oraz 
moich współpracowników doprowadzenie oświaty do stanu, któ-
ry byliśmy w stanie zaakceptować.

W sferze inwestycji mijający rok będzie się nam z pewnością ko-
jarzył z wieloma remontami dróg, przez które musieliśmy spędzić 
trochę czasu w  korkach. Jeszcze raz dziękuję  wszystkim kosza-
linianom za cierpliwość i zrozumienie. Wszyscy chcemy przecież 
jeździć po równych i bezpiecznych drogach.

W 2017 roku rozmawialiśmy też dużo o kulturze, której za spra-
wą poświęconego jej miejskiego kongresu, przygotowano spe-
cjalną diagnozę – DNA Miasta. We współpracy ze specjalistami 
wytyczyliśmy precyzyjną wizję rozwoju koszalińskiej kultury, którą 
będziemy realizować w kolejnych latach.

W mijającym rozpoczęliśmy także V edycję Koszalińskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego, którego założenia przeszły gruntowną 
modernizację. W tym celu zorganizowaliśmy kilkadziesiąt spotkań 
z mieszkańcami Koszalina, podczas których rozmawialiśmy o wie-
lu ważnych dla miasta sprawach. Spotkania te są dla mnie bardzo 
ważne, bo pokazują, że z roku na rok potrafimy się coraz bardziej 
integrować, a dyskusje przynoszą coraz lepsze efekty.

To także rok poświęcony poszukiwaniu tożsamości miasta oraz 
pracy nad jego nową marką, a także pracy nad towarzyszącym jej 
Programem Promocji Koszalina. Dzisiaj mogę już powiedzieć, że 
będę miał przyjemność zaprezentować je na początku przyszłego 
roku.

Poza tym mam wrażenie, że cały czas padało. Życzę sobie oraz 
wszystkim koszalinianom, aby przyszły rok był dużo bardziej sło-
neczny i pogodny.

STEIN CHRISTIAN KNUTSEN, prezes zarządu Firmus Group:  
- Był to rok mieszanych emocji. Dla mnie prywatnie najbardziej 
pamiętnym wydarzeniem  stało się podjęcie studiów przez moją 
córkę na Uniwersytecie Kolorado (USA). Musieliśmy pojechać 
tam razem i przygotować dla niej dom na najbliższe lata. Poziom 
amerykańskich uniwersytetów jest imponujący, biorąc pod uwa-
gę infrastrukturę i udogodnienia, ale także dbałość o otoczenie 
i samych studentów. W Europie musimy się jeszcze wiele nauczyć, 
chcąc dorównać poziomowi organizacji i wyposażenia uniwersy-
tetów amerykańskich.  

Wciąż niepokoi mnie globalny klimat. Mijający rok był czasem 
ekstremalnych zjawisk pogodowych na całym świecie - huraga-
nów, powodzi i wielkich pożarów lasów. Nic już nie jest normalne 
i nie wiadomo, czego można się spodziewać w przyszłości. Dla 
mnie jest oczywiste, że powinniśmy znacznie zwiększyć troskę 
o  środowisko naturalne, bardziej je chronić – przede wszystkim 
zminimalizować skutki emisji do atmosfery toksycznych gazów. 
Planeta nie jest nasza, dbamy o nią z myślą o przyszłych pokole-
niach. Mamy na tym polu wciąż wiele do zrobienia, mimo podję-
tych już w ciągu ostatnich dziesięcioleci starań idących w dobrym 
kierunku.

Rok 2017 był dla Firmusa rokiem niezwykłym. Po raz pierwszy 
realizowaliśmy równolegle pięć różnych projektów, co zaowocuje 
w  bilansie przyszłego roku czternastoma ukończonymi inwesty-
cjami w Mielnie i Koszalinie. Biorąc pod uwagę zainteresowanie 
rynku naszymi przedsięwzięciami i sygnały satysfakcji jakie odbie-
ramy od klientów, martwię się tylko tym, czy będziemy w stanie 
w 2018 roku uruchomić kolejne projekty pozwalające utrzymać 
Firmus Group na tym samym wysokim poziomie aktywności. Jest 
dla mnie jasne, że Firmus jako inwestor i deweloper działa w szyb-
szym tempie niż tempo, w jakim funkcjonują władze publiczne. To 
staje się dla nas największym wyzwaniem. Planując nasze inwesty-
cje, myślimy o rozwoju zrównoważonym i jest to nasza stała troska 
– w trybie non stop, albo inaczej 24/7/365. Władze publiczne mają 

Rok 2017 był dla 
mnie ważny, bo...
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swoją naturę, wiele kwestii i zadań, z którymi muszą się uporać. 
Moją nadzieją na rok 2018 jest możliwość podzielenia się z nimi 
naszą wiedzą i doświadczeniem, aby zapewnić miejscu, w którym 
działamy rozwój odpowiedzialny i zrównoważony, również z ko-
rzyściami dla przyszłych pokoleń.

Ponieważ pozytywne myślenie mam w genach, z niecierpliwo-
ścią czekam na tę wspólną pracę, aby w nadchodzących latach 
nasz region stał się jednym z najlepiej prosperujących obszarów 
w  Europie. Chciałbym życzyć wszystkim dużo spokoju i  miłości 
oraz udanego i pełnego sukcesów Nowego Roku.

ROBERT BODENDORF, właściciel firm MikroSerwis i Business 
Software: - W obu firmach zdarzyło się dużo dobrego. Zrealizowa-
liśmy kilka ciekawych projektów programistycznych, a do zespołu 
dołączyły kolejne utalentowane osoby. Ważnym akcentem pod 
koniec roku było nominowanie obu firm do laurów Made in Ko-
szalin. Z pozytywnymi reakcjami spotkał się też mecenat nad ple-
biscytem „Nasze Dobre z Pomorza” oraz partnerstwo w konkursie 
„Firma na start”. Oczywiście – jak w każdej działalności – mieliśmy 
w tym roku wiele problemów, rozczarowań, nerwów i stresów, ale 
najważniejsze jest dla nas, aby bilans negatywów i pozytywów wy-
chodził dodatnio. 

W kwietniu powołałem do życia nową organizację pracodaw-
ców, która ma siedzibę w Koszalinie, ale zasięg wojewódzki. Przez 
te kilka miesięcy - Zachodniopomorski ZPP zrealizował wiele cie-
kawych pomysłów i coraz owocniej się rozwija. Z kolei w ramach 
Konwentu Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszaliń-
skiej przyczyniliśmy się do uruchomienia od tego roku studiów 
podyplomowych dla managerów, edukowanych przez bardziej 
doświadczonych praktycznie kolegów po fachu. 

Blisko dwa lata temu na łamach magazynu „Prestiż” opubliko-
wana została rozmowa ze mną na temat inicjatywy „Biznes zamiast 
etatu”. Po jakimś czasie pojawiło się sporo osób chętnych na men-
toring, nowe pomysły i nowa, ciekawsza nazwa: „Przedsiębierz”. 
W roku 2017 projekt ten ewoluował do stworzenia lokalnej sieci 
aniołów biznesu przy współpracy z „Meteni Group”.  

Dane mi było uczestniczyć w wielu eventach, ale najważniejszy był 
udział – jako prelegenta – w  Kongresie 590 w Rzeszowie. Przyniósł  
on wiele refleksji, sporo wiedzy, kilka ciekawych kontaktów oraz 
możliwość odbycia dłuższej rozmowy przy wspólnym śniadaniu 
z człowiekiem, który kilka tygodni później został premierem Polski.

Rok ten przyniósł przeplatankę smutnych wiadomości z  po-
zytywnymi wydarzeniami. Jednak najważniejszym wydarzeniem 
w całym roku był jubileusz dwudziestej rocznicy naszego ślubu, 
który jeszcze mocniej uświadomił mi, że najważniejsza jest najbliż-
sza rodzina.

ZBIGNIEREW MURZYN, malarz: - Przyznam, że rok 2017 utkany 
był dla mnie z wielu ważnych  wydarzeń. Zarówno tych zawodo-
wych, jak i prywatnych. Jednak momentem dla mnie jako artysty 
najbardziej prestiżowym było przyznanie mi honorowego tytułu 
World Master Committee w Korei Południowej. To pewne zwień-
czenie mojej malarskiej pracy, docenienie dorobku artystycznego 
i wielkie wyróżnienie spośród niesamowitych twórców z całego 
świata. To również swoiste podziękowanie za moje zaangażowa-
nie w rozwój polsko-koreańskiej współpracy kulturalnej. Dodam, 
że taki tytuł otrzymał również ambasador Krzysztof Majka. Miałem 
okazję dwukrotnie uczestniczyć w plenerach w Korei Południowej, 
gdzie zapraszani są świetni artyści – malarze, rzeźbiarze, a nawet 
muzycy. Zwieńczeniem World Cultural Art. Symposium jest wer-
nisaż prac powstających w czasie pobytu, w tym pięknym kraju. 
Jestem zachwycony wyrafinowanym gustem artystycznym Kore-
ańczyków, ale i  doskonałą znajomością polskich twórców. Jest 
to wyjątkowe wyróżnienie, możliwość dołączenia do elitarnej 
grupy, która promuje sztukę na całym świecie, dając tym samym 
artystom sposobność do spotkań, wymiany doświadczeń, a także 
obcowania z niezwykłą kulturą i tradycją. Tytuł został przyznany mi 
w marcu, jednak ambasador Krzysztof Majka pragnie przekazać 
mi go osobiście, w  Polsce. Data naszego spotkania nie została 
jeszcze ustalona. Honorowy tytuł World Master Committee daje 
mi szansę na uczestnictwo w  światowych wernisażach w  Seulu, 
w 2018 r., na które zjeżdżają się znamienici artyści z wielu krajów. 

JOANNA CHOJECKA, dyrektor Archiwum Państwowego 
w Koszalinie: - Chociaż miniony rok był jak dla mnie dość spo-
kojny, to był jak najbardziej udany i  dający powody do satys-
fakcji zawodowej i  osobistej. Podobnie jak w  latach ubiegłych 
Archiwum Państwowe w  Koszalinie było obecne w  przestrzeni 
publicznej środkowego Pomorza, jako że instytucjonalnie dzia-
łamy też na terenie Szczecinka oraz Słupska. Nasze działania na 
rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodnie-
go docenił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. 
Wyróżnienie odebraliśmy na Inauguracji Zachodniopomorskich 
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Dni Dziedzictwa w  Sławnie, świętującego w  2017 r. jubileusz 
700-lecia nadania praw miejskich. A skoro jubileusz historyczny, 
to i tutaj nie mogło zabraknąć archiwum i archiwistów. Dzięki na-
szej współpracy z Urzędem Miasta w Sławnie ukazała się w prze-
kładzie na język polski XIX-wiecznej kronika Sławna. Niewątpli-
wie z naszej perspektywy dużą satysfakcję dała nam organizacja 
i  efekt nowego autorskiego wydarzenia na kulturalnej mapie 
Koszalina, jakim była I Ogólnopolska Noc Archiwów. Koszalinia-
nie jak zawsze nie zawiedli i dlatego zamierzamy kontynuować 
tę formę kulturalnych spotkań z mieszkańcami. A skoro kończy 
się 2017 rok, to pozwolę sobie na zakończenie wyrazić życze-
nie, aby priorytet, jaki mi towarzyszy od kilku lat, a  konkretnie 
rozbudowa siedziby Archiwum przy ul. M. Skłodowskiej-Curie, 
w Nowym 2018 Roku zaowocował konkretami, a kolejne lata po-
zwoliły stworzyć w przestrzeni Koszalina ciekawe, otwarte, kultu-
rotwórcze miejsce dla mieszkańców.

MATEUSZ PRUS, dziennikarz, organizator Good Vibe Festi-
walu: - Rok 2017 był dla mnie ważny pod każdym względem. 
Najmilej wspominam 5. edycję Good Vibe Festivalu, którą wraz 
z przyjaciółmi zorganizowałem w czerwcu w Kołobrzegu i Koszali-
nie. Nigdy nie zapomnę chwili, kiedy stałem na scenie Filharmonii 
Koszalińskiej z moim muzycznym przewodnikiem Hirkiem Wroną. 
Otrzymane wówczas oklaski były potwierdzeniem tego, że warto 
wierzyć w marzenia i  je realizować. Festiwal ma już zasięg ogól-
nopolski. Właśnie dostałem za niego laur Made in Koszalin oraz 
zostałem zaproszony jako partner i juror na międzynarodowy fe-
stiwal Hitch On Music Exchange w Krakowie. Poznałem tam fan-
tastycznych promotorów muzyki z całego świata! Nie spodziewa-
łem się, że aż tak rozrośnie się ta zupełnie niezależna i robiona po 
godzinach inicjatywa Good Vibe Festivalu.

W życiu osobistym zaszło u mnie sporo zmian. Zmieniłem pracę 
z Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu na Telewizję MAX 
w Koszalinie. Wróciłem więc do dziennikarstwa, którym parałem 
się kilka lat w prasie i radiu. To była trudna decyzja, bo praca w Ko-
łobrzegu dawała mi satysfakcję, ale chyba co kilka lat potrzebuję 
po prostu nowych wyzwań i zmiany.

Nigdzie nie byłem na urlopie, bo od wielu lat wybieram wol-
ne dni, aby zobaczyć na żywo swoich idoli. Udało mi się w 2017 
roku być na koncertach między innymi BadBadNotGood, Roberta 
Glaspera, Flying Lotusa i Thundercata. Miło wspominam również 
wypad do Szwecji, gdzie świadkowałem na ślubie mojej przyja-
ciółki.

Mam ambitne plany na rok 2018. Chcę nadal rozwijać inicja-
tywę Good Vibe Festival, aby była to flagowa impreza muzyczna 
w Koszalinie. Bardzo bym chciał pojechać na North Sea Jazz Fe-
stiwal do Rotterdamu. Chcę również mieć więcej czasu dla siebie, 
ale to powtarzam sobie co roku i nigdy nie wychodzi.

BARBARA BIELIŃSKA–JAROSZYK, dyrektor Europejskiego 
Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja: - Rok wielu niespodzia-
nek, nowych doświadczeń i wrażeń. Dla mnie był jak ulubione 
lody karmelowe ale z solą. Czasami smutek mieszał się z radością. 
Potknięcia zdrowotne prostowały sukcesy zawodowe oraz po-
wodzenie najbliższych. Córka Ania z tytułem magistra ukończyła 
studia, wnuk Filip przywiózł z Polski kolejne trofea sportowe, syn 
Radek dostał nową, ciekawą pracę. Festiwal został Wydarzeniem 
Filmowym Roku, nagrodę przyznał Polski Instytut Sztuki Filmowej. 
Tak więc bez względu na porę roku smak lodów jest taki sam, 
słodko – słony, bo tak kochani smakuje nasze życie. Wszystkim 
czytelnikom i redakcji Prestiżu serdeczności w 2018 r.

