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estem przekonany, 
że wielki koncert 
poświęcony 20-leciu 
musicalu „Fatamor-

gana?” okaże się najważniejszą 
imprezą kulturalną tego roku 
w Koszalinie. Punktem odnie-
sienia i wzorem na przyszłość. 
Nie chodzi tylko o sukces fre-
kwencyjny, choć i on jest istotny. 
Przypomnienie musicalu, którzy 
grupa nastolatków przygoto-
wała przed 20 laty zupełnie 
samodzielnie, bez pomocy na-

uczycieli i „profesjonalistów” prowadzi do wniosku, że istotne, war-
tościowe rzeczy rodzą się z pasji. 

To, że po tak długim czasie tamten spektakl jest pamiętany 
i przywoływany świadczy o tym, że był wydarzeniem niezwykłym. 
Z dzisiejszej perspektywy sami jego twórcy przyznają, że treść opo-
wiedzianej na scenie historii była naiwna i artystycznie nieperfek-
cyjna. Ale dzieląc się wspomnieniami, podkreślają jednocześnie, że 
było to dla nich przeżycie niezwykle ważne, w wielu przypadkach 
wpływające na dalszą drogę życiową (przynajmniej jeśli idzie o ży-
cie zawodowe). Autorzy i wykonawcy „Fatamorgany?” już wtedy, 
w roku 1993, byli osobowościami i są nimi obecnie – nieważne, czy 
błyszcząc popularnością, czy prowadząc tzw. zwyczajne życie. Opo-
wiedzieli coś prawdziwego, od siebie, z najwyższym natężeniem 
emocji. I dzięki sile zespolonych w działaniu osobowości dokonali 
czegoś wielkiego. 

Dlaczego o tym piszę? Z żalu. Bo można stworzyć coś fantastycz-
nego właściwie z niczego, dając satysfakcję sobie i widzom. I moż-
na dysponować instytucjonalną siłą, budżetem, zapleczem, a mieć 
problem z zaproponowaniem koszalinianom atrakcyjnej rozrywki. 
Program tegorocznej „majówki”, podobnie jak Dni Koszalina pora-
żają sztampowością. Pewnie nie byłaby ona tak bardzo uderzająca, 
gdyby nie sukces jubileuszowego koncertu „Fatamorgany?” albo 
pełna widownia Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, kiedy grywane 
są spektakle sprowadzane do naszego miasta przez „Głos Kosza-
liński” jako instytucję impresaryjną. Cztery tysiące ludzi w hali wi-
dowiskowo-sportowej i każdorazowo setki w BTD powinny dać do 
myślenia ludziom odpowiedzialnym za kulturę w Koszalinie. To nie 
jest tak, że koszalinianie są gnuśni i nie chce im się ruszyć z domu. 
Kiedy otrzymają ciekawą ofertę, są w stanie poświęcić czas i nie-
małe pieniądze (i tu, i tu bilety były – jak na nasze lokalne warunki – 
drogie), żeby to obejrzeć. Ale oczekują czegoś na poziomie. I mają 
do tego prawo, bo to z ich pieniędzy (w postaci podatków) żyją tzw. 
instytucje kultury. 

Andrzej Mielcarek
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Składam serdeczne podziękowania organizatorom mu-
sicalu „Fatamorgana”, dzięki którym mieszkańcy Koszalina 
mogli przeżyć to niecodzienne widowisko. Dla niektórych 
z nas było to zajrzenie do przeszłości naszego miasta i przy-
pomnienie sobie koncertu sprzed wielu lat. Dla innych, 
zwłaszcza tych młodszych, było to zupełnie nowe wydarze-
nie artystyczne, odkrycie zupełnie innego artystycznego 
świata. O tym, że „Fatamorgana” była przedsięwzięciem 
udanym i w Koszalinie potrzebnym, świadczy fakt, że w kon-
cercie tłumnie uczestniczyli widzowie, a komentarze po jego 
zakończeniu były niezwykle przychylne. Koncert cieszy tym 
bardziej, że odbył się w hali widowiskowo-sportowej, któ-
ra coraz bardziej wtapia się w koszaliński krajobraz i tworzy 
jego nierozerwalny z resztą miasta fragment. 

Piotr Jedliński
prezydent Koszalina
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adio Koszalin zajmuje pierwsze miejsce wśród rozgłośni słu-
chanych w Koszalinie, wyprzedza wszystkie stacje radiowe 

(publiczne i niepubliczne) odbierane w mieście. Słuchalność Re-
gionalnej Rozgłośni w Koszalinie wynosi 17,67% (RMF FM 13,85%, 
ZET 12,83%). Radiowcy podkreślają: ten wynik i stale rosnący trend 
słuchalności koszalińskiej rozgłośni publicznej świadczy o tym, że 
słuchacze są coraz bardziej wymagający. Nie wystarczy muzyka 
i paplanina, liczy się treść, reportaż i wysoka jakość audycji. Radio 
Koszalin w obiektywny sposób przekazuje rzeczywistość, nie kreu-
je i nie popularyzuje partii politycznych, celebrytów czy ogranych 
hitów wciąż wałkowanych przez stacje komercyjne. Poza tym infor-
muje o tym, co słuchaczowi najbliższe, czyli o wydarzeniach w re-
gionie. 

Popularności Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia w Koszalinie 
z pewnością przysparza również mnogość wydarzeń, w które stacja 
się angażuje. Rozgłośnia, obchodząca w tym roku 60. rocznicę ist-
nienia, doskonale dopasowuje się do potrzeb słuchaczy i cały czas 
ewoluuje. Radio Koszalin patronuje ogromnej liczbie wydarzeń, 
dziennikarze rozgłośni obecni są wszędzie, gdzie dzieją się rzeczy 
istotne dla naszego regionu, nie brak również imprez i wydarzeń 
kulturalnych przygotowywanych przez samo Radio Koszalin. Już 
niebawem kolejna edycja akcji Biegiem po zdrowie – tym razem 
pod hasłem „Bieganie mamy we krwi”, w której z roku na rok przy-
bywa uczestników. W dniach 11-14 lipca br. Radio współorganizuje 
Bałtyk Festiwal Media i Sztuka w Darłowie, gdzie rozstrzygnięty zo-
stanie kolejny konkurs o „Bursztynowy Mikrofon”. Podczas festiwalu 

odbywają się m.in. panele dyskusyjne, pokazy filmów, spektakle 
teatralne, spotkania autorskie oraz koncerty. W tym roku, w ramach 
festiwalu, przywrócony zostanie konkurs – Sesja Reportażu Morskie-
go, który Radio organizowało przed laty. Co czwartek Radio Koszalin 
zaprasza słuchaczy do studia im. Czesława Niemena na bezpłatne 
koncerty. Za każdym razem chętnych jest więcej niż miejsc. Świad-
czy to o tym, że Radio Koszalin realizuje nie tylko misję, ale również 
spełnia funkcję ważnej instytucji kulturalnej w regionie. Listopad 
będzie ukoronowaniem jubileuszu Regionalnej Rozgłośni Polskie-
go Radia w Koszalinie: odbędzie się wtedy konferencja naukowa 
„Media koszalińskie w umacnianiu tożsamości lokalnej” współorga-
nizowana z Politechniką Koszalińską.                                                    pr

r

teraz można to już powiedzieć z całkowitą pewnością: rosnące w ostatnich miesiącach notowania słuchalności radia 
koszalin w regionie to trwała tendencja. kolejny sukces to odzyskanie pozycji lidera wśród stacji słuchanych w samym 
koszalinie. 

R E K L A M A

Radio Koszalin niekwestionowanym liderem słuchalności
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ziewiętnastowieczna kamienica sąsiadująca z neogotycką 
pocztą przy ulicy Andersa znalazła ostatecznego nabywcę, 

który zamierza przywrócić jej dawny blask. Planuje – pod nadzo-
rem konserwatora zabytków – jej renowację. 

Budynek ma powierzchnię 1000 m kw. Na parterze powstaną 
biura – odpowiednie na przykład na kancelarie prawne. Wyżej 
urządzone zostaną luksusowo zaprojektowane mieszkania. W za-
sadzie będą to duże apartamenty, a jeden z nich, urządzony na 
poddaszu, będzie nawet z tarasem widokowym. Wyróżnikiem po-
mieszczeń w apartamentach będzie ich wysokość, która wynosi ok. 
4 metrów! 

Bez wątpienia atutem kamienicy jest położenie. To z jednej stro-
ny ścisłe centrum miasta, w pobliżu Centrum Kultury 105 i Filhar-
monii, skąd w pięć minut na piechotę można dotrzeć do ratusza 
i najważniejszych miejskich instytucji. Z drugiej – bliskość parku 
miejskiego gwarantuje możliwość relaksu. Wystarczy wyjść z bu-
dynku i 50 metrów dalej znaleźć się w ciszy, wśród kojącej zieleni. 

Wykorzystane zostaną również piwnice budynku, gdzie znajdzie 
swoje miejsce klub fitness. Do obiektu przynależy dziedziniec (z 
wjazdem od ulicy Pocztowej) o powierzchni 270 m kw., który gwa-
rantuje przyszłym użytkownikom budynku i mieszkańcom miejsca 
parkingowe. 

Koszalinianom kamienica kojarzy się najczęściej jako dawna sie-
dziba Państwowych Zakładów Graficznych, które obecnie działają 
przy ulicy Połczyńskiej. To tutaj przez dziesięciolecia drukowane 
były koszalińskie gazety, począwszy od „Koesliner Zeitung” po 
„Głos Pomorza” i „Głos Koszaliński”. Przeznaczenie budynku narzu-
ciło industrialny charakter wnętrza. – Ochronie konserwatorskiej 
podlega elewacja i wygląd zewnętrzny obiektu. Tu uszanujemy 

wszelkie wymagania i zachowamy dawny wygląd, prowadząc pra-
ce z największą starannością. Wewnątrz mamy swobodę rozwiązań. 
Dlatego wewnątrz kamienica zostanie gruntownie przebudowana 
– informuje pan Zbigniew Górz, pełnomocnik inwestora.