PROF. TADEUSZ BOHDAL, rektor Politechniki Koszalińskiej: 
- Mijający rok jest bardzo owocny zarówno dla mnie osobiście, 
jak również jako szefa uczelni. W październiku otrzymałem tytuł 
„Honorowego Obywatela Miasta Świdwin”. Radni uznali mnie za 
osobę, która godnie reprezentuje rodzinne miasto. Zostałem do-
ceniony za osiągnięcia naukowe, sukcesy zawodowe, ale również 
i  działalność społeczną. Przyznam, że ze Świdwina wyprowadzi-
łem się tuż po maturze. Jednak sentyment i  poczucie bliskości 
nadal we mnie drzemie. Dlatego z  ramienia uczelni chętnie na-
wiązuję współpracę z miejscowymi szkołami ponadgimnazjalny-
mi,  władzami Świdwina i lokalnymi firmami. Utrzymuję także przy-
jacielskie kontakty z przewodniczącym rady miasta – Henrykiem 
Klamanem, który z chęcią uczestniczy w ważnych wydarzeniach 
z życia uczelni. 

Rok 2017 to doskonały okres dla Politechniki Koszalińskiej. 
Zwiększyliśmy nabór studentów o ponad 10 procent, rozwijamy 
nowe kierunki na studiach drugiego stopnia – jak na przykład 
magisterskie studia na kierunku Energetyka. Otrzymaliśmy dwa 
granty o wartości 8 mln zł na rewitalizację i  termomodernizację 
obiektów przy ul. Śniadeckich i Kwiatkowskiego. Realizujemy co-
raz więcej projektów badawczych, na przykład Katedra Energetyki 
dla firmy zewnętrznej pracuje nad prototypem domu pływające-
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go. Dodatkowo, zostałem przewodniczącym komisji rewizyjnej 
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, przewodni-
czącym Kolegium Rektorów Publicznych Szkół Wyższych, a także 
przewodniczącym Komitetu Termodynamiki i  Spalania PAN. Co 
oznacza, że Politechnika Koszalińska jest ceniona i  zajmuje zna-
czące miejsce wśród uczelni w Polsce.

MAŁGORZATA HOŁUB-KOWALIK, sprinterka, reprezentant-
ka Polski na najważniejszych zawodach lekkoatletycznych, radna 
Rady Miejskiej w Koszalinie: - Rok 2017 był dla mnie niesamowity 
pod każdym względem. Jego początek przynosił czasem wątpli-
wości i nawet niechęć do pracy, jednak z każdym dniem ta praca 
dawała efekty, co napędzało mnie do dalszego wysiłku. Każdy 
zdobyty w tym roku medal był ważniejszy od poprzedniego, speł-
niały się marzenia, nawet te najbardziej nierealne w postaci me-
dalu Mistrzostw Świata. Było wiele emocji i łez, przede wszystkim 
z powodu medali, a także zmian w życiu osobistym.  W tym roku 
wyszłam za mąż, co na pewno przyniosło wiele zmian w  moim 
życiu, a co za tym idzie wiele pozytywnych przeżyć. Zakończenie 
tego roku nie było jednak takie, jakie bym sobie wymarzyła, bo 
odszedł mój tato, co bardzo mną wstrząsnęło.

ARKADIUSZ DEMIDOWICZ, trener personalny, kulturysta: - 
Rok 2017 był najlepszym i najważniejszym w moim życiu. Nie tyl-
ko prywatnym, ale przede wszystkim w zawodowym – odniosłem 
sporo sukcesów. W 2017 roku planowałem spełnić swoje marze-
nie i wystartować w zawodach kulturystycznych. Przygotowywałem 
do tego bardzo ciężko: prawie dziesięć miesięcy katorżniczych 
treningów, ścisłej diety, wyrzeczeń wszelkiego rodzaju, ale opła-
cało się. Nie tylko udało się spełnić marzenie i wystartować w za-
wodach, ale i udało mi się zająć drugie miejsce i zdobyć srebro 
w  Ogólnopolskich Zawodach Kulturystycznych w  Sopocie. Start 
w tym prestiżowym wydarzeniu miał być jednorazową przygodą, 
ale sprawy potoczyły się inaczej. W ciągu kolejnych trzech miesię-
cy udało mi się wystartować trzykrotnie i zdobyć kolejne nagrody. 

W Starogardzie Gdańskim zdobyłem złoto w swojej kategorii i – 
niespodziewanie – dostałem po swoim występie powołanie do 
kadry narodowej na Mistrzostwa Świata na Litwie. To był dla mnie 
ogromny zaszczyt móc przypiąć do piersi orzełka i reprezentować 
Polskę. Kolejne marzenie spełnione. Na Litwie udało mi się osią-
gnąć największy sukces zawodowy. Zająłem drugie miejsce i zdo-
byłem tytuł wicemistrza świata w Kulturystyce WBBF-WFF 2017. 
Takie wydarzenie rok temu nawet przez myśl mi nie przeszło. Ty-
dzień później udało mi się na pożegnanie z sezonem startowym 
wywalczyć srebro w Pucharze Polski w Siedlcach. Podsumowując: 
cztery starty, cztery razy podium: trzy srebra i jedno złoto. Czy mo-
głem lepiej wymarzyć i zakończyć ten rok? Nie sądzę.

Poza startami na scenie kulturystycznej cały czas rozwijam się 
jako trener personalny. Nie spoczywam na laurach i mam nadzieję 
,że rok 2018 będzie jeszcze bardziej owocny.

ŁUKASZ WABERSKI, projektant, właściciel studia Dobry Sztos: - 
2017 to przede wszystkim kolejny rok rozwoju, zarówno w obrębie 
działań studia Dobry Sztos, jak i zmian w tkance miejskiej. Słowem, 
które najlepiej opisuje szereg działań i wydarzeń, które nastąpiły 
w przeciągu ostatnich 12 miesięcy jest „kolektyw”. Z uśmiechem 
na ustach przywołuję z  pamięci szereg osób mających w  sobie 
chęć do podjęcia interakcji i  rozmów, które przekładają się na 
wspólne plany i  realizacje. Mamy za sobą kolejną edycję Good 
Vibe Festivalu, cztery dni koncertów, za którymi stoi Mateusz Prus 
wspierany przez Fundacje Nauka Dla Środowiska oraz kilkanaście 
lokalnych firm i inicjatyw. Rezultatem kooperacji był niesamowity 
klimat i wielka przyjemność wynikająca ze spotkania w Filharmo-
nii Koszalińskiej wielu znajomych twarzy, cieszących się kolektyw-
nym sukcesem. Za nami również pierwszy stworzony w  Kosza-
linie ogród społeczny, znajdujący się w samym centrum miasta. 
„KOSZ” to efekt pracy liderki Mai Markowskiej oraz mieszkańców 
skweru, poparty szkoleniami, wsparciem Fundacji #Kultura i spo-
łecznymi konsultacjami, świetnie rokujący na przyszłość projekt 
z planowaną realizacją w ramach Budżetu Obywatelskiego. Cie-
szy mnie, że w naszym mieście jest kilka miejsc, które dostarczają 
nam wartościowej rozrywki i  kultury, współpracując z  lokalnymi 
markami: Aktorzy Po Godzinach w  Centrali Artystycznej, Gieł-
da Muzyczna w Jazzburgercafe czy koncert Hanza Jazz Festiwal 
w Pubie Z Innej Beczki. Każde z tych aktywności wymaga ogrom-
nego nakładu pracy, a przede wszystkim chęci i przywiązania do 
idei, które gorąco doceniam. Osobno wspomnę Powidoki – nie 
tak dawno minął rok ich działalności, a już teraz można stwierdzić, 
że świetnie wpisali się w rozwijającą tkankę miejską, stawiając na 
wydarzenia, które mają aktywizować mieszkańców do działania, 
a  przede wszystkim do rozmów i  interakcji. Wielki plus. Co raz 
częściej interesują nas działania skupiające się na diagnozowaniu 
problemów, wspólnej pracy, której efekt ma charakter społeczny 
i poprawia jakość naszego życia. Wiele potwierdza to, że chcemy 
się spotykać, chcemy wymieniać się wiedzą, setki osób na TedX 
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Koszalin, FuckUpNights czy wykładach Morze Architektury dają 
temu wyraz. Szczerze wierzę, że wypracowana suma doświadczeń 
mieszkańców może wpływać na radość z korzystania z naszego 
miasta w równym stopniu jak duże inwestycje i festiwale.

TOMASZ SOBIERAJ, wicemarszałek województwa zachodnio-
pomorskiego: - Najbardziej rewolucyjnym wydarzeniem mijają-
cego roku była decyzja mojej żony, by po 10 latach przestać być 
urzędnikiem, a założyć własny salon fryzjerski. Ukończyła wszelkie 
potrzebne kursy i jest o krok od rozpoczęcia działalności na wła-
sny rachunek. Wspieram ją i podziwiam. 

Zawodowo najistotniejsze z mojego punktu widzenia są pienią-
dze, jakie udało się uzyskać i skierować do mojego ukochanego 
Jamna. Powstanie tam muzealna Zagroda Jamneńska, odnowio-
ny zostanie kościół, który jest starszy niż koszalińska katedra. Za-
wsze powtarzam, że Jamno jest tym dla Koszalina, czym Kazimierz 
dla Krakowa. Dumny jestem również z tego, że udało się wywal-
czyć dofinansowanie rozbudowy siedziby koszalińskiego hospi-
cjum w kwocie 4 mln zł. To mnie bardzo cieszy, bo wiadomo, że 
potrzeby ma nie tylko Koszalin i wokół każdej złotówki są długie 
dyskusje. 

Poza tym zostałem ponownie wybrany na szefa Platformy Oby-
watelskiej w Koszalinie, co mnie cieszy, bo liczba głosów poparcia 
była większa niż za pierwszym razem.  

AGNIESZKA STROJNA, właścicielka Biura Podróży Aga Ho-
liday: - Rok wyjątkowy pod wieloma względami. Cierpliwość 
i wytrwałość opłaciły się. Biuro Podróży Aga Holiday osiągnęło 
bardzo dobre wyniki sprzedażowe i wzrosty w porównaniu do 
roku ubiegłego. Jest to dla mnie ogromna satysfakcja, że moje 
biuro rozwija się i ma coraz większe grono zadowolonych klien-
tów. W tym roku nie zabrakło także podróży – zwiedziłam pięk-
ną Maltę, Sycylię oraz ponownie wróciłam do mojej ukochanej 

Turcji. Podróże są jak narkotyk. Jak raz się zacznie podróżować,  
nie można przestać. Oczywiście mam już zaplanowane kolejne 
wyjazdy. 

Wstąpiłam do Polskiej Izby Turystyki, by stać się jeszcze bardziej 
wiarygodnym partnerem dla moich klientów. W związku z tym, że 
moja praca to też ciągły rozwój, uczestniczyłam w Międzynarodo-
wych Targach Turystycznych w  Warszawie oraz w  tegorocznych 
prezentacjach produktu znaczących touroperatorów oraz w kilku 
branżowych szkoleniach, aby zapewnić jeszcze wyższy poziom 
obsługi. Ponadto zmieniłam stary samochód na nowy. W  tym 
roku skończyłam 40 lat i stwierdziłam, że to najlepszy prezent jaki 
mogłam sobie sprawić  z tej okazji. Drugim prezentem dla siebie 
samej był wypad z przyjaciółmi na Maltę. 

Chociaż mijający rok był wyjątkowo pracowity i nie ukrywam, 
że większość czasu spędziłam przed komputerem, znalazłam rów-
nież czas dla bliskich i przyjaciół. Także z dziewczynami z Klubu 
Kobiet działającymi czynnie przy Północnej Izbie Gospodarczej, 
do której przynależę, zaliczyłyśmy dwa wspólne udane wypady 
do SPA w Kołobrzegu i Pogorzelicy.  Jedno mogę stwierdzić – cza-
su na lenistwo w tym roku nie było!

JANUSZ ŁODZIEWSKI, prezes Miejskich Wodociągów i Kanali-
zacji w Koszalinie: - W tym roku skończyłem 70 lat. Koszalińskimi 
Wodociągami kieruję od 17 lat. To dało mi asumpt do  przemyśleń, 
podsumowań, wewnętrznego rachunku i w ostateczności podjęcia 
osobistej decyzji o przejściu z końcem stycznia 2018 roku na eme-
ryturę. Kiedy rozpoczynałem pracę w Miejskich Wodociągach i Ka-
nalizacji w Koszalinie, raczej nie przypuszczałem, że los zwiąże mnie 
z firmą aż na tak długo, a same Wodociągi będą moim najważniej-
szym i  najciekawszym wyzwaniem zawodowym. Zawsze miałem 
szczęście do ludzi i  to dzięki ich oddaniu i zaangażowaniu udało 
nam się zrealizować wiele inwestycji, m.in. wybudować nową Stację 
Uzdatnia Wody w Mostowie, kompleksową modernizację Oczysz-
czalni Ścieków w Jamnie, laboratoria wody i ścieków, czy pierwsze 
branżowe Muzeum Wody. Potwierdzeniem, że jako firma jesteśmy 
zgranym i fachowym zespołem są wyróżnienia i nagrody. Trzy razy 
otrzymaliśmy tytuł „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” z rąk śp. 
prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Bronisława Komo-
rowskiego, a w tym roku - pana prezydenta Andrzeja Dudy. Jeste-
śmy jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie przed-
siębiorstw wodociągowych w Polsce, świadczących kompleksowe 
i jedne z najtańszych usług dostawy wody, odbioru i przetwarzania 
ekologicznego ścieków.  Mamy też najlepszą wodę ze studni głę-
binowych, którą można pić prosto z kranu. Mam nadzieję, że Wo-
dociągi nadal będą wyznaczały standardy w gospodarce wodno
-kanalizacyjnej nie tylko w regionie, ale i w kraju. Jestem spełniony 
i zadowolony z tego co przyniosło mi dotychczas życie.  Nie zamie-
rzam na emeryturze się nudzić lub siedzieć w kapciach przy komin-
ku – choć to też jest przyjemne, szczególnie w Święta, z rodziną.





ani Krystyna

Zanim zacznie opowieść o  swej pierwszej 
powojennej wigilii, rozkłada na stole fotografie 
i  dokumenty. Kenkarta, kopia wpisu w  niemiec-

kiej kartotece przestępców... Dla Niemców 14-letnia Krysia była 
przestępcą. – Niemka, która nas pilnowała w kuchni dla oficerów 
dosłownie za włosy wyciągnęła mnie stamtąd i oskarżyła na ge-
stapo, że ja nie chcę pracować dla Niemiec. A ja tylko nie miałam 
tyle sił, żeby obrać wielki gar ziemniaków i go na czas przynieść – 
wspomina. – Byłam chudziutka, osłabiona. Trafiłam za to do obozu 
karnego. 