Zabytkowy kompleks budynków z początku XIX w. przy dzisiejszej 
ul. Władysława Andersa 20 to kolebka koszalińskiego drukarstwa 
oraz niegdysiejsza siedziba redakcji gazet. Protoplastą rodziny, do 
której należała m.in. interesująca nas kamienica i prekursorem rze-
miosła drukarskiego w Koszalinie był Carl Gottlieb Hendess. Jak 
podają źródła historyczne, w 1798 r. przeniósł się on z Bobolic do 
Stargardu (dziś Szczecińskiego), gdzie otworzył drukarnię książek. 
Interes nie szedł dobrze, więc w 1816 r. Hendess trafił do Koszali-
na. Urządzaniem drukarni w naszym mieście zajął się już następca 
Carla – Friedrich Hendess. Zainstalował się na sześć lat przy dzisiej-
szej ul. Podgórnej (obecnie Pocztowej), a kiedy w 1822 r. postawił 
okazały budynek przy Pocztowej (obecnie Andersa) – urządził tam 
i drukarnię, i mieszkanie. 

Decyzja o budowie nowej siedziby dla drukarni okazała się strza-
łem w dziesiątkę, bo trzy lata później w mieście powstała gazeta 
„Koesliner Zeitung”, która ukazywała się nieprzerwanie go 1945 r. 
Redakcję dziennika ulokowano przy drukarni. Podobnie było po 
wojnie: kiedy w 1950 r. powstało województwo koszalińskie i na 
rynku prasowym pojawił się „Głos Koszaliński” – redakcja na swoje 
potrzeby zajęła dawne mieszkanie Hendessów.

Prace adaptacyjne rozpoczną się lada moment. Pierwsza kondy-
gnacja i  parter mają być oddane do użytku jeszcze w tym roku. 
Całość – najpóźniej za rok, w maju 2014. 

 Projekt przygotowuje i prace poprowadzi Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „KOWBUD” Ryszard Kowalski. 

d

Aż dziw, że nikt nie wpadł na to wcześniej. Biura i mieszkania w dwupiętrowej kamienicy przy ulicy Andersa, kojarzonej 
nadal głównie z dawną siedzibą koszalińskiej drukarni, mogą stać się najbardziej topowym adresem w mieście. 

kontakt www.kamienica-andersa.pl, telefon kontaktowy: 600 457 797

NAJLEPSZy ADRES W MIEŚCIE
- KAMIENICA ANDERSA



raca podczas turnusu dotyczy nie tylko pacjentów, ale także 
ich rodzin. Fundacja przyjęła bowiem założenie, wyróżniające 

ją spośród większości organizatorów podobnych działań, że celem 
są nie tylko zabiegi rehabilitacyjne i dwutygodniowe usprawnianie 
podopiecznych. Równie ważne jest to, co dzieje się z rodzicami 
i opiekunami. Dostają oni instruktaż, jak samodzielnie, w warun-
kach domowych dalej prowadzić ćwiczenia. Wszystko po to, by 
podtrzymać efekt intensywnego dwutygodniowego wysiłku. Goto-
wość do samodzielnego prowadzenia żmudnej rehabilitacji dziec-
ka i determinacja są istotnymi kryteriami kwalifikującymi do udziału 
w turnusach fundacji.

Mieleński turnus poprzedziły konsultacje medyczne, prowadzo-
ne m.in przez dr Garimę Khazanchi, lekarkę z Indii, specjalistkę 
medycyny ajurwedyjskiej, która pracowała także podczas poprzed-
niego turnusu w Dąbkach. Jednym z poddanych konsultacjom 
pacjentów był Kacper Hefta, student Politechniki Koszalińskiej.  
Kacper Hefta cierpi na bardzo rzadką, ale nieuleczalną chorobę 
genetyczną (ataxia Friedreicha), która prowadzi do postępującego 
zwyrodnienia niektórych części układu nerwowego, a także mięśnia 
sercowego. Naukowcy wciąż nie wynaleźli na nią skutecznego leku. 
Kacper Hefta jest niezwykle dzielnym młodym człowiekiem. Funk-
cjonuje jak jego rówieśnicy – uczestniczy w zajęciach, udziela się 
społecznie. Korzysta z każdej szansy zajęć rehabilitacyjnych, aby nie 
tracić resztek sprawności. 

WYDARZENIA8 
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w mieleńskim ośrodku Syrena trwa drugi turnus edukacyjno-rehabilitacyjny zorganizowany przez Fundację Hearts world 
wide. Uczestniczy w nim 20 rodzin z dziećmi i nastolatkami dotkniętymi daleko posuniętymi porażeniami i innymi dys-
funkcjami neurologiczno-ruchowymi. ekipa medyczna i rehabilitacyjna liczy tym razem 25 osób. 

AUTOR: ANDRZEJ MIELCAREK

Fundacja HeartsWorldWide  
www.heartsworldwide.org   •   e-mail: j.lysiak@heartsworldwide.org 

numer konta: BPKOPLPW PL 39 1020 4681 0000 1602 0053 1574

FUNDACJA HEARTS WORLD WIDE

 Przeprowadzenie turnusu było możliwe dzięki wsparciu sponsorów i oddaniu kilkudziesięciu wolontariuszy. 
Tradycją turnusów (na początku i końcu) jest wspólne, „rodzinne” zdjęcie wszystkich uczestników. 

Jednym z pacjentów konsultowanych przez dr Garimę 
Khazanchi był koszaliński student, Kacper Hefta.
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TEMAT Z OKŁADKI

Podziękowania dla sklepu Fensi za udostępnienie ubioru dla Agnieszki Niechajczyk
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VULMED

Agnieszka Niechajczyk i jej zespół: 
Joanna Domańska i Marta Pytlak 



TEMAT Z OKŁADKI

HoUSe 
MArtiN 
NierUcHoMości 

W DRODZE 
DO PERFEKCJI

Po prawie piętnastu latach w bran-
ży, po pięciu latach pracy na wła-
sny rachunek, Agnieszka Niechaj-
czyk wprowadza na koszaliński 
rynek markę HOUSE MARTIN 
Nieruchomości. Przygotowania 
trwały rok, bo jak podkreśla wła-
ścicielka agencji, to nie jest pro-
sta sprawa, zmiana nazwy i logo. 
To ważny moment w rozwoju fir-
my, niemal start na nowo. Z jasno 
określonym przesłaniem: HOUSE 
MARTIN Nieruchomości to naj-
wyższy standard usług, synonim 
profesjonalizmu i rzetelności.

AUTOR: ANDRZEJ MIELCAREK
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ani Agnieszka relacjonuje: – Długo szu-
kaliśmy odpowiedniej nazwy. Takiej, 
żeby wywoływała skojarzenia, na jakich 
nam zależy. Wybraliśmy angielskie „ho-
use martin”, czyli jaskółka. Ptak związany 
z domem, bezpieczeństwem, zaufaniem, 

towarzyszący ludziom i przez nich lubiany – mówi właścicielka agen-
cji. – Chcemy, żeby klienci nas tak postrzegali: jako życzliwych do-
radców, gotowych do pomocy, towarzyszących w załatwianiu spraw 
niezwykle ważnych, bo przecież wybór mieszkania czy domu do 
takich należy. Chciałam stworzyć markę, która będzie się kojarzyła 
z czymś, co daje poczucie pewno-
ści, stabilności, bezpieczeństwa, 
spokoju, czystości i lekkości.

kApitAł doświAdczeNiA 

Z branżą nieruchomości 
Agnieszka Niechajczyk związa-
na jest od 1999 roku. Zaczynała 
w biurze pośrednictwa Wojciecha 
Jasińskiego, jednym z najstarszych 
w Koszalinie. Później przeszła do 
agencji NORD, żeby w 2008 roku 
przejąć w niej ster i prowadzić sa-
modzielną działalność jako NORD 
Nieruchomości Agnieszka Nie-
chajczyk. Tak wspomina tamten 
czas: – To był kluczowy moment. 
Trochę zbieg okoliczności, trochę 
skutek wewnętrznych zawirowań 
w firmie. Dopiero co wróciłam do 
pracy po urodzeniu córeczki. I tu 
takie wyzwanie! 

Jakie były początki? – Trudne, 
bardzo trudne. Musiałam przesta-
wić się z roli koleżanki na rolę pra-
codawcy, postawić swoje warunki 
i zdobyć akceptację zespołu. Ze-
spół był bardzo sprawny, bardzo 
zgrany. Potem zaczął rotować, bo 
to rzecz naturalna w ekipach han-
dlowych, ale mi się wtedy bardzo dobrze pracowało. Musiałam 
przejąć rozmaite zobowiązania wobec klientów, sprostać im. Od 
samego początku zależało mi, żebyśmy pracowali na najwyższym 
poziomie, bo do tego byłam sama przyzwyczajona. Jakość usługi 
musi być wysoka, bo to daje szansę na sukces. Ale szybko przyszedł 
kryzys na rynku i nastąpiło wyraźne tąpnięcie. To było kolejne wy-
zwanie, z którym sobie poradziliśmy.

Jak podkreśla, pięć ostatnich lat to ugruntowywanie kapitału 
doświadczenia i utrwalanie własnego sposobu pracy. – Jesteśmy 
w pełni profesjonalni, przygotowani do obsługi każdego zlecenia 
– przekonuje Agnieszka Niechajczyk. – Obecna zmiana marki to za-
mknięcie etapu dojrzewania firmy i wejście w nową fazę, gdzie sami 
sobie stawiamy jeszcze wyższe wymagania. 

cAłościowe podejście

Kiedy pada pytanie o kluczowe czynniki sukcesu w obrocie nie-
ruchomościami, pani Agnieszka bez wahania wymienia: – Skutecz-

ność, profesjonalizm, uczciwość. Tu nie ma miejsca na jakieś kombi-
nacje, niedomówienia. Żadnego obiecywania złotych gór. Popłaca 
otwarta komunikacja, dogłębne poznanie potrzeb klienta i jego sy-
tuacji. Jeśli zyskamy jego zaufanie, opłaci się to w dwójnasób. Bo to 
daje nie tylko konkretny kontrakt, ale także dobrą opinię, jaką nam 
się wystawia. Obserwujemy zjawisko, które bardzo nas cieszy: przy-
chodzą klienci z polecenia. Czasami są to dzieci osób, dla których 
pracowaliśmy przed laty – mówi pani Niechajczyk. – Najwyraźniej 
w ich pamięci pozostaliśmy jako rzetelny partner, skoro polecają 
nas innym. 

Wymagania klientów stale rosną. Oczekują oni nie tylko prezen-
tacji ofert, ale także doradztwa w szerszym zakresie. – Współpracu-
jemy z kilkunastoma bankami. Czasami kierujemy klientów do po-
średników finansowych, którzy są niezależni od agencji i banków. 
Są oni w stanie podpowiedzieć najlepsze dla konkretnego klienta 
rozwiązanie finansowania inwestycji. My z kolei jesteśmy w stanie 
także podpowiedzieć, gdzie szukać kompetentnej porady prawnej 
w jakiejś określonej dziedzinie.

Kompleksowość to także współpraca w innymi pośrednikami 
– lokalnymi, ale także krajowy-
mi i nawet z zagranicy. Z częścią 
z nich agencja ma porozumienie 
o wymianie ofert, które wprowa-
dzane do systemu aktualizują się 
w czasie rzeczywistym – po chwi-
li dostępne są w powiązanych 
z sobą biurach pośredników. 

SzkołA cierpliwości 

Nie każdy z nas ma żyłkę han-
dlowca, ale także nie każdy han-
dlowiec daje sobie radę jako 
agent w obrocie nieruchomościa-
mi. – Poza typowymi kompeten-
cjami trzeba tu dużo cierpliwości. 
Przygotowanie transakcji trwa 
tygodniami, czasami miesiącami. 
Bywa, że mimo dużego wysiłku 
do transakcji nie dochodzi. Trzeba 
umieć się z tym pogodzić. Waż-
ne jest indywidualne podejście. 
Zakup mieszkania albo domu to 
nadal decyzja życiowa, związana 
z wieloma czynnikami. Warto po-
święcić czas, żeby dobrze poznać 
potrzeby i preferencje klienta. 
Trzeba starać się je zrozumieć – 
przekonuje pani Agnieszka. 

Oczywiście, nadal najistotniej-
szym kryterium, jakim kierują się potencjalni nabywcy, jest cena. 
Zwłaszcza teraz, kiedy odczuwalne są skutki kryzysu gospodar-
czego. Największym powodzeniem cieszą się mieszkania i to te 
niewielkie. Jeszcze kilka lat temu równie dobrze sprzedawały się 
zarówno mieszkania, jak i domy. – Ludzie poszukują małych miesz-
kań w dobrej lokalizacji. Niektórzy chcą się usamodzielnić życiowo, 
zamieszkać we własnym M. Wiadomo, że jeśli są na starcie samo-
dzielnego życia, nie dysponują wielkimi zasobami i szukają czegoś 
skromnego. Inna grupa klientów w tym segmencie to ci, którzy są 
zasobniejsi i jednocześnie przewidujący. Doskonale zdają sobie 
sprawę, że kryzys kiedyś się skończy a obecne ceny są okazyjne. Ci 
kupują w formie lokaty kapitału. Mieszkania wynajmują, uzyskując 
stały comiesięczny dochód, co daje dużo większy zwrot z kapitału 
niż lokaty bankowe. Ale ich podstawową korzyścią będzie w dłuż-
szym czasie wzrost wartości nieruchomości – komentuje właściciel-
ka HOUSE MARTIN Nieruchomości. 

Sama – przyznaje – najlepiej czuje się, obsługując transakcje do-
tyczące mieszkań. Z jej obserwacji wynika, że mimo kryzysu – poza 

p
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ofertami deweloperskimi – najlepiej sprzedają się mieszkania na 
starych, przyjaznych osiedlach jak na przykład spółdzielnie Nasz 
Dom i Na Skarpie, czy generalnie w śródmieściu (ale poza ścisłym 
centrum). Dodatkowym plusem jest lokalizacja na pierwszym albo 
drugim piętrze. Takie mieszkania nie czekają długo na nabywców. 
Jest jednak jeden warunek: realna cena wywoławcza. I tu na po-
średników czeka czasami wyzwanie i okazja do ćwiczeń z cierpliwo-
ści. – Obserwując rynek, jesteśmy w stanie z dużą dokładnością oce-
nić, jaka cena może doprowadzić do szybkiej transakcji – mówi pani 
Agnieszka. – Bywają jednak klienci, którzy nie godzą się z realiami 
rynkowymi i wystawiają ceny obecnie nie do osiągnięcia. No cóż, 
przyjmujemy takie oferty do naszej bazy. Staramy się sugerować 
obniżki, ale decyzja należy do klienta. 

SpokojNy optyMizM

Chwila rozmowy z Agnieszką Niechajczyk wystarczy, żeby nabrać 
przekonania, że mamy do czynienia z osobą, która nie tylko wie, 
czego chce, ale również potrafi do tego konsekwentnie dążyć. – Bu-
duję firmę, a więc i nową jej markę, z myślą o dzieciach – tłumaczy. 
– Nie w tym sensie, żeby musiały przejąć po mnie pałeczkę. Wybiorą 
sobie własną drogę. Mam na myśli długą perspektywę, stabilność. 
Dzisiaj rynek jest trudny. Panuje niepewność co do pracy, banki 
ograniczyły dostępność kredytów hipotecznych. Liczba i wartość 
transakcji są niższe niż kilka lat temu. Ale zastój się kiedyś skończy, 
a rynek ożywi. My jesteśmy przygotowani na to, żeby dalej się roz-
wijać, zapewniając klientom komfort i najwyższy standard usług. 

Pani Agnieszka wie, że dzięki jej ciężkiej pracy i pracy jej zespołu, 
HOUSE MARTIN Nieruchomości jest nowoczesną agencją, dobrze 
zorganizowaną i wyposażoną we wszystko, co potrzebne do odnie-

sienia sukcesu. Nie wyklucza, że w pewnym momencie stworzy pod 
tą marką system franczyzowy. – Franczyzna mnie fascynuje – mówi. 
– Korzystam z takiego modelu biznesowego, prowadząc w Koszali-
nie i Kołobrzegu Mydlarnię u Franciszka i wiem, że się on sprawdza. 
Właściwie to pomysł na franczyzę mam gotowy… Kto wie, może 
za parę lat HOUSE MARTIN Nieruchomości to będzie nie jednak 
agencja w Koszalinie, ale solidna sieć w całym kraju? – śmieje się 
Agnieszka Niechajczyk.

preMiA zA rzetelNość

Agencja pani Niechajczyk i ona sama mają na koncie kilka pre-
stiżowych wyróżnień, a wśród nich miano Firmy Fair Play. – Start 
w konkursach gospodarczych daje okazję do porównania się z in-
nymi – tłumaczy pani Agnieszka. – Zazwyczaj udział w nich jest od-
płatny, ale nie oznacza to „kupowania tytułów”. Trzeba poddać się 
zewnętrznej ocenie, a nie każdy jest na to gotowy. W przypadku 
konkursu Fair Play byliśmy poddani dokładnemu badaniu. To mo-
bilizuje do jeszcze większej staranności i rzetelności w działaniu. To 
jest takie stawianie przed sobą coraz wyższych wymagań.

Wielu koszalinian może panią Agnieszkę kojarzyć z programów 
w Telewizji Kablowej MAX, gdzie prowadziła program „Twoje M”. 
Najmłodsi zaś – z konkursów plastycznych organizowanych dla 
przedszkolaków. – Dzieci myślą niestandardowo, bardzo kreatyw-
nie – mówi pani Agnieszka. – To podsuwa świetne pomysły. A ile 
przy tym zabawy! 

Przygotowania do wprowadzonych w kwietniu zmian w agen-
cji były absorbujące. Dlatego aktywność pozazawodowa pani 
Agnieszki nieco przygasła, ale nie byłaby sobą, gdyby nie zapowie-
działa: – Do konkursów dla dzieci na pewno wrócimy! 
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atwo jest pogodzić role wydawcy, redaktora 
naczelnego, dziennikarza radiowego i telewi-
zyjnego?

- Niełatwo, ale na pewno to bardzo ciekawe!
czy zastanawiałeś się, co byś robił, gdyby 

w twoim życiu nie było „pereł z lamusa”?
- Z całą pewnością robiłbym to samo: pisałbym 

recenzje, rozmawiał o teatrze i filmie. Robiłem to 
zawsze, i to na długo zanim spotkałem Zygmunta Kałużyńskiego. 
Ciekawostką dla większości będzie fakt, że pierwszą nagrodę za 
napisanie recenzji dostałem, gdy miałem 14 lat i z tego powodu 
wylądowałem między innymi na okładce harcerskiego tygodnika 
„Na Przełaj”.