Sonnenburg – to słowo do dzisiaj budzi w  niej lęk. Obecnie 
nosi polską nazwę Słońsk. Jeszcze przed wybuchem wojny po-
wstał tam jeden z pierwszych niemieckich obozów koncentracyj-
nych. Wcześniej było tu ciężkie więzienie, zamknięte z  powodu 
katastrofalnych warunków sanitarnych. Dla kryminalistów się nie 
nadawało, ale dla wrogów III Rzeszy jak najbardziej. – Kiedy front 
był już blisko, Niemcy wyprowadzili z cel i zabili wszystkich ludzi. 
Jak weszli Rosjanie, dziewczyny z mojego obozu poszły zobaczyć 
tych pomordowanych. Ja nie mogłam tego oglądać, nie poszłam 

z nimi – wspomina pani Krystyna. – Podobno niektórzy z tych roz-
strzelanych jeszcze wtedy dogorywali. To było straszne miejsce. 
My miałyśmy „szczęście”, bo pracowałyśmy w polu, a mieszkały-
śmy w barakach takich jak w Oświęcimiu. Ci co trafili do „zamku” 
mieli dużo od nas gorzej.

Pamięć nie zawodzi pani Krystyny. Jednej nocy, z  30 na 31 
stycznia 1945 roku, Niemcy strzałem w tył głowy albo seriami z ka-
rabinów maszynowych zabili 819 więźniów. Później polali zwłoki 
benzyną i podpalili. W większości byli to jeńcy francuscy i belgij-
scy, ale także zestrzeleni amerykańscy lotnicy. Masakrę cudem 
przeżyły trzy osoby. 

- Nie od razu mogłyśmy wracać do siebie – wspomina pani 
Krystyna. – Byłyśmy tam jeszcze trzy miesiące, pracowałyśmy, ale 
już nie głodowałyśmy. Do czasu zdobycia Berlina było strasznie. 
Nigdy nie zapomnę pistoletu przy mojej skroni. Młody rosyjski 
żołnierz chciał mnie zaciągnąć do piwnicy, groził mi śmiercią. A ja 
krzyczałam w niebogłosy, i modliłam się, i krzyczałam - opowia-
da, ale słowo „gwałt” nie padnie z jej ust ani razu. - Pomogła mi 
chyba Matka Boska, do której tak się mocno na głos zwracałam. 
Poczułam, że lufa się zsuwa po mojej twarzy, a on odchodzi. Już 

Koszalińska 
wigilia 1945
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nie wrócił. Byłyśmy tam w  piątkę, ja najmłodsza. Potem dwóch 
polskich żołnierzy dało mi jakieś podarte spodnie i umazało mi 
twarz, żebym nie zwracała na siebie uwagi. Pomagało. Ale kiedy 
wracałyśmy, już nad Wisłą, zatrzymali nas pijani Ruscy i znowu było 
groźnie. Mnie się udało, uratował mnie starszy Rosjanin. Mówił, że 
ma „doczi”, czyli córki w moim wieku. Wyprowadził mnie i ukrył 
w sianie. Nie wszystkie miały takie szczęście. Matka, która ratowała 
swoją córkę, następnego dnia nie mogła chodzić, ledwo przeżyła. 

Kiedy pani Krystyna dotarła do domu pod Warszawą, uwierzy-
ła wreszcie, że koszmar się skończył. Pierwszy obóz pracy w Sie-
dlcach, gdzie sortowała wraz z  innymi przywożone skądś przez 
Niemców w  wielkich skrzyniach przedmioty, głównie odzież, 
i Sonnenburg, gdzie w obozie karnym na ciężkiej pracy spędziła 
dwa lata, wracają do niej jeszcze teraz, w snach i myślach. – My 
wiedziałyśmy, że te rzeczy to po Żydach, ale co mogłyśmy zrobić? 
Spotkałam złych Niemców, ale spotkałam też dobrych. Spotkałam 
złych Rosjan, i dobrych. Nigdy ludzi nie dzielę na tych co nasi, więc 
„dobrzy” i tych obcych – „złych”. Polacy też święci nie byli. 

Takich spotkała, kiedy była już w Koszalinie i mieszkała z dwie-
ma koleżankami z Łodzi przy ulicy Bieruta (obecnie: Połczyńska). 
– Przydzielono nam piękne trzypokojowe mieszkanie. Każda  mia-
ła swój kąt. Było bogato urządzone, z pięknymi meblami. Kiedyś 
wpadło do nas paru takich, co powiedzieli, że oni wykonują spe-
cjalne zadanie i zajmują mieszkanie. Jak oponowałyśmy, zagrozili 
że nie przeżyjemy tej nocy: „Jak wrócimy, ma was nie być”. Zo-
stawili jakieś skrzynie. Ukradkiem zajrzałyśmy do nich. Mieli tam 
futra, zegarki, inne wartościowe rzeczy. Nie było wątpliwości, że 
to szabrownicy, ale nie było też się komu poskarżyć, nie było jak 
wezwać ratunku. Uciekłyśmy. Kiedy wróciłyśmy następnego ran-
ka, mieszkanie było puste. Nie zostawili nic. To nie były bezpiecz-
ne czasy. Miasto zburzone, ciemno. Morderstwa, gwałty. Polacy 
strasznie kradli. Okradali też tych Niemców, co pozostali w mie-
ście. Wyrywali im ostatnie rzeczy, z jakimi tamci chcieli wyjechać. 
Jakieś walizki, jakieś tobołki. Potem, po latach, niejeden twierdził, 
że budowali „polski Koszalin”. Pionierzy, pożal się Boże. Zwykli zło-
dzieje, szabrownicy. 

We trzy świętowały Boże Narodzenie 1945 roku. Wszystkie były 
kelnerkami w wojskowym kasynie. Trzymały się razem. – Nie mia-
łyśmy choinki, tylko jakieś gałązki zielone. Jedzenia nie brakowały, 
bo w końcu po co  pracowałyśmy w kasynie? – śmieje się pani Kry-
styna. – Śpiewałyśmy, wspominałyśmy, cieszyłyśmy się, że już jest 
po wojnie. Koło poczty było takie miejsce, gdzie młodzi spotykali 
się na „fajfach”. Poszłyśmy tam. Tańczyliśmy i bawiliśmy się. Było 
biednie, ale jak nam się chciało wtedy żyć! 

Następna wigilia, w 1946 roku, była już inna. Na palcu niespeł-
na osiemnastoletniej  Krysi błyszczała już ślubna obrączka. – Mój 
mąż był wspaniałym człowiekiem. Wtedy jeszcze służył w wojsku. 
Mógł zostać jako zawodowy i wygodnie zamieszkać w Bydgosz-
czy, ale pod moją namową zrezygnował. Potem ciężko praco-
wał jako kierowca w gospodarstwach rolnych. W końcu trafił do 
„samochodówki” i  został nauczycielem zawodu. Miał szacunek 
wszystkich, którzy go znali. Szlachetny, mądry, dobry człowiek. 
Zmarł dwa lata temu. 

Pan Józef 

- Nigdy nie zapomnę tamtych świąt – prostuje się na krześle, 
chwilę milczy. – Pierwszy raz w życiu dostałem prezent pod cho-
inkę… To była ciężarówka z blachy. Starannie zrobiona, z wyszli-
fowanymi krawędziami, pomalowana na szaro. Wtedy nie wie-
działem, że zrobił ją mój ojciec własnymi rękami. Na kółkach miała 
nawet opony z czarnej gumy. Takie malutkie krążki, które idealnie 
pasowały i  się nie rozpadały, a nie było na  nich śladu klejenia. 

Prosta, ale dla mnie najpiękniejsza na świecie zabawka. Później, 
jak już chorował, przychodziłem do niego, stawałem przy łóżku, 
a w ręce trzymałem ten prezent od niego. Już był mocno pogięty, 
bo bawiłem się nim nie tylko ja, ale i wszyscy moi koledzy z domu, 
który stał tam, gdzie teraz jest Saturn. Ja już nawet chyba byłem 
za stary na zabawki, bo miałem wtedy jakieś 12 lat, ale ta rzecz to 
było coś więcej niż tylko zabawka. Potem, jak ojciec umarł, scho-
wałem samochodzik na dnie szafy. I pierwszy raz wtedy skaleczy-
łem się tą blachą, chociaż była tak dokładnie papierem ściernym 
wygładzona. To był już 1950 rok. Zostaliśmy z mamą sami. 

Mama często płakała wieczorami. Starała się, żeby dzieci nie 
słyszały. Ale jak nie słyszeć w ciszy chlipania w mieszkaniu, które 
składa się z kuchni i jednego pokoiku? Starsza siostra miała wtedy 
już 16 lat i poszła do pracy zaraz po pogrzebie ojca, a rok później 
wyprowadziła się i zamieszkała u ciotki, która dwa lata wcześniej 
sprowadziła się do Koszalina. 

- Mama nie była zadowolona. Ciotka to była taka fest baba. Wy-
soka, zgrabna, mocna. Lubiła męskie towarzystwo, nic sobie nie 
robiła z tego, że będąc żoną oficera była stale na widelcu. Wujek 
ruszał na poligon, a ciotka na dancing. Mama bała się, że siostra 
się „zarazi”. Mama ciężko pracowała w szpitalnej pralni, a  ledwo 
starczało na podstawowe rzeczy. Zwłaszcza, kiedy na początku 
1953 roku zniesiono kartki i ceny poszły w górę. Ceny mięsa były 
parę razy wyższe niż wcześniej – to pamiętam. Starałem się jej 
pomagać. Na przykład sprzątałem mieszkanie. Mocno się wsty-
dziłem, kiedy przychodzili kumple i widzieli mnie jak na kolanach 
myję podłogę. Ale zawsze wtedy myślałem, co by na to powie-
dział tato i szorowałem dalej mimo tych szyderstw. Jak deski wy-
schły, w ruch szła pasta. Pachniało potem w domu przez parę dni 
– opowiada pan Józef. 

Na święta pachniało i pastą, i świerkiem. – Zawsze musiał być 
– mówi z przekonaniem. – Przychodziła siostra ze swoją rodziną, 
było wesoło. Tylko jak wspominaliśmy wojnę, robiło się smutno. 
Pięć lat czekaliśmy na ojca. Poszedł do wojska w sierpniu 1939 
roku. Nie wiedzieliśmy, że trafił do niewoli i co się z nim działo. 
Mama nam o nim opowiadała. Tęskniliśmy do niego, ale nawet 
jednego zdjęcia nie mieliśmy. Razem z domem w 1941 roku spali-
ły się wszystkie pamiątki. Mieszkaliśmy na wsi pod Wrześnią, u lu-
dzi, w  jednym pokoiku. Źle nas traktowali, bo sami mieli ciasno 
a jeszcze musieli przyjąć naszą trójkę. Tato wrócił w połowie 1945. 
Mnie się wydawał wielki i silny, ale już wtedy był chory. Parę dni 
później byliśmy już w drodze na Zachód, jak to się wtedy mówi-
ło, a w rzeczywistości na północ. Cały nasz dobytek pomieścił się 
w dwóch workach i jednej skrzyni. Tak się zaczęło życie w Kosza-
linie. Tato zaraz znalazł pracę u  ślusarza i  dobrze sobie tam ra-
dził, bo jak się później dowiedziałem, całą wojnę pracował w za-
kładach zbrojeniowych i dużo się nauczył. Wtedy, w 1945 roku, 
były najpiękniejsze święta, jakie pamiętam. Proszę mnie dobrze 
zrozumieć, ja się z prezentu cieszyłem, ale dlatego że to on mi go 
dał. I tak mnie wtedy do piersi przycisnął, że do teraz pamiętam 
zapach mydła na jego skórze. 

Pani Anna  

Jeszcze dzisiaj oczy pani Anny szklą się na wspomnienie rodzin-
nego domu w Wymysłach pod Warszawą. W jednej chwili rozsy-
pał się w gruz od uderzenia bomby. Przerażenie, później ponie-
wierka. Po przejściu frontu wszyscy dookoła mówili, że jeśli całą 
rodziną wyjadą na Pomorze, to będą mieli nowy dom i będzie im 
lepiej. - Wyjeżdżaliśmy, kiedy zakwitły śliwki – wspomina wiosnę 
1945 roku. – Miałam wtedy osiem lat.

Pamięta, że podróż była długą męką. Jeden wagon, jedna 
rodzina. Niektórzy w  osobnych wagonach przewozili zwierzęta. 
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Co rusz przystanki, bo krowy i konie trzeba było nakarmić albo 
przepuścić transporty wojskowe. Ludziom kończyły się zapasy. 
Czasami stali na bocznym torze, nie wiadomo dlaczego. Bywało, 
że wtedy miejscowi się litowali, przynosili trochę wody i coś do 
zjedzenia. 

W końcu dotarli do Koszalina. Dalej, do Bobolic, ruszyli furman-
ką. W miasteczku stało dużo pustych domów. Rodzice Ani wybrali 
taki średniej wielkości, murowany. Wyglądał tak, jak by dopiero 
wczoraj ktoś go opuścił. Zapamiętała, że było w nim dużo przed-
miotów codziennego użytku. I brązowe meble. W ogrodzie odna-
leźli żywność zakopaną na „czarną godzinę” przez uciekających 
niemieckich mieszkańców. Rodzice zaczęli organizować gospo-
darstwo. Po paru miesiącach mieli świnki, kury i krowy. 

Ania była zadowolona, bo część dawnych sąsiadów również 
przyjechało do Bobolic. Czuła się jak u  siebie. Produkty, które 
były potrzebne rodzinie, uzyskiwała mama. Chodziła do sąsiadów 
i sprzątała, szyła.

Ania pierwsze święta na Pomorzu spędzała z rodzicami, ciocią 
i czwórką starszego rodzeństwa. Najstarszy był Janek, potem Te-
resa, Aniela i Zygmunt.  

Wcześnie rano tato wraz z Jankiem i Zygmuntem, wybrali się 
do lasu po choinkę. Dla Ani wiązało się to z ogromnymi emocja-
mi. Wyobrażała sobie ją jako dużą, kolorową i  sięgającą sufitu. 
Nie mogła się doczekać. I taka była! Pod dom, na sankach, wje-
chał duży świerk. Tato szybko poprzycinał gałęzie i wraz z synami 
wniósł drzewko do domu. Ania była zachwycona. O takiej choince 
marzyła.

Od samego rana mama i  ciocia rozpoczęły świąteczne przy-
gotowania. Najpierw karmiły zwierzęta, a mama doiła krowy. Po-
tem z Teresą i Anielą sprzątały dom, a Ania ścierała kurze. Kiedy 
w całym domu było już czysto, mama i ciocia Bronia zabrały się za 
gotowanie. W całym domu pachniało kapustą i grzybami. W tym 
samym czasie tato i  dzieci zaczęli ubierać choinkę. Dużo pięk-
nych ozdób zostało w domu po poprzednich właścicielach. Ania 
była zauroczona kolorowymi bombkami, których nigdy wcześniej 
w domu nie miała. Na choinkę wieszali również ciasteczka upie-
czone dzień wcześniej przez mamę. Oczywiście nie obyło się bez 
podjadania, ale część ciastek uchowała się na wigilijny stół.

Padał śnieg. Ania wyszła przed dom. Ulepiła bałwana, a ze spi-
żarni podkradła marchewkę i stary garnek. Tymczasem w domu 
tato i  rodzeństwo szykowali świąteczny stół. Zadaniem Ani było 
włożenie pod obrus sianka, które symbolizowało żłóbek Jezusa. 
Starsze rodzeństwo wyjęło zastawę, która została po wcześniej-
szych właścicielach. Na stole postawili osiem talerzy – siedem dla 
rodziny i  jedno puste miejsce, symbolicznie, dla zmarłego brata 
Ani, Włodka. Na środku stołu stała świeczka, a  obok niej stroik 
zrobiony z gałązek świerku, które odpadły po przycięciu choinki.  
Na stole znalazło się siedem potraw przygotowanych wcześniej 
przez mamę i ciocię Bronię: groch z kapustą, bigos z grzybami, 
pierogi z  grzybami, smażona ryba, śledzie, ziemniaki z  cebulą, 
a także bułka drożdżowa z kapustą i grochem, której Ania bardzo 
nie lubiła. Najbardziej smakowały jej słodkości – ciasteczka, ciasta 
drożdżowe i kutia.

Po przygotowaniu świątecznego stołu cała rodzina poszła prze-
brać się odświętnie w ubrania wcześniej uszyte przez mamę. Ania 
ubrała swoją najpiękniejszą niebieską sukieneczkę, a we włosach 
zawiązała granatową kokardę. Gotowa do kolacji rodzina z  nie-
cierpliwością wyczekiwała pierwszej gwiazdki na niebie – znaku 
do rozpoczęcia wigilijnej kolacji. Kiedy stanęli wokół stołu, a tato 
rozpoczął modlitwę. Podzielili się opłatkiem i zasiedli do kolacji.

Po posiłku były kolędy. Intonował je tato. Ani bardzo podobał 
się jego głos. Mogła go słuchać w nieskończoność. Chwilę póź-
niej do śpiewania dołączyła cała rodzina.

O  północy mieli pójść na pasterkę. Jednak wcześniej Ania 
zajrzała do zwierząt. Według legendy w wigilię o północy miały 
przemawiać ludzkim głosem. A tu nic! Tłumaczyła sobie później, 
że to dlatego że do północy jeszcze trochę brakowało. Cała ro-
dzina ubrała się ciepło i wyruszyła do kościoła. W połowie drogi 
Ania zorientowała się, że coś jest nie tak. Było jej strasznie zimno 
w stopy. Nie zmieniła swoich odświętnych drewniaków na ciepłe 
zimowe buty. W drodze powrotnej z kościoła kochany tato wziął ją 
na barana i zaniósł do domu. Ania jeszcze raz poszła do zwierząt. 
I tym razem również się zawiodła. 

Autorki są studentkami Politechniki Koszalińskiej. Tekst powstał 
w rmach ich praktyk zawodowych odbytych w redakcji „Prestiżu” 

Autorki: Marcela Lewandowska, Aurelia Pikulska
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izyta w Zabrzu zaczęła się od zaproszenia do 
Urzędu Miasta, gdzie przyjęto dzieci, rodziców 
i trenera niczym delegację oficjalną – z wszelki-
mi honorami, bardzo serdecznie i uroczyście. 
Dzieci dostały prezenty od wiceprezydenta 

miasta, a nieoceniony trener Waldemar Sołek na pamiątkę otrzy-
mał oficjalną piłkę Górnika Zabrze oraz album o  historii sportu 
w tym mieście.

Wszędzie gdzie się pojawiali, chłopcy budzili sensację, bo para-
dowali w strojach klubowych, z flagami Bałtyku i Górnika. Przez cały 
czas pobytu w  Zabrzu towarzyszyło im zainteresowanie lokalnych 
mediów – mieli nawet okazję udzielać pierwszych w życiu wywiadów. 

Było sporo zwiedzania: muzeum sportu,  zabytkowa kopalnia 
węgla kamiennego Gwidon (zjazd pod ziemię), prywatna kolekcja 
pojazdów wojskowych i samolotów. Dla chłopców  to ogromna 
frajda, bo wszędzie mogli wejść, wszystkiego dotknąć. Odwiedzili 
również stadion Górnika Zabrze. Przyglądali się treningowi pił-
karzy Górnika na bocznym boisku. Niezwykłym przeżyciem była 
rozmowa z Wojciechem Pawłowskim, który gra w Zabrzu, a  jest 
wychowankiem koszalińskiego Bałtyku. 

Jednak chyba największym przeżyciem dla chłopaków było to, 
że wyprowadzali na boisko zawodników Górnika, którzy rozgry-
wali mecz z Wisłą Płock. Górnik wygrał cztery do zera! Po meczu 
chłopcy i ich rodzice wręczyli wielki puchar od prezesa KKP Bałtyk 

Pisklęta Bałtyku wspominają 
wyprawę do Zabrza
Sport to nie tylko trening, to również wychowanie. Właśnie z tego względu w dniach 24-27 sierpnia br. na zaproszenie Młodzieżowego 
Klubu Sportowego Zabrze Kończycie mali piłkarze Przedszkola Piłkarskiego Pisklęta działającego przy Klubie Piłki Nożnej Bałtyk Kosza-
lin przebywali w Zabrzu i  uczestniczyli tam w drugim Młodzieżowym Turnieju Piłkarskim im. Krzysztofa Maja. 

w
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Zenka Bednarka przedstawicielem klubu z Zabrza, z gratulacjami 
za awans do ekstraklasy. 

Kolejnego dnia piłkarze z  Koszalina uczestniczyli w  turnieju 
imienia Krzysztofa Maja. Przyszło im grać z  przeciwnikami uro-
dzonymi w 2009 roku, a grającymi w takich znanych klubach jak 
Ruch Radzionków, GKS Katowice, Chemik Zabrze, w  Akademii 
Piłkarskiej Zabrze. Byli młodsi od swoich przeciwników o rok lub 

dwa lata, co w tym przypadku ma ogromne znaczenie, bo chodzi 
przecież o  zaledwie kilkulatków. Młodzi, słabsi fizycznie walczyli 
z pełnym oddaniem i z pełnym zaangażowaniem.  

W wyjeździe uczestniczyło 30 osób - 14 małych piłkarzy, trener, 
rodzice. Kierownikiem wyjazd był pan Paweł Sominka, rolę fotore-
portera odegrała pani Aneta Kąsek, kierowcą klubowego autobu-
su był pan Radosław Bognowski. 
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rzykładem takiego zjawiska są mieszkania waka-
cyjne w apartamentowcu Dune w Mielnie (pierw-
sza, działająca od czerwca 2013 roku część Dune 
Resort). Ich pierwotni właściciele wystawiając je 
obecnie na sprzedaż, oczekują cen nawet dwu-

krotnie wyższych niż te sprzed pięciu lat. Podstawowym wyjaśnie-
niem tego zjawiska jest wciąż istniejąca różnica cen nieruchomo-
ści między Polską a krajami Europy Zachodniej. 

Ten rozziew cenowy stopniowo maleje, ale są to wciąż różni-
ce ogromne. Ciekawych danych dostarcza raport  zatytułowany  
„Property Index. Overview of European Residential Markets”. 

Pokazano w nim, jakiej wielkości nowe mieszkanie można kupić 
w europejskich państwach i metropoliach za 200 tys. euro. Jak wy-
licza firma Deloitte, nad Wisłą za te same pieniądze można kupić 
nieruchomość czterokrotnie większą niż w Wielkiej Brytanii, któ-
ra jest pod tym względem najdroższa. Mamy więc jeszcze długą 
drogę do wyrównania cen i długo jeszcze zakup nieruchomości 
(mieszkania, apartamentu, ziemi) będzie bardzo opłacalną pasyw-
ną formą inwestowania, gwarantującą w  dłuższej perspektywie 
wysoki zwrot z kapitału. 

Na inne jeszcze  zjawisko zwraca uwagę Marcin Kokot, właści-
ciel firmy City Apartments. Otóż w Mielnie nadal podaż aparta-

Apartamenty 
na wynajem – korzyść 
na dwa sposoby

Wobec bardzo niskiego oprocentowania lokat bankowych inwestowanie w nieruchomości jest obecnie w Polsce dużo korzystniejszą 
metodą pomnażania kapitału. Przy ocenie rentowności bierze się pod uwagę zazwyczaj bieżące przychody z wynajmu mieszkań lub 
apartamentów, jakby nie zwracając uwagi na dłuższą perspektywę czasu. Tymczasem gdy analizuje się stały ruch cen w górę na rynku 
nieruchomości w dłuższym czasie, można dojść do wniosku, że zwyżka wartości na przykład apartamentu może być większa niż zsumo-
wane z wielu lat korzyści z samego wynajmu. 

p
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mentów o najwyższym standardzie jest niewielka – zdecydowanie 
mniejsza niż w  okolicach Trójmiasta czy sąsiednim Kołobrzegu. 
Ceny są wysokie, bo popyt rośnie, a nie zanosi się na to, by w krót-
kim czasie lokalny rynek miał być zalany nowymi ofertami. Po 
prostu na zbudowanie kolejnych obiektów w najatrakcyjniejszej 
lokalizacji, czyli w bezpośredniej bliskości morza, potrzeba dużo 
więcej czasu niż w przypadku innych miejsc. Z jednej strony wy-
maga to przejścia bardzo skomplikowanej ścieżki przygotowaw-
czej, gdyż mowa o  terenach o szczególnych walorach krajobra-
zowych i przyrodniczych. Z drugiej – sam proces budowlany jest 
bardziej złożony i kapitałochłonny.   

Marcin Kokot komentuje: - Warto mieć świadomość, że rynek 
nieruchomości rezydencjalnych w Europie, z którą się mierzymy 
i która jest dla nas punktem odniesienia, rządzi się własnymi pra-
wami. Ich wartość nie da się odnieść bezpośrednio do wartości 
innych nieruchomości - typu mieszkania i  apartamenty w  mia-
stach. Posiadanie prywatnego apartamentu w atrakcyjnym miej-
scu oznacza pewien prestiż i sygnalizuje wysoki status społeczny 
oraz materialny danej osoby. To również nie jest bez znaczenia.

Zdaniem Marcina Kokota w  Mielnie powstała ciekawa sytu-
acja. Funkcjonują już pierwsze luksusowe apartamenty, więc mia-
sto zwraca na siebie uwagę zamożniejszej klienteli wakacyjnej. 
Z drugiej strony istniejące obiekty i te które w najbliższym czasie 
zostaną ukończone to wciąż za mało dla zaspokojenia rosnące-
go popytu. A tymczasem przez kilka kolejnych lat nowe w strefie 
przybrzeżnej raczej się nie pojawią. 

Z kolei nie byłoby takiego ruchu na rynku luksusowych nieru-
chomości wakacyjnych, gdyby nie zmiany postaw konsumenckich 
Polaków. Powoli stajemy się społeczeństwem zamożniejszym, za-
czynającym zwracać uwagę na jakość – w każdym aspekcie. Wciąż 
jednak pozostajemy praktyczni i dlatego apartamenty zaczęły się 
cieszyć tak dużą popularnością. Mówi o tym Cezary Kulesza, kie-
rownik działu marketingu i sprzedaży dewelopera Firmus Group: 
- Apartamenty są alternatywą dla klasycznych pokoi hotelowych. 
Jeżeli na wakacje wybierze się czteroosobowa rodzina, to trud-
no jej będzie się pomieścić się przez kilka dni w jednym pokoju 
hotelowym. Wynajęcie dwóch to już bardzo wysoki koszt. Stąd 
apartamenty o wysokim standardzie okazują się świetnym rozwią-
zaniem. Gwarantują miejsce noclegowe dla każdego z członków 
rodziny, dużo przestrzeni, a jednocześnie umożliwiają samodziel-
ne przygotowywanie posiłków, wspólne spędzanie czasu na przy-
kład w  okresach niepogody. W  rozliczeniu wychodzą znacznie 
taniej niż pobyt w klasycznym hotelu. 

Z doświadczeń operatorów najmu wynika, że szczególne zna-
czenie dla popularności konkretnych apartamentów ma sposób 
ich urządzenia. Generalnie – im bardziej przypominają cztero- lub 
pięciogwiazdkowy hotel, tym lepiej. Przy ich urządzaniu wszystko, 
nawet najmniejszy szczegół, ma znaczenie. Operatorzy na podsta-
wie kontaktów z tysiącami wynajmujących wiedzą, jakie elementy 
mają kluczowe znaczenie i na które będzie zwracał uwagę ktoś 
rozważający wynajem apartamentu. 

Firma Marcina Kokota poszła jeszcze dalej. Zaproponowała 
swoim przyszłym klientom, nabywcom lokali w oddawanym wła-
śnie do użytku drugim etapie kompleksu Dune Resort, że urządzi 
apartamenty wspólnie z nimi. To korzystne dla obu stron. Inwestor 
nie musi poświęcać czasu na prace wykończeniowe i wyposażanie 
mieszkania. Operator, zastępując w  tych czynnościach nabywcę, 
od razu zwraca uwagę na to wszystko, co w oczach przyszłych wy-
najmujących będzie się liczyło najbardziej i co będzie decydowało 
z jaką wydajnością apartament będzie w przyszłości „pracował”. 

Marcin Kokot mówi: - Mamy do czynienia z zupełnie nowym dla 
nas rodzajem usług. Z naszej oferty zdecydowało się skorzystać 
blisko 40 właścicieli apartamentów. To jest dla nas wielkie wyzwa-
nie. Ale sygnały jakie odbieramy od klientów są bardzo pozytyw-
ne. Są oni po prostu bardzo zadowoleni. My również, bo zawiązu-
jemy w ten sposób współpracę na długie lata. 

Wspomniany drugi etap Dune Resort  to 153 apartamenty, spo-
śród których sprzedane jest już 129, czyli blisko 80 procent wszyst-
kich (stan na 11 grudnia br.). Największe wzięcie mają dwupokojo-
we o powierzchni do 50 metrów kwadratowych, które kupowane 
są najczęściej z  myślą o  wynajmie komercyjnym.  Dobrym przy-
kładem dochodowego apartament tego typu jest jeden z  lokali 
w pierwszej części Dune. W 2016 rok był wynajęty przez 221 dób 
w roku! Apartament ten składa się z pokoju dziennego i dodatko-
wej sypialni, jest wykonany w systemie hotelowym i posiada widok 
na morze. To rekordzista, który przyniósł właścicielowi w skali roku 
niemal 12-procentowy zwrot z kapitału, ale średnie wyniki również 
są imponujące, bo wynoszą około 8 procent w sakli roku.  