Skrytkowałeś wtedy czy pochwaliłeś film?
- Wtedy dla odróżnienia pisałem o piosence polskiej na festiwalu 

w Opolu. Ostro upominałem się o pominiętą w werdykcie komisji 
jurorskiej debiutantkę - Annę Jantar, która śpiewała wówczas „Naj-
trudniejszy pierwszy krok”. Z całą mocą przekonywałem, że piosen-
ka będzie przebojem.

Bycie krytykiem filmowym w naszym kraju nie jest łatwe...
- ...Zapewniam, że bycie krytykiem filmowym w Polsce nie różni 

się niczym od bycia krytykiem filmowym w innych krajach. No może 
tylko mniej zarabiamy.

przejmujesz się, kiedy jesteś za swoje opinie atakowany, a na-
wet pozywany do sądu?

- Wcale. Od dziecka ćwiczyłem się w wypowiadaniu swojego 
zdania, które najczęściej różniło się i od tego, co mówili nauczycie-
le, i od tego co obowiązywało wśród kolegów. Nauczyłem się więc 
zupełnie nie zwracać na to uwagi, a na przestrzeni lat wręcz stwier-
dzam, że nie zwracam uwagi coraz bardziej. 

A łatwo jest decydować o „być” albo „nie być” filmu, aktora?
- Nie mam wrażenia, że o czymkolwiek decyduję. Ja tylko nazy-

wam po imieniu to, co i tak wszyscy widzą i wiedzą, ale często wy-
pierają ze swojej świadomości. 

No dobrze, a jak reagujesz, kiedy słyszysz, że katarzyna cicho-
pek albo edyta Herbuś to wielkie gwiazdy polskiego ekranu?

- Cóż... Przed II wojną światową pisano, że wielką gwiazdą pol-
skiego ekranu jest Nora Ney. Niedawno zobaczyłem jej rolę w ja-
kimś starym filmie. Mój Boże… 

Najlepszy i najgorszy polski film 2012 roku?
- Najlepszy, to niewątpliwie „Róża” a najgorszy... Oczywiście 

„Kac Wawa”, chociaż „Bitwę pod Wiedniem” postawiłbym na równi 
z „Kac Wawa”. 

Sztywniak czy luzak. jak chciałbyś być odbierany przez polaków?
- Nie chciałbym mieć żadnej etykietki. Wolałbym być „panem 

Tomkiem od filmów”. 
zauważyłem, że jeśli w mediach mówi się o sprawach mniej-

szości seksualnych, to często jesteś zapraszany jako ekspert. Nie 
męczy cię „robienie”za etatowego geja?

- Nie pozwalam uczynić z siebie „etatowego geja”. Nie jestem 

toMASz 
rAczek 
NIE  JESTEM DZIKUSEM
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Tomasz Raczek, redaktor naczelny miesięcznika „Film”, jeden z najbardziej  cenionych 
polskich krytyków filmowych, dziennikarz, który tworzył polskiego Playboya. W szczerej 
rozmowie z Rafałem Podrazą o kobietach, świecie celebrytów i walką z etykietą „etatowe-
go geja”.
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działaczem gejowskim, zresztą, mówiąc szczerze, zupełnie bym się 
do tego nie nadawał. Nigdy jednak nie zapominam, że jestem ge-
jem i nie staram się w rozmowach omijać tego tematu.

to dlaczego dopiero kilka lat temu powidziałeś głośno o swojej 
orientacji?

- Bo nigdy wcześniej nie sądziłem, że coming out będzie mi do 
czegoś potrzebny. Nie uważałem, że ludzi to powinno obchodzić. 
W pewnym momencie zdałem sobie jednak sprawę, że MNIE to ob-
chodzi, bo w pewien trudny do uchwycenia sposób cenzuruję swo-
je emocje. Postanowiłem z tym skończyć i ostatecznie uwolnić się od 
potrzeby bycia akceptowanym za wszelką cenę. I rzeczywiście – od 
czasu coming outu czuję się wolniejszy, spokojniejszy, dojrzalszy. 

A jak odbierasz nagrodę, którą otrzymałeś z Marcinem Szczy-
gielskim za swój związek?

- „Róża Gali” dla najpiękniejszej pary przyznana nam przez czytel-
ników tego pisma była jednym z największych i najprzyjemniejszych 
zaskoczeń w moim życiu. Poczułem wtedy, że Polacy są wspaniałym 
i nieprzewidywalnym narodem, a do tego obdarzonym ogromną 
fantazją.  

i zupełnie nie zapachniało ci to tzw. poprawnością polityczną, 
modą?

- Nie, a jeśli tak faktycznie było, to byłby to jedyny przypadek, gdy 
miałem ochotę głośno powiedzieć coś miłego o modzie.  

kobiety w życiu tomasza raczka?
- Kobiety kojarzą mi się z naturą i z siłą przetrwania. Z odwagą 

i z intuicją. Żyjemy w epoce, która z dnia na dzień staje się „świa-
tem kobiet”. Mam wobec nich respekt i podziw. Nie uważam, że 
wymagają opieki. Jest ich więcej, niż mężczyzn, żyją dłużej, w roz-
winiętej cywilizacji mają większe szanse od nas. Kobiety, które po-
dziwiam i którym poświęciłem moją książkę „Karuzela z madon-
nami” to swego rodzaju ideały. Traktuję je jak emocjonalny punkt 
odniesienia.

lubisz celebrycki światek?
- Nie cierpię.
Nie cierpisz, ale w nim uczestniczysz... dlaczego? znam wiel-

kich, których na rautach czy dużych imprezach medialnych nie 
zobaczysz...

- Ale mnie też nie ma na takich imprezach. Chyba, że występuję 
na nich w roli gospodarza, mistrza ceremonii lub gościa nie mogą-
cego się w żaden sposób wymigać z towarzyskiego obowiązku. Nie 
jestem dzikusem, zostałem starannie wychowany.  

Marzenie, które niestety nie jest możliwe do spełnienia?
- Chyba nie ma takiego, wszystko wydaje mi się możliwe do speł-

nienia. Czas nie ma tu zupełnie żadnego znaczenia.
Dziękuję za rozmowę.
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tomasz raczek polski krytyk filmowy i publicysta, wy-
dawca, autor wielu programów telewizyjnych i radio-
wych, m.in. „Ze sztuką na ty”, „Rozmowy bez sekretów”, 
„Perły z lamusa”. Stworzył słynny duet z Zygmuntem 
Kałużyńskim znany z zażartych sporów o filmy pro-
wadzonych zarówno w telewizji, jak i drukowanych 
w prasie i książkach. Laureat „Wiktora” oraz nagród 
za osiągnięcia w dziedzinie krytyki artystycznej (m.in. 
Nagrody im. Stanisława Wyspiańskiego. Publikował 
na łamach „Rzeczpospolitej”, „Polityki”, „Przeglą-
du Tygodniowego”, „Teatru”, „Filmu”. W 1992 roku 
stworzył od podstaw polską edycję „Playboya” i zo-
stał jego pierwszym redaktorem naczelnym. W roku 
2002 wraz ze swoim życiowym partnerem, Marcinem 
Szczygielskim, założył wydawnictwo specjalizujące 
się w wydawaniu książek o mediach i pisanych przez 
ludzi mediów – Instytut Wydawniczy Latarnik im. Zyg-
munta Kałużyńskiego. Tomasz Raczek jest autorem 
książek m.in. „Karuzela z idolami”, „Pies na telewizję”, 
„Karuzela z madonnami”, „Karuzela z herosami” oraz 
napisanych wspólnie z Zygmuntem Kałużyńskim: 
m.in. „Perłowej ruletki” i pięciotomowego leksykonu 
filmowego „Perły kina”. Kocha morze i statki pasa-
żerskie. Chociaż mieszka w Warszawie, nie opuszcza 
go marzenie, by przenieść się do prawdziwej latar-
ni morskiej z widokiem po horyzont. Kolekcjonuje 
książki, obrazy oraz wszelkie przedmioty związane 
z morzem, transatlantykami i latarniami morskimi. 
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rodek nocy w pokoju hotelowym w Delhi. Trzy tu-
rystki ze Szczecina, Kamila, Ewa i Justyna, o trze-
ciej nad ranem musiały wstać, żeby zdążyć na 
samolot powrotny do Polski. Na te kilka godzin 
snu wynajęły malutki pokoik bez okien z jednym, 
wielkim łóżkiem. Było już całkiem ciemno. Ciszę 

nocną rozpraszało tylko monotonne buczenie wentylatora. Nagle 

Kamila usłyszała, jakby kilka centymetrów nad nią przeleciała jakaś 
postać, szepcząc coś w jakimś niezrozumiałym języku. Przerażona 
dziewczyna poderwała się. – Ty też to słyszałaś? – zapytała leżącą 
obok Ewę. – Ten szept? – pytająca odpowiedź koleżanki przeraziła 
Kamilę jeszcze bardziej. Ewa opisała usłyszany dźwięk tak samo, jak 
odebrała go Kamila. – To nie mógł być ani żaden owad, bo byłyśmy 
w pokoju bez okien, ani hałas z korytarza, bo łóżko było daleko od 

ś
Rejs po rzece pełnej trupów i nocleg w hotelu, w którym straszy. Obściskujący 
się heteroseksualni mężczyźni i handlarze, z którymi można wytargować każ-
dą cenę za każdy produkt. Taki obraz ojczyzny Buddy i Bollywoodu zobaczyły 
i przeżyły turystyki ze Szczecina.

AUTOR: MACIEJ PIECZyńSKI
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drzwi. Poza tym wentylator buczał tak głośno, że nie usłyszałybyśmy 
żadnego szeptu, chyba że właśnie kilka centymetrów nad głowami 
– wspomina Kamila, od razu dodając, że nigdy nie była przesądna 
i w duchy nie wierzyła. 

BAwoły, prANie, trUp, Mycie zęBów, trUp 

Ta paranormalna przygoda z niezidentyfikowanym obiektem 
szepczącym była tylko zwieńczeniem trzytygodniowej wycieczki do 
Indii. Podczas wyjazdu dziewczyny ze Szczecina nie raz zwiedzały 
pogranicze życia i śmierci. I to dosłownie, bez żadnych metafor. Jed-
na z wycieczkowych atrakcji, święta rzeka hinduizmu, Ganges, jest 
nie tylko źródłem życia (duchowego i materialnego) Hindusów, ale 
i miejscem pochówku. – Płyniemy sobie spokojnie łodzią, obserwując 
tętniące przy jej brzegu życie: bawoły pluskające się w wodzie, zaraz 
potem ktoś robi sobie pranie, tymczasem kawałek dalej, w tej samej 
wodzie płynie sobie trup – relacjonuje Kamila. – I ten krajobraz się 
powtarza: bawoły, pranie, trup, mycie zębów, trup, bawoły. A co rano 
w rzece odbywa się ceremonia powitania słońca, mężczyźni wcho-
dzą po pas do rzeki, odmawiają modły, przepłukują wodą gardła.  
Z reguły, zgodnie z tradycją, w Indiach zwłoki się pali, a potem do-
piero prochy rozsypuje się w wodach Gangesu. Jednak drewno jest 
tam bardzo drogie, stąd też mniej zamożne rodziny skracają swoim 
zmarłym drogę do świętej rzeki. I tym sposobem Ganges, dający 
życie milionom ludzi, jest jednocześnie wielkim cmentarzyskiem. 

Doświadczenia Kamili potwierdzają stereotyp Hindusów jako 
narodu, który uwielbia się targować, „naciągać” europejskich tury-
stów na możliwie największe wydatki. Cena jest w Indiach sprawą 
tak umowną, że można wynegocjować za taksówkę kilkukrotnie niż-
szą zapłatę niż za rikszę rowerową. Umowne są też warunki bezpie-
czeństwa na drodze. Choć normalnie w rowerowej rikszy mieścić 
się powinny dwie osoby, w zależności od potrzeb taki pojazd może 
zabrać nawet dziesięciu pasażerów. Wszystko zależy od zasad, usta-
lonych na daną chwilę. Poza tym, wręcz stereotypowy jest panują-
cy na ulicach indyjskich miast chaos komunikacyjny.– Widziałam, 
jak w jedenastomilionowym Delhi autobus nagle zatrzymał się na 
środku ronda i pasażerowie po prostu wysiedli – mówi Kamila, do-
daje jednak: – Na ulicach indyjskich miast i tak jest bezpieczniej niż 
w Szczecinie, bo tam się jeździ powoli. Inna sprawa, że miasta te są 
wiecznie zakorkowane, czterema pasami ruchu jedzie pięć pasów 
samochodów.

w iNdiAcH jAk NA pArAdzie rówNości

Hindusi, jak każda tradycyjna, etniczna społeczność, są bardzo 
patriarchalni. Zakazane jest publiczne obnoszenie się ze swoją sek-

sualnością. – Przez całe trzy tygodnie pobytu w Indiach widziałam 
tylko dwie, trzymające się za ręce pary – mówi Kamila. Co jednak 
ciekawe, Hindusi rekompensują sobie ten brak czułości w dość 
oryginalny jak na tak tradycyjne społeczeństwo sposób. Mężczyź-
ni bardzo często w miejscu publicznym przytulają się, trzymają za 
ręce, szepczą sobie do ucha. Oficjalnie nie ma to nic wspólnego 
z homoseksualizmem, za praktykowanie którego jeszcze do nie-
dawna groziła w Indiach kara więzienia. 

Wycieczka do Indii, jak zapewniają szczecińskie turystki, nie musi 
być szczególnie droga. Trzytygodniowa przygoda w ojczyźnie Bud-
dy i Bollywoodu, od momentu wyjścia z domu w Szczecinie do sa-
mego powrotu, może kosztować około 3 800 złotych. Oczywiście, 
uwzględniając żelazną konsekwencję w negocjacjach o cenę. – 
W Indiach wszystko można załatwić za pieniądze, ale trzeba umieć 
się targować i pamiętać, że tam nie ma absolutnie żadnych widełek 
cenowych, wszystko ustala się „tu i teraz” – mówi Kamila. 

PODRÓŻE20 
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Zapraszamy do naszego punktu

CENTRUM                     pasaż Milenium

(vis a vis VERITASU)

i WYBRANIE NOWEJ OFERTY

Stare umowy ulegają anulacji!

ilka zorganizowała kam-
panię, której celem jest 
wyłonienie najmilszego, 
najbardziej przyjaznego 
miasta w Polsce - jest o co 

walczyć! Nagrodą będzie wielka rodzinna 
impreza, organizowana przez Milkę i radio 
RMF FM, tytuł „Najmilszego miasta w Pol-
sce” oraz kampania promocyjna dla zwycię-
skiego miasta warta pół miliona złotych. O 
tytuł najmilszego mogą walczyć wszystkie 
miasta w Polsce, czyli 908 miejscowości. 

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w 
trzech etapach. W dniach od 29 kwietnia do 
18 maja trwać będzie głosowanie on-line. 
Aby wziąć udział w tym etapie należy wejść 
na stronę Fioletowastrona.pl, wpisać swoje 
ukochane miasto, a następnie poprzez ser-
wis lub/i aplikację na Facebooku wysyłać 
wirtualne przytulenia. Trzy miasta z najwięk-
szą liczbą „przytuleń” otrzymają nagrodę w 

postaci wielkiej rodzinnej imprezy współor-
ganizowanej przez Milkę i RMF FM i walczyć 
będą w kolejnej odsłonie kampanii, która 
trwać będzie od 19 maja do 9 czerwca. W ra-
mach tego przedsięwzięcia Milka, radio RMF 
FM oraz Telewizja TVN będą sprawdzać, jak 
mili są mieszkańcy trzech finałowych miast. 
Specjalnie zaaranżowane prowokacje wy-
magać będą od mieszkańców empatyczne-
go zaangażowania i pozytywnego działania, 
a wszystko to zostanie zarejestrowane  ukry-
tą kamerą. Całą relację będzie można na 
bieżąco śledzić w telewizji i radiu. 

Ostatnim etapem, trwającym od 9 do 
30 czerwca będzie kolejne głosowanie on-
line. O tym, które miasto spośród trzech 
finałowych zdobędzie tytuł najmilszego, 
dowiemy się 30 czerwca podczas imprez 
plenerowych z licznymi atrakcjami, grami i 
zabawami dla mieszkańców, zorganizowa-
nych w trzech miastach jednocześnie. Zdo-

bywca głównej nagrody otrzyma tytuł „Naj-
milszego  miasta w Polsce” oraz o kampanię 
promocyjną o wartości pół miliona złotych. 
Kampania zostanie zrealizowana w lipcu. 
Celem akcji jest pokazanie, że Milka to mar-
ka pozytywna i przyjazna, zachęcająca ludzi 
do okazywania sobie życzliwości. 

W akcji najważniejsi są mieszkańcy i re-
lacje między nimi. Nie będziemy się więc 
skupiać na sprawnej komunikacji miejskiej, 
dobrze funkcjonujących samorządach czy 
ciekawej ofercie kulturalnej miasta. Wraz z 
Milką chcemy przekonać Polaków, że to, czy 
miejsce, w którym mieszkają można uznać 
za miłe i przyjazne, czy chce się być jego 
częścią, zależy od nich samych i od ich co-
dziennych zachowań wobec innych. A Ty? 
Które miasto jest Ci najbliższe i które powin-
no zdobyć tytuł najmilszego w Polsce? 

Przyłącz się i głosuj na 
www.fioletowastrona.pl

m

AkcjA Milki 
– wybieramy najmilsze miasto w Polsce

 „Milka. Moje miasto się przytula. Wybierzmy najmilsze miasto w Polsce.” – pod takim hasłem rozpoczęła 
się ogólnopolska inicjatywa marki Milka (Kraft Foods Polska). Stawką są cenne nagrody.
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AUTOR: IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

CZYM JEŻDŻę?

n

Praktycznie od zawsze mercedesy są symbolem wysokiego statusu społecznego właści-
cieli oraz  synonimem komfortu i technicznej niezawodności. Niektóre modele zyskały 
przydomek „ponadczasowe”.  Nowy mercedes CLA dzięki charakterystycznej stylistyce 
ma szansę do nich dołączyć. To bez wątpienia jeden z najciekawszych współcześnie wy-
produkowanych sedanów. 

z gwiAzdą 
NA MASCE

fo
t.

 A
da

m
 F

ed
or

ow
ic

z



MOTORYZACJA 23 

a pierwszy rzut oka CLA przywodzi na myśl 
mercedesa CLS. Podobieństwo nie jest 
przypadkowe, bo to jego mniejszy odpo-
wiednik, który daje początek zupełnie nowej 
klasie samochodów - sedanów o wyglądzie 
coupe. Stylistyka to ogromy atut nowego 

CLA. Samochód ma sportowy wygląd. Mocny, nieco agresywny 
przód z idealne zakończonym masywnym, lekko opadającym ty-
łem i znakomicie wkomponowanymi światłami. No i te szyby bez 
ramek... Robią wrażenie!