- Dla budynku Dune B mamy już pozwolenie na użytkowanie 
– relacjonuje Cezary Kulesza. - Rozpoczęliśmy proces przeka-
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zywania wykończonych apartamentów klientom. Jednocześnie 
przygotowujemy się do uruchomienia recepcji oraz części rekre-
acyjno-basenowej, która znajduje się centralnej części inwestycji.  
W sprzedaży, oprócz innych,  dostępnych jest jeszcze kilka apar-
tamentów dwupokojowych, a ich ceny w wykończeniu pod klucz 
wahają się od 17 do 25 tysięcy  złotych za metr kwadratowy. 

Na marginesie warto dodać, że nie są to ceny najwyższe w Dune 
Resort. Najdrożej do tej pory sprzedany apartament znajduje się 
na V piętrze, a jego cena to ponad 30 tysięcy złotych za metr kwa-
dratowy za standard deweloperski.  Lokal ma powierzchnię 151 
metrów kwadratowych. 

Na ukończeniu jest również trzecia, ostatnia część Dune Resort. 
Spośród znajdujących się w niej 63 apartamentów, właścicieli ma 
już 35. 

Cały kompleks Dune Resort, włącznie z basenami kąpielowymi 
pod dachem i usługami SPA, będzie działał już przed wakacjami 
letnimi 2018 roku. 

- Często osoby zamierzające zainwestować w  nieruchomości 
typu apartament wakacyjny zastanawiają się co wybrać: góry, 
czy morze – mówi Cezary Kulesza. – Wydaje się, że sezon w gó-
rach jest dłuższy, ale z kolei nad morzem w okresie letnim ceny 
mocno wzrastają, co bardzo waży na wyniku finansowym w ujęciu 
rocznym. Poza tym w miejscowościach górskich zachodzi jeszcze 

jedno zjawisko, które widać również gdy porównujemy Kołobrzeg 
i Mielno. W Kołobrzegu, w którym działa mnóstwo sanatoriów, ho-
teli, jest również dużo więcej prywatnych apartamentów do wy-
najęcia. Stąd ceny są niższe, przynajmniej w szczycie sezonu, niż 
w Mielnie. Inna rzecz, że w Kołobrzegu wynajmuje się apartament 
po prostu w mieście. W Mielnie  najwyższej klasy apartamentowce 
powstają bezpośrednio przy plaży i gwarantują widok na Bałtyk, 
na wydmy i na otaczającą zieleń. Dla gości przyjeżdżających z głę-
bi kraju jest to istotny walor. Mamy do czynienia z  ludźmi, któ-
rzy po prostu mają czasu niewiele, a krótkie urlopy chcą spędzić 
w sposób w pełni komfortowy pod każdym względem. Także pod 
względem walorów lokalizacyjnych miejsca, w którym wypoczy-
wają. Jeśli wyjeżdżają nad morze, chcą się nim dosłownie nasycić, 
a więc mieć je stale przed oczyma. 

Marcin Kokot uzupełnia: - Z wynajmem apartamentów jest zu-
pełnie inaczej niż na przykład kwaterami prywatnymi. Tutaj rezer-
wacje dokonywane są z dużym wyprzedzeniem i wpłatą zaliczki, 
która dla wynajmującego stanowi gwarancję przyjazdu gości, 
a dla nich samych gwarancję miejsca w ustalonym terminie. Na-
wet zła pogoda nie wpływa na liczbę dni z pełnym obłożeniem, co 
udowodniło tegoroczne lato. Po prostu jeśli ktoś ma zaplanowane 
wakacje, nie rezygnuje z nich, a atrakcje typu słońce i plażowanie 
zastępuje innymi formami wypoczynku lub przyjemnościami typu 
SPA. 

Autor: Andrzej Mielcarek

Firmus Group na rynku mieszkań wakacyjnej wyznacza nowe standardy. 
Ma podejście całościowe, inwestuje długookresowo. Konsekwentnie dba 
o jakość i dlatego na przykład zachowuje dla siebie administrowanie 
częściami wspólnymi wybudowanych obiektów, dzięki czemu zachowuje 
wpływ na ich codzienny stan i utrzymanie.





abryka Glass Color znajduje się przy ul. Wojska 
Polskiego 25. Jej założycielką jest Krystyna Berez-
ka, która z branżą związana jest od 30 lat. – Swoją 
przygodę z ozdobami świątecznymi zaczęłam cał-
kiem przypadkowo, w  już nieistniejącej koszaliń-

skiej fabryce bombek Nord, która w 2008 roku ogłosiła upadłość. 
Pracowałam na stanowisku brygadzistki działu ręcznego, odpo-
wiadałam za realizację zamówień. To tam narodziła się we mnie 
prawdziwa pasja i miłość do tych dzieł sztuki. Zobaczyłam, jak we 
właściwych rękach kawałek szkła otrzymuje nowe życie. 

Po upadku Nordu Krystyna Berezka zdecydowała się na zało-
żenie własnej działalności, której filarami stały się trzy koleżanki 

z poprzedniej pracy. Jak twierdzi szefowa, otoczyła się specjalist-
kami w swoich dziedzinach – wydmuchiwania bombek i dekoro-
wania. Mimo że obecnie firma ma mocną pozycję, początki nie 
były łatwe. Zainteresowanie ręcznie zdobionymi bombkami spa-
dło, rynek zalały produkty pochodzące z Chin, których jakość była 
wątpliwa, ale cena znacznie niższa. 

Ręczne wyroby doceniali wciąż klienci zagraniczni. Koszalińska 
fabryka rocznie produkuje ponad pół miliona bombek z  czego 
90 procent trafia na eksport. Wyroby Glass Color można nabyć 
w sklepach Anglii, Danii, Szwecji, Szwajcarii, Niemiec. Indywidu-
alne zamówienia trafiają również do Australii, Ameryki i Japonii. 
– Najgorętszy okres mamy nie w grudniu, ale od stycznia do paź-

Tam, gdzie święta 
trwają przez 
okrągły rok  
Najpiękniejsze ręcznie zdobione bombki, które szturmem zdobywają takie rynki jak Szwajcaria, Irlandia, Australia – pochodzą 
z Koszalina. Produkuje je firma Glass Color. Działa na rynku od 10 lat, ale jej korzenie sięgają głębiej w przeszłość.
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dziernika, kiedy realizujemy zagraniczne dostawy – wyjaśnia pani 
Krystyna. – Dopiero później zaczynamy realizować zamówienia lo-
kalnych firm, indywidualnych klientów i wyposażamy nasz sklepik. 

W firmie pracuje 10 pań, z których żadna nie ma wykształce-
nia plastycznego. Wszystkie umiejętności zdobyły samodzielnie. 
Dzięki talentowi, precyzji i  cierpliwości codziennie wykonują po 
kilka tysięcy identycznych ozdób choinkowych. – Ze szklanych, so-
dowych rur w temperaturze ok. 1000 stopni powstaje ampułka, 
którą należy rozdmuchać i nadać przyszłej bombce odpowiedni 
kształt i rozmiar. Mogą mieć od 3 do 15 cm. Ze specjalnych form 

powstają inne kształty niż okrągłe, jak np. mikołaj, bałwan czy 
szyszka. Następnie bombka jest srebrzona, po 24 godzinach tra-
fia do dekoratorni, gdzie przywdziewa nowe szaty. Czas pracy nad 
jedną ozdobą uzależniony jest od trudności zdobień. Czasami jest 
to 15 minut, innym razem może to zająć nawet cały dzień. 

Jak podkreśla pani Krystyna – my, Polacy, jesteśmy tradycjonali-
stami, bo lubimy standardowe kolorowy jak czerwony, biały, złoty 
i srebrny. Na naszych choinkach najczęściej wiszą bombki okrą-
głe, okrągłe z tzw. reflektorem, ale również bałwany, mikołaje, so-
ple, szyszki, dzwoneczki. Nie brakuje również ozdób z postaciami 



z bajek. Okrągłe bombki najczęściej dekorowane są delikatnymi 
płatkami śniegu, choinkami, gwiazdami. 

Austria i Niemcy gustują z kolei w ciemniejszych odcieniach jak 
wiśnia, bordo, kobalt, ciemna zieleń. Irlandia stawia na czerń. Do 
Danii, Szwajcarii, Szwecji i Irlandii w tym roku fabryka wykonywa-
ła różnego rodzaju skrzaty i krasnoludki. Za to do Japonii zostały 
wysłane duże 15-centymetrowe czarne bombki z białymi zdobie-
niami, żywo czerwonymi różami oraz kwiatami wiśni. 

W ciągu 10 lat fabryka zrealizowała mnóstwo zamówień indywi-
dualnych. Glass Color przygotowało np. bombkę zdobioną praw-
dziwym złotem, a także kryształkami Swarovskiego. Wyjątkowym 
zleceniem były ozdoby choinkowe dla japońskiego zespołu – The 
Gazette.  Bogato zdobione, ręcznie malowanymi różami, a także 
wyklejanymi materiałowymi płatkami tych kwiatów. 

Jak podkreśla właścicielka fabryki, praca jest naprawdę wyjąt-
kowa. To nie tylko poczucie, że święta trwają przez cały rok, ale 
przede wszystkim wyjątkowi ludzie. – My nie tylko tworzymy, ale 
również odtwarzamy przesłane nam wzory w ramach specjalnych 
zamówień. Poznaje wtedy niezwykłe historie rodzinne – opowia-

da pani Krystyna. – Ostatnio dostaliśmy zlecenie na rekonstrukcję 
kolekcji bombek na podstawie jednej, która uratowała się z po-
żaru domu. Odtworzenie starych bombek jest prawdziwym wy-
zwaniem, bowiem niektóre z dawniejszych ozdób były malowane 
farbami, a ich zdobienia są bardzo szczegółowe. 

Glass Color z roku na rok zyskuje większe grono klientów rów-
nież w kraju i w samym Koszalinie. W okresie przedświątecznym 
przed sklepem przy ul. Wojska Polskiego ustawia się kolejka 
klientów, którzy chcą nabyć coś wyjątkowego. Ręcznie malowane 
ozdoby swoją niezwykłością nie tylko przykuwają uwagę, ale rów-
nież mają nadzwyczajny charakter tchnięty w nie przez dekorator-
ki. Indywidualne zamówienia wykonywane są zarówno dla firm, 
kościołów, ale również osób prywatnych, które np. obdarowują 
gości weselnych bombkami, czczą w ten sposób narodziny dziec-
ka czy pierwsze jego święta Bożego Narodzenia. Dla pań Glass 
Color nie ma zleceń nie do wykonania. Olbrzymie doświadczenie 
i  niezwykłe umiejętności manualne sprawiają, że firma realizuje 
coraz więcej zamówień, mimo że z Chin ciągle płyną miliony pla-
stikowych bombek rocznie. 

Autor: Wioleta Jędrzejczyk – Betlińska / Foto: Marcin Betliński
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iedy dokładnie rok temu pisaliśmy o  grupie 
okiennej zainicjowanej przez Jarosława Loosa, 
inwestycja przy Połczyńskiej w Koszalinie była 
już zaawansowana. Hala podzielona wcześniej 
na niewielkie pomieszczenia, zmieniła się  nie 

do poznania. Fabryce potrzebna była duża otwarta przestrzeń, 
by dało się ustawić maszyny do produkcji okien. Tak więc ścianki 
wewnętrzne zamieniły się w sto wywrotek gruzu. Później przyszły 
kolejne prace – włącznie z wymianą wszystkich instalacji i dodat-
kowo rozprowadzeniem instalacji ze sprężonym powietrzem.

Remont zakończył się z  początkiem kwietnia br. Z  końcem 
kwietnia zaś zarejestrowana została E.Link spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, która w  hali rozpoczęła produkcję plasti-
kowej stolarki okiennej. Obiekt ma 2400 metrów kwadratowych 
powierzchni. Większość, bo 2200 metrów, to część produkcyjna. 
Pozostałe 200 metrów zajmują biura. 

Andrzej Hondo, współwłaściciel, członek zarządu, dyrektor ope-
racyjny firmy, zaangażowany w  jej tworzenie od etapu pomysłu, 

relacjonuje: - Dwa miesiące zajął nam rozruch. Mieliśmy wtedy już 
wszystkie potrzebne maszyny, kompletowaliśmy i szkoliliśmy zało-
gę. Produkowaliśmy w tym czasie na rzecz firmy PUF. W połowie 
czerwca dołączył do mnie Ireneusz Gabryś, wcześniej pracujący już 
w naszej grupie, który został dyrektorem handlowym E.Link i moim 
partnerem w  zarządzaniu  spółką.  Ireneusz Gabryś jest również 
członkiem zarządu i współwłaścicielem firmy.

Mocny start

Od 1 lipca br. firma jest już na własnym rozrachunku. Ireneusz Ga-
bryś mówi: - Warto podkreślić, że od samego początku stanęliśmy 
na własnych nogach. Nasza młoda firma jest podmiotem samofi-
nansującym się i z miesiąca na miesiąc poprawia wynik. Obrót za 
cztery pierwsze miesiące produkcji zamknęliśmy w kwocie sześciu 
milionów złotych, wobec planowanych pięciu i pół miliona złotych 
za całe półrocze. Tak więc widać, jaką mamy od początku dynamikę.

Absolutna większość produkcji jest kierowana na rynek nie-
miecki. - Mamy bardzo dobrą współpracę z firmą EGE GmbH, 

Nowa fabryka okien 
nabiera rozpędu
Dopiero po rozbiciu wewnętrznych ścian w hali należącej niegdyś do przedsiębiorstwa RUCH można było sobie wyobrazić, że da się 
w  niej zamontować linie do produkcji okien. Po wywiezieniu stu wywrotek gruzu, położeniu od nowa wszelkich potrzebnych instalacji, 
w hali przy ulicy Połczyńskiej z końcem kwietnia br. znalazła swoją siedzibę spółka E.Link, najmłodsza w rodzinie firm branży okiennej 
skupionych wokół Jarosława Loosa. Po dwumiesięcznym rozruchu fabryka systematycznie podnosi  produkcję, większość wyrobów 
eksportując do Niemiec. Plan na przyszły rok zakłada podwojenie liczby produkowanych tam okien. 

K

Andrzej Hondo i Ireneusz Gabryś, współwłaściciele spółki E.Link
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która zapewnia nam zbyt ponad połowy produkowanych 
okiem. Właściciel tej firmy jest również udziałowcem E.Link. To 
jest dla nas partner strategiczny. Kupiliśmy 80 procent udziałów 
w firmie Link Niemcy, czyli naszej siostrzanej spółki. Staliśmy się 
w ten sposób właścicielami spółki dystrybucyjnej. Ten zakup ma 
dla nas bardzo istotne znaczenie, bo pozwala nam mocno po-
szerzyć rynek zbytu. Jest to firma, która działa w rejonie Kolonii 
i  ma tam bardzo mocną pozycję. Dawniej produkowała okna, 
obecnie zajmuje się wyłącznie dystrybucją – informuje Andrzej 
Hondo. 

Budowanie zespołu

Procesem trudniejszym niż remont hali i instalacja w niej dwóch 
ciągów do produkcji okien jest skompletowanie załogi. Jej skład 
wciąż jeszcze ewoluuje, ale wyłonił się już silny jej trzon.

Dyrektor Hondo wyjaśnia: - Spośród 30 ludzi pracujących 
bezpośrednio przy produkcji tylko co trzeci pracował wcześniej 
w branży. Pozostali u nas uczą się zawodu. I to jest główna przyczy-
na rotacji, bo nie każdy odnajduje się w tej pracy i nie każdy jest 
w stanie spełnić nasze wymagania. 

Oprócz 30 wspomnianych pracowników produkcyjnych, jest 
jeszcze 10 osób wspierających, wliczając w to obu dyrektorów. 
- Wspomagamy naszych niemieckich partnerów, delegując 
czasowo do pracy  w ich zakładach naszych najlepszych ludzi, 
których możemy nazwać liderami. Jest ich w tej chwili 16. Wy-
konują tam pracę przy produkcji okien. To jest swego rodzaju 
atrakcja dla osób, które szukają u nas zatrudnienia. Przez tych 
parę miesięcy pracy w  Niemczech można solidnie podrepe-
rować budżet domowy, bo delegowani zarabiają w tym czasie 
według stawek niemieckich. To jest świadome nasze działanie. 
W ten sposób mamy komplet załogi na miejscu a jednocześnie 
dużą grupę fachowców wciąż w zasięgu, czasowo pracujących 
w Niemczech. 

Spółka E.Link nawiązała współpracę z  Zarządem Służby Wię-
ziennej reprezentowanym przez panią dyrektor Wiesławę Pana-
szewską i umożliwiła pracę osadzonym. Jest ich w tej chwili 10. 
Jak podkreślają szefowie spółki, są to bardzo zaangażowani i do-
brzy pracownicy, zdyscyplinowani i solidni. Jeden z osadzonych, 
w momencie kiedy zakończył odbywanie kary, poprosił o dalsze 
zatrudnienie, już jako pracownik wolny. Czterech innych również 
złożyło deklarację, że chcieliby po wyroku dalej pracować w  E.
Link. - To są dla nas bardzo wartościowi pracownicy, mocne punk-
ty w  gronie załogi. Zostali zresztą bardzo dobrze przyjęci przez 
pozostałych pracowników, mają z nimi dobre relacje. I właściwie 
gdy ktoś z zewnątrz zajrzy do hali, nie będzie w stanie powiedzieć, 
kto jest pracownikiem wolnym, a kto osadzonym. Niczym się od 
siebie nie różnią. 

„Praca dla Więźniów” to realizowany od 2016 roku przez Służbę 
Więzienną program wspierania szeroko rozumianej readaptacji 
społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach 
śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej. Jest pro-
jektem bez precedensu w historii polskiego więziennictwa. W cią-
gu 18 miesięcy wdrażania programu zatrudnienie skazanych 
zwiększyło się o 11 tysięcy osadzonych. Według danych na koniec 
października 2017 roku pracuje już co drugi z nich.

- Wcześniej osoby opuszczające zakłady karne lądowały naj-
częściej na marginesie społeczeństwa, bo nie było dla nich pracy. 
Wpis o odbyciu kary w życiorysie zniechęcał do zatrudniania ta-
kich osób. To był dramat nie tylko ich indywidualnie, ale i dramat 
społeczny – mówi Andrzej Hondo. - Danie im szansy, tak jak u nas, 
na normalną pracę stanowi w  mojej ocenie ogromną wartość, 

którą te osoby naprawdę doceniają. U nas ci pracownicy dali się 
poznać z jak najlepszej strony, oceniany ich wysoko. 

Praca wciąż czeka

Na razie E.Link pracuje w systemie jednozmianowym. Obecnie, 
kiedy kumulują się zamówienia, praca jest przejściowo wydłuża-
na. Możliwość wprowadzenia drugiej zmiany to potencjał, który 
pozwoli firmie realizować ambitne plany rozwoju produkcji. Ale 
do tego potrzebne jest podwojenie zatrudnienia. 

Andrzej Hondo komentuje: - Pozyskujemy nowych pracowni-
ków, żeby docelowo uruchomić drugą  zmianę. Cały czas jeste-
śmy otwarci na nowych ludzi. Przyjść do nas może każdy, kto chce 
się nauczyć nowego zawodu. Staramy się robić tak, by poznawali 
oni cały proces produkcji okien. Stąd na przykład zmieniają się co 
pewien czas na poszczególnych stanowiskach. Chodzi o to, żeby 
nie powstało odczucie znużenia, a z drugiej strony to właśnie po-
zwala naszym ludziom uczyć się nowych umiejętności. Stają się 



pracownikami uniwersalnymi, przygotowany do wykonywania 
różnych czynności. Poboczną korzyścią, ale również istotną, jest 
możliwość płynnego organizowania zastępstw. 

Ireneusz Gabryś dodaje: - Otworzyliśmy dodatkowo oddział 
w  Słupsku, ale tylko handlowy. Są to cztery osoby. Ponieważ 
„Słupsk oknami stoi” tam było nam łatwiej znaleźć specjalistów od 
handlu stolarką okienną. Będziemy rozwijać ten rynek. Zaczęliśmy 
we wrześniu i od razu osiągnęliśmy wynik o 30 procent wyższy od 
zakładanego. Ta dynamika jest bardzo obiecująca. 

Bez przerwy zimowej

Duża część firm okniarskich w grudniu i styczniu, a nawet w lu-
tym, zaprzestaje produkcji. Ma to związek z zimowym przestojem 
na rynku budowlanym. Załogi wykorzystują wtedy urlopy, albo 
wysyłane są na tzw. postojowe. W E.Link, mimo że dopiero wy-
startowała, przestoju nie będzie. Gwarantuje to stabilny portfel 
zamówień. A  to z  kolei wynik współpracy w  ramach grupy firm 

branży okiennej skupionej wokół Jarosława Loosa. Ten koszaliń-
ski przedsiębiorca produkcją okien zajmuje się od 25 lat. Zdobył 
w tym czasie ogromne doświadczenie i zbudował sieć powiązań 
biznesowych, które przynoszą obecnie korzyści każdej z  firm, 
w którą jest zaangażowany. 

Jarosław Loos realizuje od paru lat ciekawą politykę zarządza-
nia. Najlepszym swoim menedżerom stwarza warunki do dalsze-
go rozwoju poprzez to, że oddaje im część udziałów w tworzo-
nych przedsiębiorstwach. Tym sposobem menedżerowie ci stają 
się jego wspólnikami. 

Tak było również z E.Link. Dyrektor Andrzej Hondo komentuje: 
- Takie osobiste zaangażowanie tworzy nową perspektywę. Nie 
pracuję już „dla kogoś”, pracuję dla siebie. Dosłownie. To bardzo 
mocno mobilizuje. Bardzo doceniam to, że dostałem taką szansę. 
Sam zaś zawsze podkreślam w kontaktach z pracownikami, że są 
dla mnie partnerami, tak ich chcę traktować. Powodzenie firmy, 
którą wspólnie tworzymy, wpływa na sytuację każdego z nas. Do-
bre wyniki, rozwój, przekładają się na stabilność i poczucie bez-
pieczeństwa, nie mówiąc już o satysfakcji materialnej. Dużo wy-
magamy od naszych współpracowników, ale sami również mamy 
wysokie wymagania wobec siebie. Taka postawa działa motywu-
jąco. Chcę, żeby moi ludzie wiedzieli, że priorytetem jest rozbu-
dowa potencjału firmy, przy jednoczesnej dbałości o  warunki 
pracy i satysfakcję zespołu, a dopiero później realizacja zysków.     

Zakład przy Połczyńskiej osiągnął poziom produkcji na pozio-
mie 1500 okien w miesiącu. Plany na przyszły rok zakładają, że już 
w marcu 2018 roku będzie to między 2200 a 2500 okien miesięcz-
nie. Ireneusz Gabryś mówi: - Podchodzimy do sprawy ambitnie, 
ale to jest wciąż poziom realny. W kolejnych kwartałach produkcja 
jeszcze wzrośnie. Zdajemy sobie sprawę że oprócz zwiększenia 
ilości produkowanych okiem z czasem będzie się także zmieniał 
asortyment, bo to naturalne. To stymuluje stały rozwój.  

Jesteśmy stąd!

Firma od samego początku podkreśla swoje silne związki z Ko-
szalinem. Dlatego remont hali i  jej przystosowanie do produkcji 
przeprowadziła siłami koszalińskich firm, zaopatrując się w kosza-
lińskich hurtowniach budowlanych. Podobnie obecnie, w  fazie 
kiedy rośnie produkcja, wszelkie materiały i komponenty, jeśli są 
dostępne na lokalnym rynku, E.Link kupuje na miejscu. Podobnie 
ze spedycją. Okna wyprodukowane przy Połczyńskiej transportują 
do odbiorców koszalińskie firmy. 

- Kładziemy silny nacisk na to, co nazywa się lokalnym patrio-
tyzmem gospodarczym – podkreśla dyrektor Ireneusz Gabryś. – 
Większość naszej produkcji trafia do odbiorców w Niemczech, ale 
my stale podkreślamy, że jesteśmy z Koszalina i tak chcemy być 
postrzegani. 

- Także nasz zespół to ludzie stąd – mówi Andrzej Hondo. – Z wie-
loma wcześniej miałem okazję współpracować. Zaufali mi i obec-
nie budujemy wspólnie pozycję E.Link. Mają różny staż zawodowy, 
ale tutaj stanowią kluczową grupę. Główną księgową została u nas 
pani Karolina Mleczko-Smulska. Kadrami i płacami zajmuje się pani 
Justyna Śmidecka, za zaopatrzenie odpowiada pani Renata Adam-
czewska, produkcję nadzoruje bardzo doświadczony Andrzej Wa-
ligóra, a głównym technologiem został ubiegłoroczny absolwent 
Politechniki Koszalińskiej Mateusz Szumski. Jak widać nasz team 
to mix doświadczenia i młodości. Ale parę cech jest wspólnych. To 
przede wszystkim zaangażowanie, ambicja i  poczucie odpowie-
dzialności. Z tego wymieszania płynie dużo dobrej energii. 

Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Marcin Betliński
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łowo „sash” w  nazwie firmy oznacza ramę okna 
otwieranego pionowo. Okna tego typu dominują 
w Wielkiej Brytanii. I to tam trafia niemal cała pro-
dukcja koszalińskiej spółki należącego do grupy 
okiennej stworzonej przez Jarosława Loosa.

Okna produkowane przez Q4SASH wyróżnia jeszcze jedno: 
są wytwarzane wyłącznie z  drewna lub z  drewna z  niewielkim 
dodatkiem części aluminiowych. Przez lata firma wyrobiła sobie 
mocną markę wśród odbiorców na Wyspach. Są nimi najczęściej 
rodzinne firmy budowlane. W  Anglii trwa nieustanna moderni-
zacja budynków, a że są one najczęściej stare i objęte nadzorem 
konserwatorskim, używane przy remontach nowe okna muszą być 
idealnie takie same jak pierwotne. 

Właśnie zdolnością odtwarzania unikatowych wzorów, solid-
nością  i  rzetelnością koszalinianie zaskarbili sobie uznanie bry-
tyjskich odbiorców. Radzą sobie lepiej niż miejscowi wytwórcy 
z nietypowymi zamówieniami i dlatego portfel zamówień stale im 
rośnie. To daje firmie stabilność i możliwość rozwoju, czego wyra-
zem są kolejne inwestycje. 

Krzysztof Procz, który w duecie z Arturem Sałapatkiem zarządza 
Q4SASH Windows, komentuje: - Działamy według precyzyjnego 
planu. Kiedy na początku roku wprowadzaliśmy się do nowego 
obiektu, już wiedzieliśmy, jakie będą nasze następne kroki. Dla-
tego stanęliśmy do przetargu i nabyliśmy sąsiednią działkę. Po-
stawimy tam drugą halę o  powierzchni półtora tysiąca metrów 
kwadratowych. Dodatkowo powstanie łącznik, który obecnie słu-

Okna z Q4SASH 
zdobywają 
kolejny rynek 
Pierwsze co uderza w oczy po przekroczeniu progów Q4SASH Windows, to panujący wszędzie idealny porządek. Od początku roku, 
po przeprowadzce z ulicy Słowiańskiej, firma działa w strefie ekonomicznej w nowo wybudowanej hali o powierzchni dwóch tysięcy 
metrów kwadratowych. Już wiadomo, że wkrótce wybuduje obok drugą, niemal tak samo dużą. Stale umacnia się na rynku brytyjskim, 
który wchłania obecnie całą jej produkcję, ale zaczyna również ekspansję na rynek niemiecki. Potrzebuje więc nowej powierzchni, ale 
również kolejnych pracowników. 

s
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ży za plac manewrowy, a który będzie miał sześćset metrów po-
wierzchni i drugi łącznik, mniejszy, liczący 80 metrów. Tym samym 
powierzchnia, jaką będziemy mieli do dyspozycji, się podwoi. 

Do nowej hali przyniesiony zostanie tzw. biały montaż. Warto 
tu powiedzieć, że produkcja w Q4SASH Windows ma charakter 
gniazdowy a nie liniowy. Oznacza to, że małe zespoły wykonują 
kolejne czynności produkcyjne, które zasadniczo  można podzie-
lić na etap maszynowy i  wykończenie ręczne, kiedy drewniane 
ramy są dokładnie szlifowane, okuwane i malowane. 

Rozdzielenie tych dwóch etapów podniesie komfort pracy. 
- Jednocześnie zyskamy miejsce, żeby wstawić więcej maszyn, 
przez co zwiększy się nasza moc produkcyjna – wyjaśnia Krzysz-
tof Procz. – W tym roku uruchomiliśmy produkcję nowego asor-
tymentu, pięć produktów, które dołączyliśmy do naszej oferty. 
Jednocześnie są przygotowane kolejne, które za chwileczkę wej-
dą do produkcji. Do tego, co zrozumiałe, potrzebne są nowe urzą-
dzenia i nowe miejsce. 

Artur Sałapatek dodaje: - Budowaliśmy ten zakład ze świado-
mością, że prędzej czy później będziemy się chcieli rozbudować. 
Oczywiście nie robimy niczego na hurra i dlatego w tej chwili za-
kład produkuje, a my jednocześnie przygotowujemy się do jego 
powiększenia. 