Linia boczna łagodnie opada ku tyłowi, widoczne jest również 
głębokie przetłoczenie pomiędzy osiami. Tył jest bardzo podobny 
do CLS-a, nieco inne są jednak proporcje. Warto dodać, że każdy 
detal karoserii dopieszczano w kanale aerodynamicznym. W efek-
cie ten model mercedesa ma najniższy współczynnik oporu po-
wietrza spośród dzisiaj produkowanych samochodów na świecie. 
Dzięki temu auto jest cichsze, bardziej ekonomiczne i ekologiczne.

Prezentowany model to wersja Edition 1, która będzie dostępna 
tylko przez 12 miesięcy (u nas – w salonie firmy Mojsiuk w Nowych 
Bielicach). Ta limitowana seria otrzymała specjalne wykończenie 
wnętrza. Czarną skórzaną tapicerkę z kontrastującymi, żółtymi 
przeszyciami. Warto nadmienić, że w każdej wersji mercedesa CLA 
z przodu montowane są kubełkowe fotele ze zintegrowanymi za-
główkami do złudzenia przypominające fotele z aut Porsche. Mer-
cedesa możemy również pochwalić za stylistykę deski rozdzielczej 
w postaci wyświetlacza multimedialnego wyglądem przypomina-
jącego tablet, który zaopatrzono nawet w aplikację, pozwalającą 
szybko i łatwo łączyć się z… Facebookiem.

Mercedes CLA 250 wyposażony w 2,0-litrowy turbodoładowa-
ny silnik czterocylindrowy o mocy 211 KM z momentem obroto-
wym 350 Nm. To gwarantuje przyśpieszenie do 100 w 6.7 sekundy. 
W połączeniu z niskim spaleniem (średnio 6.2 l. na 100 km), spra-
wia, że z CLA to auto dynamiczne i ekonomiczne zarazem.

Podsumowując, CLA to nowy kierunek Mercedesa - elegancko 
wystylizowana, sportowa limuzyna z indywidualnym charakterem. 
Z pewnością przekona do siebie wszystkich tych, dla których auta 
spod znaku gwiazdy były do tej pory zbyt konserwatywne.

n
Mercedes clA 250
Pojemność silnika: 1991 cm3

Moc nominalna: 211KM
Prędkość maksymalna: 240 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h: 6,7 s
Maksymalne obroty: 6500 1/min
Zużycie paliwa : 6,2 l/100km
Rok produkcji: 2013
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AUTOR: MARIUSZ KOZłOWSKI

Poznańskie Motor Show to największa impreza motoryzacyjna w Europie Środkowo-
Wschodniej pokazująca najnowsze modele aut i motocykli. Na tegorocznym zaprezen-
towało się 130 wystawców z całego świata. 

POWIEW 
wielkiego świAtA

obaczyć można było największe gwiazdy dwóch 
i czterech kółek. Tegoroczne premiery (łącznie 
ponad 40 modeli), liczne atrakcje i pokazy przy-
ciągnęły do Poznania rekordową liczbę widzów: 
targi odwiedziło 86 tys. osób.

Polską premierę miał m.in. dwumiejscowy 
kabriolet Jaguar F-Type, który prezentuje spor-

towe kształty z delikatnymi liniami nadwozia, wzbogaconymi tech-
nologicznymi gadżetami jak mechanicznie uruchamiany spojler 
i klamki do drzwi. Konstrukcja Jaguara F-Type stworzona jest z lek-
kiego aluminium. Dostępne silniki, trzylitrowy V6 i pięciolitrowy V8 
oferują od 340 do 495 KM mocy.

Okazałą ekspozycję przygotowało po raz drugi Ferrari. Jego 
gwiazdą jest najnowszy model F12. Najszybsze i najmocniejsze Fer-
rari w historii. Ten super samochód jest napędzany jednostką V12 
o pojemności 6,3 l. Aby jednak uczynić go potężniejszym, inżyniero-
wie wzmocnili silnik uzyskując 740 KM mocy oraz 690 Nm momentu 
obrotowego. Tak wyposażony samochód, ważący 1525 kg, przy-
spiesza od 0 do 100 km/h w czasie 3,1 sekundy. Pokonanie bariery 
200 km/h zajmuje mu 8,5 sekundy. 

Po raz pierwszy w historii poznańskiej imprezy prezentował się 
Rolls Royce, a to z powodu – jak podaje firma -dużego zaintereso-
wania ze strony klientów. Model Ghost dobrze sprzedaje się w Pol-
sce, mimo że podstawowa cena to blisko 1,5 mln zł. To luksusowy 
i najbardziej prestiżowy samochód osobowy segmentu F. Tu nie ma 
kompromisów, nic niczego nie udaje. Do napędu użyto turbodoła-
dowanego silnika V12 o pojemności 6,6 litra. Moc 570 KM przeno-
szona jest na koła tylne poprzez 8-biegową automatyczną skrzynię. 

Pozwala to na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w niecałe 5 sekund 
i prędkość maksymalną ograniczoną elektronicznie do 250 km/h.

Najmocniejszą reprezentację miały pojazdy niemieckie. Na tar-
gach nie mogło zabraknąć firmy Mercedes-Benz, która był głównym 
aktorem przedstawienia. Pierwszy raz polska publiczność mogła 
zobaczyć na żywo najnowsze i jednocześnie najbardziej intrygują-
ce dziecko marki – model CLA (piszemy o nim osobno w rubryce 
„Czym jeżdżę”. To wyjątkowe piękno i siła w czystej postaci. Kolejna 
premiera to Nowa Klasa E, całkowicie zmodernizowana, która po raz 
pierwszy w Polsce zaprezentowała swoją nową twarz. W samocho-
dzie dokonano aż 2000 zmian. Wisienką na torcie był model SLS 
Electric Drive, który nie tylko kusi wyglądem i osiągami, lecz także 
wskazuje drogę rozwoju marki Mercedes-Benz. Ten model to dowód 
na to, że samochód elektryczny, co brzmi niewiarygodnie, może być 
najprawdziwsza wyścigówką. Cztery silniki, po jednym przy każdym 
kole dają moc 750 KM, co pozwala osiągnąć „setkę” w 3,8 sekundy. 
Zasięg zależy od stylu jazdy i waha się od 100 do 300 km.

Nie sposób było nie zauważyć ekspozycji przygotowanych przez 
grupę Volkswagena w skład której wchodzą marki: VW, Skoda, Audi, 
Porsche oraz Seat. W osobnej hali na powierzchni 6 tys. m kw. wy-
stawionych zostało 50 samochodów marek należących do Volkswa-
gen Group Polska. Porsche moim zdaniem, bez względu na model, 
rocznik, kolor prezentuje się zawsze wyjątkowo. Sensacją był produ-
kowany wyłącznie w Poznaniu Volkswagen Caddy jako siedmiome-
trowa limuzyna. 

Prawdziwą gratką dla fanów motoryzacji była możliwość obejrze-
nia po raz pierwszy w Polsce, absolutnie unikatowych, ręcznie budo-
wanych samochodów niemal wyścigowych marki WIESMANN.

z
Porsche 911
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Ferrari F12

Jaguar F-Type Rolls Royc’e Ghost 2

Mercedes SLS Electric Drive

Wiesmann
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k ontynuujemy serię sesji fotograficznych, 
w których modę prezentują znani ko-
szalinianie i koszalinianki. Tym razem są 
nimi Daria Chomiuk i Barbara Domarac-
ka. Przed obiektywem naszego fotografa 
stanęła także współwłaścicielka sklepu, 
z którego pochodzą prezentowane kre-

acje. Pani Elżbieta Jasińska na co dzień jest prezesem spółki Perme-
dia, wydającej m.in. tygodnik „Miasto”. To ona stworzyła pomysł na 
Fensi. Jak mówi, chodziło o to, by panie o sprecyzowanych oczeki-

waniach znalazły w jednym miejscu odpowiadające im propozycje 
– zarówno sukienki, jak i dodatki. Wszystko w rozsądnych cenach. 
Oprócz strojów bezpośrednio dostępnych w sklepie przy ulicy Po-
łczyńskiej 1, klientki mogą wybierać z bogatych katalogów. Każda 
rzecz jest błyskawicznie sprowadzana, a w przypadku koniecznych 
poprawek, wszystko odbywa się na miejscu, dzięki współpracy 
z profesjonalną krawcową (usługa jest gratisowa).

Na koniec informacja ważna dla panów: sklep Fensi jest tak urzą-
dzony, że towarzysząc klientce w zakupach, mogą poczekać w kom-
fortowych warunkach – przeglądając przy stoliczku prasę. 