Włącza się Krzysztof Procz: - W  tej chwili jesteśmy na etapie 
projektowania. Mamy już wizualizacje rozwiązań. W  nowej hali 
będą pomieszczenia socjalne dla pracowników. W  ten sposób 
obie części będą miały odrębne zaplecza. Nikt nie będzie musiał 
chodzić z hali do hali, żeby się umyć, przebrać albo zjeść posi-
łek. Przy nowej części urządzimy dodatkowy parking i duży plac 
manewrowy. Działka jest co prawda trochę niewygodna, bo ma 
nieregularny kształt, a na dokładkę występuje duża różnica pozio-
mów, ale nie z takimi rzeczami sobie dotąd radziliśmy – kwituje, 
śmiejąc się, Krzysztof Procz. 

Szefowie Q4SASH bywają pytani, jak to się dzieje, że firmie 
systematycznie przybywa zleceń. – Nie ma w tym wielkiej tajem-
nicy – mówi Krzysztof Procz. – Udało nam się zdobyć zaufanie 
klientów. Utrwalamy je, zaopatrując ten rynek w stu procentach 
„spod jednego dachu”, jakościowo i  terminowo bez zarzutu. To 
wszystko przekłada się na zwiększoną liczbę zleceń. Rozmawiamy 
pod koniec listopada, a my mamy już w tej chwili zamówienia za-
gwarantowane do końca stycznia 2018 roku. To pokazuje z jakim 
wyprzedzeniem musimy myśleć o produkcji. 

Po raz pierwszy od trzech lat załoga Q4SASH Windows będzie 
miała przerwę świąteczną z prawdziwego zdarzenia, czyli od wi-
gilii do Nowego Roku, a jeśli uda się do świąt wyrobić z pilnymi 
sprawami, to być może nawet do 8 stycznia. W latach poprzed-
nich przed Bożym Narodzeniem kumulowały się zamówienia, dla-
tego o wydłużonej przerwie nie było mowy. Z kolei przełom grud-
nia 2016 roku i stycznia roku bieżącego wypełniła przeprowadzka 
zakładu z poprzedniej lokalizacji do nowej. - Nasi ludzie, chcę to 
podkreślić, naprawdę na taki odpoczynek zapracowali – podkre-
śla współwłaściciel firmy Krzysztof Procz.  

Zatrudnienie w firmie w stosunku do roku poprzedniego wzro-
sło nieznacznie i wynosi obecnie około 80 osób. Rotacja jest nie-
wielka. W ocenie szefów zespół jest zgrany, kompetentny i zaan-
gażowany. 

- Zaproszenie dla ludzi, którzy chcą się nauczyć nowego zawo-
du, wciąż jest aktualne – podkreśla Artur Sałapatek. - Na bieżąco 
szkolimy ludzi. Jest jeden warunek, jaki stawiamy: dana osoba 
musi rzeczywiście chcieć się uczyć i  przekwalifikować. Bardzo 
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ważna przy tym jest zdolność dostosowania się do klimatu pa-
nującego w gnieździe produkcyjnym. To mikro zespół, w którym 
takie dopasowanie jest kluczowe. Jeżeli ktoś ma zdolność takiej 
adaptacji, jest osobą zdolną do współpracy, na pewno się w na-
szych warunkach odnajdzie. 

- Przyjęliśmy rozwiązanie, że jeżeli produkcja odbywa się zgod-
nie z harmonogramem, dzielimy się z załogą zyskiem. Premie wy-
noszą do 40 procent podstawowych zarobków. To bardzo dobre 
pieniądze. Chcemy, żeby ludzie czuli, że to ile zarobią, zależy od 
nich samych. Żeby pracowali tak, jak dla siebie. Takie podejście 
wpływa na to, że wszyscy czują się odpowiedzialni i  nawzajem 
sobie pomagają. Ciągle szukamy nowych rozwiązań, uspraw-
nień. Wiele pomysłów wychodzi od samych pracowników. Dzięki 
temu poziom profesjonalizmu w firmie cały czas wzrasta. Naszym 
klientom w cenie produktu gwarantujemy święty spokój, czyli nie-
zawodność, solidność, najwyższą jakość. Wykonujemy pracę raz 
i zapominamy o niej. 

Pracownicy chwalą sobie zmianę lokalizacji fabryki. W nowym 
miejscu jest dużo więcej przestrzeni, wszędzie czysto, przyjazna 
temperatura. No i idealny porządek na każdym kroku. - To to się 
nie zmieniło. Bardzo cenimy sobie porządek, bo jeżeli jest porzą-
dek, to jest również kultura pracy. Pracownicy utrzymują porządek 
niejako dla siebie. To oni wracając następnego dnia do pracy za-
stają stanowiska w takim stanie w  jakim je poprzedniego zosta-
wili. Panuje stara zasada: „wziąłeś narzędzie, odłóż je na to samo 
miejsce”. Wymagając od pracowników zachowania porządku, 
sami musimy być wzorem, dlatego bardzo pilnujemy wszelkich 
zasad i staramy się też to przekładać na pracę innych – podkreśla 
Krzysztof Procz. 

Budowa nowej hali może rozpocząć się już w marcu, kwietniu 
2018, a może również dopiero jesienią. Szefowie Q4SASH pod-

kreślają, że są w komfortowej sytuacji – mogą spokojnie przygo-
towywać się do budowy i spokojnie szukać wykonawcy. Nie chcą 
niczego sztucznie przyspieszać, a raczej tak „wstrzelić się” w plany 
firmy budowlanej, aby wszystko od początku do końca wykonała 
niejako za jednym podejściem. Na same roboty budowlane po-
trzeba około pół roku. 

Czas, w  jakim realizowana będzie rozbudowa, nie oznacza 
czekania z  założonymi rękami. Firma chce go wykorzystać na 
poszerzanie załogi i  jej dalsze szkolenie. Z  drugiej strony stale 
pracuje nad nowymi wzorami okien i rozmaitymi usprawnienia-
mi. - Chcemy między innymi uruchomić małą modelarnię do 
produkcji nietypowych krótkich serii – wyjaśnia Krzysztof Procz. 
– Wtedy będziemy mogli spokojnie realizować nietypowe zle-
cenia, wymagające więcej czasu i  technicznego „główkowania”. 
Już obecnie takie prace się nam zdarzają i musimy powiedzieć, 
że dają one wszystkim mnóstwo satysfakcji. Podejmowanie się 
trudnych zadań, przygotowywanie się do realizacji karkołomnych 
zamówień to okazja do poszerzania doświadczenia i  profesjo-
nalizmu. Wnioski z  takich eksperymentów przydają się później 
w rozmaitych sytuacjach.

Przykłady ciekawych zamówień zrealizowanych przez firmę lą-
dują w odpowiedniej galerii na jej stronie internetowej. Ale – jak 
podkreślają szefowie – jest to tylko ułamek z ogromnej liczby nie-
typowych realizacji. 

O tym, że takie podejście się opłaca przekonuje historia współ-
pracy z jednym z dużych odbiorców brytyjskich. Koszalińską wy-
twórnię polecił mu któryś z  kooperantów. Wysłał na początek 
niewielkie, ale bardzo skomplikowane zamówienie. Wykonane 
zostało szybko i  bez zarzutu. Wysłał kolejne, nieco większe, ale 
znów bardzo złożone. Odpowiedź Q4SASH znów go zadowoliła. 
Tym sposobem przekonał się o profesjonalizmie oraz elastyczno-



Biznes 119 

ści koszalińskiej fabryki i tym sposobem wszedł do grona stałych 
największych odbiorców zakładu. 

Krzysztof Procz dodaje: - Wyjątkowe, otwarte relacje z odbior-
cami to nasz wielki kapitał, wypracowywany latami. Mamy han-
dlowców, którzy nie są po prostu sprzedawcami. To są w pełnym 
tego słowa znaczeniu eksperci, zdolni doradzać klientom. Cho-
ciaż nie są to osoby z  przygotowaniem technicznym, przez lata 
pracy zdobyli unikalną wiedzę. Doskonale rozumieją, na czym 
polega produkcja nietypowych okien, są w stanie klientom wiele 
rzeczy podpowiedzieć. Klienci to doceniają.

- Drewno żyje swoim życiem. To wciąż jest coś nowego. Rzadko 
się zdarza żebyśmy produkowali jakąś długą serię. To są wszyst-
ko oryginalne wzory w  krótkich seriach – podkreślają nasi roz-
mówcy. - Nie ma monotonii, wciąż inne kształty, inne wymiary, 
inne przekroje, inne szkolenie i pakiety szybowe. Bywa, że klienci 
wysyłają nam prawdziwe „dziwolągi”. Odwiedzają nas wtedy i ra-
zem siedzimy godzinami nad rysunkami, dyskutujemy, szukamy 
rozwiązań. To może się wydawać się nie do końca racjonalne, bo 
to przecież zajmuje mnóstwo czasu i pochłania dużo energii. Ale 
w ten sposób budujemy unikalną więź z odbiorcami, lepsze poro-
zumienie i większe zaufanie. 

Czasami firma uprzedza oczekiwania klientów i przygotowuje 
sama nowe produkty poszerzające paletę możliwości do wyboru. 
Artur Sałapatek relacjonuje: - Trudno opisać satysfakcję z takich 
sytuacji, jak ta którą przeżyliśmy niedawno. Pojechaliśmy z naszym 
nowym oknem do Niemiec, do firmy, której nazwy nie wymie-
nię, ale która jest jednym z  liderów rynku i posiada warunki do 
wszechstronnego testowania produktów. Nasze okno wzbudziło 
sensację. Wyniki badań zaskoczyły nawet nas samych. Okaza-
ło się, że zbudowaliśmy okno, które nie ma sobie równych jeśli 
chodzi o odporność na ekstremalne warunki pogodowe. Mówiąc 

w  największym skrócie, wytrzymałoby on największy huragan. 
Obrazowo można by powiedzieć, że budynek nie miałby dachu, 
byłby zrujnowany, a nasze okno by wytrzymało napór największej 
nawałnicy. Niemieccy inżynierowie zostali po godzinach, żeby po-
wtórzyć testy, bo nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. Byliśmy 
bardzo dumni. Mamy jeszcze kilka prototypów, które czekają od 
września na sfinalizowanie, ale nawał bieżących spraw nie pozwo-
lił nam ich dokończyć. 

Wspomniane testy w Niemczech miały dla Q4SASH kapitalne 
i  konkretne znaczenie. Firma znalazła dzięki nim partnerów biz-
nesowych i zaczyna współpracę z odbiorcami niemieckimi. Niem-
cy staną się więc kolejnym rynkiem, na którym pojawią się okna 
wyprodukowane w Koszalinie w hali przy ulicy – nomen omen – 
Okiennej. 

My mamy wciąż olbrzymie rezerwy. Pracujemy obecnie tylko 
na jedną zmianę. Rozbudowa i  ewentualne uruchomienie dru-
giej zmiany pozwoli zwielokrotnić produkcję – podkreślają nasi 
rozmówcy. - My patrzymy perspektywicznie. Patrzymy na to, co 
będzie za pół roku, rok, dwa lata i dalej.  Stale rozwijamy pale-
tę produktową, gromadzimy wiedzę, ale i fachowców. Będziemy 
w najbliższym czasie potrzebowali wielu kolejnych. Stąd podkre-
ślamy: mamy miejsce dla ambitnych osób, które chcą znaleźć in-
tersującą pracę w stabilnie rozwijającej się firmie. W zamian ofe-
rujemy dobre warunki pracy, bardzo dobre zarobki i satysfakcję. 

Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Marcin Betliński



Kiedy byłem dzieckiem, chciałem zostać...
… gitarzystą w zespole rockowym. Na marzeniach się nie skończy-
ło, bo nauczyłem się grać na instrumencie, nadal zresztą gram w 
wolnych chwilach.

W szkole...
... szło mi bardzo dobrze, ale byłem niepokorny, przez co nie za-
wsze było mi łatwo.

Moja pierwsza praca...
… jako student - kelner w restauracji meksykańskiej w Virginia Be-
ach (Program Work & Travel).

Pierwsze zarobione pieniądze...
… jeszcze w latach 80. umyłem i sprzedałem do skupu dużą ilość 
butelek, za zarobione pieniądze kupiłem kilka kaset z filmami na 
VHS i dużo słodyczy. 

Żeby odnieść sukces w zawodzie...
… trzeba lubić swoją pracę oraz znaleźć balans pomiędzy życiem 
zawodowym i prywatnym.

Dobry szef...
… musi być liderem.

U współpracowników cenię...
… profesjonalizm, kreatywność i uczciwość.

Nie zatrudniłbym…
… trudno określić jedną cechę charakteru, ale zdecydowanie nie 
lubię pracować z osobami konfliktowymi.

Prywatnie jestem...
… podobno zupełnie inny niż w pracy.

Dzień zaczynam...
… od porządnego śniadania i kawy.

Rodzina...
… jest dla mnie zawsze na pierwszym miejscu.

Zawsze znajdę czas...
… na spotkanie z przyjaciółmi.

Moim marzeniem jest...
… podróż z rodziną do Nowej Zelandii.

Kiedy nie pracuję...
… zawsze coś robię, nie umiem usiedzieć w miejscu, zawsze 
muszę mieć jakiś projekt, czemuś muszę się poświęcać, czegoś 
uczyć. Raz jest to gotowanie, innym razem motocykl, kiedy indziej 

sport, nie wiem co będzie następne :) 

Moje hobby to...
… muzyka. Wyniosłem to z domu rodzinnego, gdzie od kiedy pa-
miętam, słuchało się dużo różnorodnej muzyki.

Sport jest dla mnie...
… idealną formą odpoczynku, szczególnie przy moim głównie 
siedzącym trybie pracy. Od kilku lat regularnie biegam i moim 
wielkim, osobistym sukcesem jest przebiegnięcie maratonu.

Dewiza, którą chcę przekazać innym...
… żyj i pozwól żyć innym. 

MICHAŁ STRÓŻYNA, absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W branży hospitality 
od 14 lat. Od niedawna dyrektor Hotelu Unitral w Mielnie. - Praca w branży hotelarskiej daje mi dużo satysfakcji, lubię kontakt 
z ludźmi, zarówno gośćmi hotelowymi, jak i współpracownikami – mówi pan Michał. - Za cel zawodowy stawiam sobie ciągły rozwój 
oraz zbudowanie zespołu ludzi z którymi mógłbym współdziałać przez długie lata. Moja rodzina to żona Amelia i córka Matylda. 
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Pomagając sprawiamy, że świat staje się lepszy
ROZMOWA Z LIDIĄ LIS - DYREKTOR CENTRALNEGO OŚRODKA SZKOLENIA LZS W MIELNIE

Lidia Lis - Dyrektor Centralnego Ośrodka Szkolenia LZS w Mielnie, doświadczenie w sektorze ekonomii społecznej  
i współpracy z osobami wykluczonymi i  zagrożonymi wykluczeniem społecznym 7 lat, obecnie odpowiedzialna za realiza-
cję projektu Centrum Integracji Społecznej „ Od Nowa” w Mielnie

Czym będzie Centrum Inte-
gracji Społecznej?

Lidia Lis: To miejsce, gdzie 
słowa „lepsze jutro” mają 
nabrać realnych kształtów. 
W Centrum Integracji Spo-
łecznej „OD NOWA” działa-
jącym przy stowarzyszeniu 
Krajowe Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe realizowa-
ny będzie nowoczesny pro-
gram reintegracji społecznej 
i zawodowej. Nasz ośrodek 
powstaje, aby zmieniać życie 
tych osób, którym z różnych 
względów jest trudniej. Cen-
trum Integracji Społecznej  
„OD NOWA” w Mielnie bę-
dzie miejscem, gdzie uczest-
nicy dzięki realizacji komplek-
sowego programu reintegracji 
społeczno-zawodowej zostaną 
przygotowani do „normalne-
go” życia w społeczności lo-
kalnej i w miejscu pracy.

Dlaczego zaangażowała się 
Pani w ten projekt?

Lidia Lis: W dzisiejszym świe-
cie nie wszyscy mają równe 
szanse. Pomagając innym sami 
zmieniamy siebie na dobre. 
Pomagając bezinteresownie, 
sprawiamy że świat, w którym 
żyjemy, staje się lepszy, bardziej 
przyjazny. Centrum Integracji 
Społecznej ma pomagać oso-
bom zagrożonym ubóstwem 
oraz wykluczeniem społecz-
nym. Bezdomni, długotrwale 
bezrobotni, niepełnospraw-
ni, uzależnieni od alkoholu 
i narkotyków, powracający z 
zakładów karnych mogą liczyć 
na naszą pomoc. Na wspar-
cie profesjonalistów, którzy 
będą przywracać umiejętno-
ści funkcjonowania w życiu 
codziennym. Często bez po-
mocy fachowców osoby takie, 
nie są w stanie odnaleźć się w 
społeczeństwie.  Dzięki pomo-

cy specjalistów, warsztatom 
aktywizującym i przyuczają-
cym do zawodu, terapii indy-
widualnej, grupom wsparcia, 
zajęciom z przedsiębiorczości  
i spółdzielczości socjalnej oraz 
kursom zawodowym, wszyst-
kie zakwalifikowane osoby, 
będą miały szansę na „drugi” 
start.

Kiedy CIS rozpocznie dzia-
łalność i jak wyobraża sobie 
Pani go docelowo?

Lidia Lis: Rozpoczęcie dzia-
łalności pierwszego Centrum 
Integracji Społecznej możli-
we już w 2018 roku. Zarów-
no w obiektach KZ LZS, jak 
i poza nimi w różnorodnych 
formach będzie prowadzona 
reintegracja społeczna i za-
wodowa osób wykluczonych 
i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym obejmująca min. 
osób w pierwszym roku swojej 

działalności. W początkowych 
okresie planujemy realizację 
warsztatów zawodowych z 
zakresu gastronomii, hotelar-
stwa oraz usług ogólnobudow-
lanych i porządkowych. Doce-
lowo planujemy stworzenie 
nowych grup warsztatowych 
m.in. krawieckich, opieki nad 
osobami starszymi, niepełno-
sprawnymi.
Jestem pełna nadziei że będzie 
to miejsce, w którym osoby 
wykluczone i zagrożone wy-
kluczeniem społecznym od-
najdą swoją życiową szansę na 
ponowne włączenie do życia 
społecznego.

Projekt pn. “Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania  infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji 
Społecznej” nr projektu – RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,  

Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna 
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Pierniczki 
jak z Bergen

Kroniki 123 

To nietypowa Kronika, bo nietypowi są 
bohaterowie zdjęć. Deweloper budują-
cy Osiedle Norweskie w  Jamnie zaprosił 
dzieci na warsztaty wypieku świątecznych 
pierników. Nie przypadkiem. W norweskim 
Bergen każdego roku w  grudniu pierni-
ki pieką wszyscy. Później budują z  nich 
wspólnie ogromne piernikowe miasto 
- Pepperkakebyen. Co roku większe, bo 
choć to stosunkowo młoda tradycja, sięga-
jąca roku 1991, z każdym rokiem gromadzi 
wokół pachnącego goździkami dzieła co-
raz liczniejsze grono wykonawców. W jed-
nym z domów Osiedla Norweskiego dzieci 
(wsparte doświadczeniem Sebastiana Ze-
gera, szefa kuchni Dune Restaurant Cafe 
Lounge w  Mielnie) wałkowały ciasto, wy-
cinały wzory, ozdabiały ciasteczka lukrem. 
Później oczywiście popróbowały swoich 
wypieków. Bergen to nazwa jednego z ty-
pów domów oferowanych na Osiedlu Nor-
weskim. Samo osiedle zaś jest pierwszą 
mieszkaniową inwestycją Firmus Group na 
terenie Koszalina, docenioną w  tym roku 
Laurem Made in Koszalin.

Foto:  Agnieszka Orsa  



 

Foto:  Artur Gawlikowski  

Laury 
rozdane 
po raz 
trzeci

City Box po raz kolejny był miejscem gali 
kończącej tegoroczną edycję konkursu 
Laury MADE in KOSZALIN, a  organizato-
rem wydarzenia - Centrum Biznesu w Ko-
szalinie. Konkurs z  roku na rok cieszy się 
rosnącym zainteresowaniem. W  trzeciej 
edycji wpłynęło prawie 249 zgłoszeń osób 
i  firm, zasługujących zdaniem koszalinian 
na szczególne uhonorowanie za promowa-
nie miasta poprzez wyjątkowe osiągnięcia 
w biznesie i innych dziedzinach. 
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Ku czci wszystkich 
Andrzejów

Komplet gości – to najlepsza recenzja za-
bawy andrzejkowej w  mieleńskiej restau-
racji Biała Dama (hotel Marina Mielno). 
Taneczne wieczory tematyczne to jedna 
z wizytówek lokalu. Andrzejki były tradycyj-
ne – z laniem wosku i wróżbami. Najbliższa 
okazja by zaszaleć w  Białej Damie to bal 
sylwestrowy. Nie byle jaki, bo w stylu latino. 
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Świąteczna 
Dama 
na Obcasach
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Ostatnie w  tym roku spotkanie w  cyklu 
Dama na Obcasach odbyło się 7 grudnia 
br. – jak zawsze w  gościnnej restauracji 
Biała Dama w Mielnie. Jego hasło: „Magia 
Świąt” już mówi wszystko. Było więc wspól-
ne „piernikowanie” (z Pracownią Artystycz-
ną Lukrecja), pokaz stroików świątecznych 
(Bloom Art.), rękodzieła (MOYA Pracow-
nia), pokaz biżuterii (Pierre Lang), występ 
wokalny Julii Kopacz-podopiecznej Funda-
cji Pokoloruj Świat. Na finał zaś - wręczenie 
upominków świątecznych podopiecznym 
Fundacji, a  przygotowanych za pieniądze 
pochodzące z cegiełek wykupionych przez 
uczestniczki warsztatów. 

Foto:  Marcin Czernicki   



 

Foto:  Agnieszka Orsa  

Medycyna 
estetyczna 
to nie tylko 
wygląd

Wychodząc z  założenia, że równie ważny 
jak wygląd jest komfort życia codziennego 
pacjenta, właściciele gabinetu ARTMED 
rozszerzają ofertę usług medycznych. 
Obok dotychczasowej stomatologii po-
jawiły się w  niej zabiegi medycyny este-
tycznej. Wykonują je doktor Katarzyna 
Chrostowska i  doktor Marcin Chęciński. 
Dr Chęciński jest urologiem. Zajmuje się 
w  gabinecie ARTMED procedurami lecz-
niczymi w  zakresie obszarów intymnych. 
Z okazji oficjalnego rozpoczęcia współpra-
cy właściciele gabinetu urządzili kameralne 
party. 
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Rexton na 
pierwszą 
rocznicę

Kroniki 129 

Rok temu koszalińska rodzinna firma 
BODEX dołączyła do grona dealerów sa-
mochodów koreańskiej marki SsangYong. 
Niemal dokładnie w rocznicę tamtego wy-
darzenia w  salonie przy ulicy Bohaterów 
Warszawy odbyła się premiera nowego 
modelu – Rexton. Jest to SUV zdolny kon-
kurować z autami klasy premium uznanych 
producentów, a jednocześnie jedno z  nie-
wielu dostępnych obecnie na rynku aut, 
których konstrukcja oparta jest na ramie, 
a  więc odpornych i  przeznaczonych do 
eksploatacji w trudnych warunkach tereno-
wych. Szerzej na temat zalet nowego dzie-
ła inżynierów z Korei Południowej piszemy 
w dziale Motoryzacja. 

 

Foto:  Marcin Betliński   



 

Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!

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

INNE

Apteka Centralna, ul. Zwycięstwa 154
AderoStudio – Projektowanie
Wnętrz, ul. Spokojna 79
Al-Eko, Świeszyno 39a
Bałtycki Bank Spółdzielczy,
ul. Zwycięstwa 13/1
Bałtycki Teatr Dramatyczny
im. Juliusza Słowackiego,
ul. Heleny Modrzejewskiej 12
Bałtyk Tennis Club ul. Andersa 16, Koszalin
Biuro Promocji i Informacji
Turystycznej Gminy Mielno,
ul. Lechitów 23, Mielno
Biuro Podatkowe Jagiełło,
ul. Szczecińska 25A/202
BOG-MAR Apartamenty SPA,
ul. Fredry 9, Kołobrzeg
BZ WBK II O/Koszalin, ul. 1-maja 12
Centrum Biznesu, ul. Zwycięstwa 42
Centrum Kultury, ul. Zwycięstwa 105
City Development 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
International House, ul. Zwycięstwa 7-9
Instytut Dobrych Praktyk Biznesowych
sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 126
KARR SA, Koszalin, ul. Przemysłowa 8
Kospel S.A ul. Olchowa 1, Koszalin
Koszalińska Izba Przemysłowo 
– Handlowa, ul. Plac Wolności 2-3
Kwiaciarnia Centrum, ul. Gnieźnieńska 38
Klub Adria Squash, Koszalin,
ul. Grunwaldzka 8-10
Klimatex, ul. Sienkiewicza 17 d, Kołobrzeg
MC2 Strefa Kreatywności, Koszalin, 
Szczecińska 25a, IV piętro
Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2
Miejska Energetyka Cieplna Dział
Obsługi Klienta, ul. Łużycka 25a
MK Bowling Galeria Kosmos, ul. Okrzei 3
Muzeum, ul. Młyńska 39
Mydlarnia u Franciszka, ul. Zwycięstwa 155
Norman – Centrum Rehabilitacyjne,
ul. Pomorska 28
Polska Żegluga Bałtycka SA Polferries,
ul. Portowa 41, Kołobrzeg
Radio Koszalin S. A., ul. Piłsudskiego 41
Regionalne Centrum Informacji
Turystycznej Koszalin, ul. Dworcowa 11
VAN PUR S.A. Browar w Koszalinie,
ul. Spółdzielcza 8
Symulmed Jarosław Kalenik, ul. Sportowa 2
Spółdzielnia Unia, Biuro Obsługi
Klienta, ul. Lechicka 23
Teatr Variete Muza, ul. Morska 9
Urząd Miasta, ul. Rynek Staromiejski 6-7
Studio Tańca Pasja, ul. Jana Pawła II 4A
Zbigniew Murzyn Galeria, ul. Dworcowa 6

RESTAURACJE 

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

BARY, PUBY, KAWIARNIE

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

SALONY FRYZJERSKO-
KOSMETYCZNE, FITNESS

Aquarius Beauty, 
ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
DomiNika Fitnesstudio, 
ul. Franciszkańska 104 b
Dermalogica ul. Zwycięstwa 40
C.H.Jowisz I piętro
ETNA Salon Fryzjerski, 
ul. Franciszkańska 105
Glamour Salon kosmetyczny,
ul. Nowowiejskiego 4a/3
K.A.F. Forma, ul. Franciszkańska 24
Fryzjerstwo Ewelina FarynaCH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Galeria Urody „Jasminum”, 
ul. Fałata 11F
Gabinet Kosmetyki i Wellnes Rose
ul. Piłsudskiego 45
Nefretete – Studio Urody CH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Pod Arkadami Salon Fryzjerski Męski, 
ul. Księżnej Anastazji 8
Pod Arkadami Salon Kosmetyczny, 
ul. Księżnej Anastazji 8
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 Brand Galeria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Studio Urody Joanna śliwińska,
ul. Bolesława Krzywoustego 18/1

Studio Kosmetologii Agata Zejfer 
ul.6 Marca 16, Unieście
SYNERGIA Biernacka i Przygórski S.J.,
ul. Modrzejewskiej 13
GABINETY LEKARSKIE

Adent Gabinet Stomatologiczny,
ul. 4-go marca 23g
Cliniq- Klinika Pięknej Skóry,
ul. Spółdzielcza 7, Koszalin
Optyk Lewińscy, ul. Zwycięstwa 24
Optyk Lewińscy, ul. Połtawska 2/2
Prywatna Praktyka Stomatologiczna
Magdalena i Sebastian Lenkiewicz,
ul. Jantarowa 25A
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Marcin Bogurski, ul. Boczna 11/5, Koszalin
MS Dental Stomatologia Michał Snoch,
ul. Zientarskiego 2/1, Koszalin
Prywatna Praktyka Stomatologiczna Paweł 
Iwanek ul. Jaworowa17
Sanatus Gabinety Specjalistyczne, 
ul. Żwirowa 10
Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny 
Estetycznej dr Andrzej Krajewski, 
ul. Fredry 15 A,  Kołobrzeg

HOTELE

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

SKLEPY

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

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Ankam ul. Piłsudskiego 5, Koszalin
Przedsiębiorstwo budowlane Kuncer
Sp.z o.o., ul. Wąwozowa 15
Abelard Nieruchomości, ul. Dworcowa 1
Center Nieruchomości, ul. Młyńska 15/2
Gadomska Nieruchomości, ul. Młyńska 10 /1 
Gołek Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 142
Galeria Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 160
Invest Nieruchomości, ul. Wyszyńskiego 3 /3
Indahouse.pl, ul. Oskara Lange 29A
Koszalińska Agencja
Nieruchomości Szczerbińscy,
ul. Bogusława II 3
Nieruchomości, ul. Połtawska 7 /1
Koszalińska Izba Przemysłowo
Handlowa, Plac Wolności 2-3
House Martin Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 155
Urbanowicz S.C. Centrum
Nieruchomości, ul. Andersa 2

KANCELARIE

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

SALONY SAMOCHODOWE

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

BIURA PODRÓŻY

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

Lista dystrybucji130 