26 

Moda dla kobiet 
świadoMycH 

swojeGo stylu

Fensi, Koszalin, ul. Połczyńska 1, (obok teatru), pon - pt: 11.00 - 19.00, sob: 11.00 - 15.00
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Właściciele sklepu Fensi wspierają koszaliński klub Amazonek. Jeden procent od wartości wszystkich transakcji przekazują na potrzeby tej organizacji pomagającej kobietom po mastektomii
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Fensi
Koszalin, ul. Połczyńska 1
(obok teatru)
pon - pt: 11.00 - 19.00
sob: 11.00 - 15.00
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Daria Chomiuk i Barbara Domaracka pracują 
w Centrum Usługowo-Doradczym Euroregionu 
Pomerania w Koszalinie, działającym przy Sto-
warzyszeniu Gmin i Powiatów Pomorza Środko-
wego w ramach projektu „Transgraniczna sieć 
centrów Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu 
Pomerania na lata 2012-2015”. Jest to instytu-
cja doradcza, której bezpłatna oferta skierowa-
na jest do małych i średnich przedsiębiorstw, 
stowarzyszeń, instytucji oraz gmin i powiatów. 
Głównym celem działalności Centrum jest 
wspieranie transgranicznych kontaktów go-
spodarczych i sieci współpracy gospodarczej. 
Centrum Usługowo-Doradcze (CUD) w Koszali-
nie powstało w roku 2009 i jest jednym z pię-
ciu podobnych ośrodków zlokalizowanych na 
terenie Euroregionu, po obu stronach granicy. 
Zaprasza od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 07.30 – 15.30 do siedziby w Koszalinie, 
przy ul. Zwycięstwa 42 (budynek Centrum Biz-
nesu) pokój 216, jak i do kontaktu telefonicz-
nego pod nr 094/342 65 50 lub mailowego: 
cud@ko-pomerania.pl.
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Fotografie: Wojtek Wójcik, www.wojtekwojcik.com
Fryzury: Dorota Ignaczak/Centrum Urody, ul. Wańkowicza 1/5
Makijaże: Edyta Kołakowska/Be Beautiful Studio, ul. Wańkowicza 1/4
Dziękujemy pani Teresie Jakubowskiej, właścicielce firmy Yacob, za użyczenie torebek 
Za pomoc dziękujemy również firmie Art-Pol (sklep ul. Wańkowicza 17).
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p omysł, żeby najnowszą kolekcję firmy Ary-
ton zaprezentowały nie zawodowe model-
ki, ale klientki koszalińskiego salonu firmy, 
okazał się strzałem w dziesiątkę. Jedena-
ście pań podjęło wyzwanie i z niezwykłą 
energią zawładnęło wybiegiem w Teatrze 
Variete Muza. Przy okazji kolejnych kreacji 

rozlegały się oklaski wymagającej i krytycznej, w absolutnej więk-
szości żeńskiej, publiczności. Modelki poruszały się z niesamowi-
tym, naturalnym wdziękiem. Czarowały, kokietowały, prowokowa-
ły. Mimo niewielu wcześniejszych prób zachowywały się w świetle 
jupiterów nie gorzej niż profesjonalistki. Nic więc dziwnego, że na 
finał usłyszały burzę braw. A niejednej obserwatorce pokazu prze-
mknęła w głowie myśl: następnym razem ja też spróbuję!a

INSTYTUT DOBRYCh PRAKTYK BIZNESOWYCh PRZEDSTAWIA

Modelki 
takie jak ty

PATRONAT MEDIALNy

SPONSORZy

ORGANIZATORZy

Mariola Broncel-HermanAgata Kraszewska
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Grażyna Okulicz

Krzysztofa Konieczna Dominika Cierocka
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Bożena Pawłowska Małgorzata Ignatowicz

Elżbieta Miszczuk
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Hanna Kudosz

Monika Miszczuk

Wanda Stypułkowska
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Sylwa Cierocka - Aryton

Adam Szałek i Marcin Zarębski - współwłaściciele IDPB

Dorota Serafin, 
Hanna Świderska-Tomalik - Aryton Koszalin

z



z anim została okrzyknięta Królową Kibiców 
EURO 2012, od lat już była profesjonalną 
modelką. Pracowała m.in. dla koszalińskiej 
Grupy Modne Zakupy, prowadzącej inter-
netowy sklep Intymna.pl. Wtedy była po 
prostu nikomu nieznaną super zgrabną, 
piękną dziewczyną. Dzisiaj jest rozpozna-

walną twarzą i prawdziwą celebrytką. Ale jak przed laty pozuje 
dla Intymna.pl. Specjalnie dla czytelników Prestiżu” Natalia Siwiec 
prezentuje kolekcję strojów plażowych, wyznaczającą trendy mody 
plażowej AD 2013. 

Prezentowane stroje to oferta marki BOCCARA. Kostiumy są uszy-
te z najlepszej jakości włoskiej mikrofibry, zrobionej modnymi wzora-

mi. Utrzymane w kolorystyce klasycznej czerni oraz modnego w tym 
sezonie cyklamenu. Kobiecość i zmysłowość w najlepszym wydaniu.

Jak komentuje Dagmara Malczewska-Grzelak, szefowa Grupy 
Modne Zakupy, zainteresowaniem klientek cieszą się zarówno sek-
sowne bikini, jak i modele push-up albo z miseczkami maxi idealny-
mi dla dużego biustu (w Intymna.pl dostępne do rozmiaru miseczki 
K). W kompletach kostiumów kąpielowych oferowane są majtki 
wiązane po bokach oraz klasyczne figi bądź stringi, biustonosze 
wiązane na szyi, a także zapinane bądź wiązane na plecach. Modele 
jednoczęściowe często posiadają zmysłowe wycięcie na plecach 
bądź w talii. W sezonie 2013 projektanci proponują dużo wzorów 
i kolorów: fluo, modele jednokolorowe, w kwiaty, a także w panter-
kę, kropki bądź aztec.

natalia siwiec 
w plażowej kolekcji intyMna.pl 
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INTyMNA.PL® jest liderem sprzeda-
ży bielizny damskiej w polskim e-c-
ommerce. Oferuje duży wybór bie-
lizny damskiej, w tym biustonoszy, 
fig, bielizny nocnej, gorsetów, body, 
bielizny maxi, a także pończoch oraz 
rajstop. W ofercie ma również stroje 
kąpielowe, odzież, obuwie, kosme-
tyki, biżuterię oraz dodatki.



lementy stanowiące bazę – ściany, podłogi, su-
fity i większe elementy meblowe utrzymane są 
w stonowanej kolorystyce – dominuje biel i sza-
rość w połączeniu z ciepłym brązem elemen-
tów drewnianych. Zastosowane meble mają 
proste i minimalistyczne formy. Konsekwentnie 

zastosowane lampy z serii „Tolomeo” firmy Artemide spełniają 
dyskretnie swoją funkcję. Jednolitą jasnoszarą płaszczyznę podło-
gi udało się uzyskać za pomocą podobnej do wylewki betonowej 
masy Pandomo. Rozjaśniony o dwa tony w stosunku do podłogi 
kolor ścian tworzy z nią tło dla akcentów, które mocnym kolorem 
i miękką formą zaprzeczają temu bazowemu minimalizmowi.

Miejscem centralnym w części dziennej domu jest efektowny 
kominek dwustronny, wykończony z obu stron prostymi opa-
skami ze szczotkowanej stali kwasoodpornej. Precyzyjna robota 
stargardzkiego artysty pracującego w metalu pozwoliła zabezpie-
czyć płaszczyzny przy kominku przed osadzającym się popiołem, 
a ścianę we wnęce na drewno przed zarysowaniami. Zastosowa-
nie wkładu kominkowego z szybami na przestrzał oraz połączenie 
go kompozycyjnie z wysoką dostępną z dwóch stron wnęką na 
drewno pozwoliło na zintegrowanie dwóch pomieszczeń – salo-
nu z jadalnią i części bardziej odseparowanej – miejsca relaksu. 
Wypełnione miękkimi formami leżanki i puszystego dywanu na 
podłodze, z ciepłym światłem i rozedrganym wizerunkiem dziew-
czyny tworzy wnętrze ciepłe i kobiece. Wielkoformatowy wydruk 
naklejony na ścianę widoczny jest z większości miejsc na parterze 

domu, przykuwa uwagę i stanowi mocny akcent, do którego na-
wiązują kolorystycznie inne elementy, takie jak wysoka zabudowa 
kuchenna z frontami lakierowanymi na kolor ciemnej purpury czy 
miękkie fale wydruku na szkle ponad blatem kuchennym. Funk-
cjonalna kuchnia z dużą ilością miejsca do przechowywania po-
zwala zachować porządek na blatach i wyeksponować ulubione 
przedmioty i rośliny.

Na piętro prowadzą drewniane schody wykonane w konstrukcji 
samonośnej dywanowej. Zawieszone w szarej przestrzeni kierują 
wzrok na niezwykłą lampę w kształcie liścia umieszczoną pod su-
fitem. Model „Cosmic Leaf” firmy Artemide zauroczył Właścicielkę 
od pierwszego wejrzenia i znalazł swoje miejsce pośród innych 
nietypowych elementów wypełniających to wnętrze.

Drewniana orzechowa podłoga na piętrze wskazuje na bardziej 
intymny charakter pomieszczeń, które się tam znajdują.

W sypialni bardzo dekoracyjnym elementem okazały się widocz-
ne fragmenty więźby dachowej pomalowane na kolor zbliżony do 
koloru podłogi. Jako materiał wykańczający niektóre płaszczyzny 
ścian zastosowana została ręcznie formowana płytka klinkierowa. 
Całość tworzy wnętrze utrzymane w ciepłych barwach i przytulne.

Jednak i na piętrze znajdziemy połączenie dwóch żywiołów – 
jak w łazience, gdzie industrialny charakter ścian i podłóg przeła-
many został miękkimi formami ceramiki.

O tym, że równowagę między nimi udało się uzyskać świadczy 
fakt, że właścicielka czuje się w tym wnętrzu bardzo swobodnie.

www.decodeco.eu
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To dom nieoczywisty i zaskakujący detalami. łączący to, co w teorii jest przeciwieństwem 
– surowość i prostotę z miękkością i płynnością.  Użytkowość łączy się tu na każdym kro-
ku z czystą przyjemnością dekorowania – opowiada o swoim projekcie architekt z firmy 
Deco Deco, Olga Zedelska.

lekkość 
BytU
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iedy spotkałyśmy się po raz pierwszy, zaraz 
po „dzień dobry” usłyszałam, że wszystkie po-
mieszczenia będą w kolorze czarnym i białym, 
bez półtonów, gradacji szarości czy łagodzą-
cego światłocienia barw. Po godzinach roz-
mów udało nam się wypracować kompromis. 

Wnętrza wzbogaciły się o kilka mebli i jadalnię fornirowaną jasnym, 
słomkowym dębem. Ten skromny zabieg pozwolił nam wprowa-
dzić nieco naturalnego ciepła do pokoi przepełnionych literaturą 
piękną. 

gorącA HiSzpAŃSkA ściANA

Ukoronowaniem naszych wnętrzarskich poszukiwań stała się 
czerwona, tapetowana ściana salonu. Ogrzała pokój z hiszpańskim 
temperamentem. Jej konsekwencją było również pojawienie się, na 
półkach, kilku dodatków w kolorze czerwieni  lakowej, kilku podu-
szek na kanapie.

W salonie dominuje ogień. Gorący, rozedrgany jak płomienie 
dywan utrzymany w ich kolorze,  sprawia wrażenie, jakby odbijał 
ogień z kominka. Zwielokrotnia jego blask, by w asyście czerwonej 
ściany podnieść temperaturę wnętrza, szczególnie w chłodne wio-
senne wieczory.

ogieŃ NA NiBy, rAdość prAwdziwA

Właścicielka mieszkania marzyła o kominku od lat. Kiedy zoba-
czyła w telewizji program o biokominkach wiedziała, że to rozwią-
zanie, które pozwoli je zrealizować. Mieszkając w bloku, nie mamy 
możliwości wybudowania prawdziwego paleniska, w którym płonę-
łyby pachnące, bukowe polana. Biokominek jest formą zastępczą, 
jedynym rozwiązaniem, które pozwala nam cieszyć oczy widokiem 
żywych płomieni, a przy tym  zachować bezpieczeństwo. W meta-
lowej kasecie, swoim kształtem nawiązującej do nowoczesnego 
kominka, znajduje się niewielka ilość płynnego paliwa. Wykorzystu-
jąc dostępne na rynku udane imitacje płonących gałęzi, żaru albo 
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Za oknem świat jeszcze wciąż szary. Wiosna niespiesznie się do nas uśmiecha. Szary jest 
bezbarwny horyzont, kilka szarych dróg, skąpy szereg bezlistnych krzewów pośród na-
gich pól. Mieszkanie, do którego nas dzisiaj zaproszono zdaje się być, na tym tle, enklawą 
koloru. Jego gospodyni przez lata zawodowo związana ze słowem pisanym,  zaklęła swój 
dom w tonacji, którą tak dobrze zna. Czerń i biel to zasadnicze kolory jej wnętrza.

pieprz, Sól 
i odroBiNA 
cHili

PRESTIŻOWE WNęTRZE

AUTOR: GRETA GRABOWSKA

Salon z biokominkiem  w tle
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Czarno biała szachownica spięta ciągami szafek, dołem 
dębowych, górą zamkniętych czarnymi, szklanymi frontami

Motyw szachownicy 
zdominował wnętrze, wiosnę 
i słońce wprowadza żółty obrus
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kamieni możemy stworzyć iluzję prawdziwego ognia. 
W ciągu dnia salon jest skąpany w słońcu, wieczorami rozjaśniają 

go rozedrgane płomienie, których blask zwielokrotnia się w czar-
nych brzuścach wazonów, pater...

kUcHNiA NA StArt       

Kuchnia jest podporządkowana motywowi szachownicy. Czarno 
białe kostki są wszechobecne. Kontrastowa mozaika wypełnia prze-
strzeń między ciągami szafek kuchennych, są dekoracją abażuru 
i wreszcie  nadrukiem na filiżankach. Nawet wybór grafiki, którą ku-
piła gospodyni, podporządkowała temu kwadratowemu reżymowi. 
Słomkowe, dębowe meble są tłem dla tych wyścigów, dla osobi-
stego Palio, w którym każda Contrada ubiera swojego zawodnika 
w kostium w barwach dzielnicy.

Bez koMproMiSU – czerŃ i Biel

Ten kontrast powtarza łazienka. Czarny blat  wsparty na białych 
szafkach zaszczyca czarna prostopadłościenna bryła umywalki. 
Chromowana, stojąca bateria i duże lustro nie burzą tej harmonii. 
Efekt dopełniają czarne i białe płytki, o lekko falującej powierzchni. 
Obok muszli klozetowej znaczący akcent - czarny papier toaletowy, 
zaskakuje każdego gościa. .

Konsekwencja z jaką, nasza gospodyni, dobiera dodatki do swo-
ich pomieszczeń jest godna pozazdroszczenia. Bezkompromiso-
wość graniczy z fanatyzmem kolorystycznym. Nie ma w mieszkaniu 
rzeczy przypadkowych, a zamknięte w regałach wielobarwne rzędy 
książek zdają się potwierdzać tę teorię. Obok, na półkach, powstają 
kolekcje, które wypełniają wnętrze, nadając mu niepowtarzalny, je-
dyny charakter. Realizują marzenia o własnym , czarno kontrastowo 
białym wnętrzu. Nieco tyko przyprawionym ostrą papryczką chili 
i może odrobiną kurkumy.

Białe szafki wspierają blat, który jest 
tłem dla dużej czarnej umywalki

Ściana książek w sypialni, w tym 
domu bynajmniej nie jest to tapeta

Czerwona ściana ożywia jadalnię, pod-
kreślając kolor dębowych mebli
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Ta opowieść przyjemnie szeleści. I ma ciekawych bohaterów. Są nimi setki niepowta-
rzalnych papierowych kwadratów. Olbrzymie, nasycone kolorem, fakturą, grafiką, spięte 
w oryginalne księgi – drzemią wyłożone na nieprzeciętnie długim stole. Na co czekają? 
Na dotyk, spojrzenie, na chwilę uwagi. Na kolejną rozmowę o marzeniach – w każdej 
chwili gotowe, by je spełnia. – Mogą i powinny wywoływać uśmiech na twarzach dzieci 
oraz dorosłych – przekonuje nasza rozmówczyni. I dodaje: – Tapety powstają, by nadawać 
wnętrzom niepowtarzalny charakter, osobisty charakter.

przeglądAjąc kSięgi tApet AUTOR: MARTA PISERA

StreFA
wyoBrAźNi
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to kolejna odsłona wyjątkowego salonu, ja-
kim jest STREFA ARCHITEKTA przy ul. Mo-
niuszki 2 w Koszalinie. Dzisiaj rozmawiamy  
o  (nie)zwykłych tapetach, wprowadzanych 
tu  do sprzedaży.  O trendach, stylach, możli-
wościach wykończenia wnętrz, jakie daje ten 

materiał. I, oczywiście, o tym, co  wyróżnia koszalińską STREFĘ AR-
CHITEKTA od zwykłych sklepów z wzorzystymi rolkami na półkach. 
Zaczynamy. Jak to już w tej STREFIE bywa – kameralnie, przy filiżan-
ce kawy, delikatnej muzyce, w przestrzeni przyjaźnie zaaranżowanej 
do spotkań gotowego na zmiany klienta z życzliwym, cierpliwym i  
skupionym na oczekiwaniach  gościa  gospodarzem. 

UśMiecH dzieckA

- Maleństwo, przychodząc na świat, nie ma wyobrażenia o wnę-
trzu, które może sprawiać przyjemność. To rodzice budzą jego 
wrażliwość na barwy, współtworzą jego styl – Kamilla Lewandow-
ska, właścicielka koszalińskiej STREFy ARCHITEKTA z uśmiechem 
otwiera pierwszą księgę,  którą rozpoczyna opowieść o tapetach 
dla dzieci. – Proszę spojrzeć, właściwie każda tapeta jest  jakąś opo-
wieścią. O przyszłym piłkarzu, podróżniku, marynarzu, ślicznej ba-
letnicy...  

Wzory zachwycają kolorystyką, estetyką i różnorodnością. Tu 
słodkie róże, tam stylowe zdobienia, kilka kart dalej - skromna lekka 
i wesoła dziecięca grafika. Klienci, którzy liczą koszty takiej inwe-
stycji usłyszą w STREFIE, że nie muszą tapetować całego pokoju 
dziecka, by nadać wnętrzu nowy charakter. Wystarczy kilka pasów 
- kolorystycznie ładnie zgranych  z resztą ścian i mebelkami. 

- Ciekawa tapeta, spełni funkcję obrazu. Można nią też dzielić 

o przestrzeń, na strefę do zabawy i  odpoczynku, albo część „tylko 
dla dziewczynki” i „tylko chłopca” – tłumaczy właścicielka salonu. 
- A można też… - na twarzy naszej rozmówczyni pojawia się ser-
deczny uśmiech - …można też zrobić piękne rodzinne zdjęcie, 
utrwalające magiczną chwilę w życiu: narodziny maluszka, chrzest, 
pierwsze chwile spędzone z dzieckiem. Gdy trafi do nas, poszu-
kamy dla niego najlepszej w danym wnętrzu formy. Dopasujemy  
format wydruku na papierze lub płótnie. Stworzymy z klientem nie-
powtarzalny obraz, który pięknie ożywi wnętrze. 

Jedną z takich „tapet na zamówienie”  zrobioną z rodzinnych fo-
tografii  Kamila Lewandowska rozkłada przed nami na podłodze. 
Cudo ma ponad trzy metry długości. Na biało-czarnych zdjęciach 
uśmiechnięte dziewczynki prowadzące się za ręce. – Pięknie wy-
gląda, buduje pozytywne relacje w rodzinie, zrobi wrażenie na go-
ściach – słyszymy.  

Zatrzymujemy wzrok na stronie z tapetą w  czerwono-różowo-
białą „łączkę”. – Jedna z ciekawych propozycji producenta – pod-
kreśla pani Kamilla. – Daje rodzicom możliwość uzupełnienia po-
koju dziecka firaneczką, naklejką na ścianę, czy narzutą na łóżeczko 
z tym samym motywem, który jest na tapecie. Na zamówienie spro-
wadzamy  tapetę i dodatki . 

MłodzieŻ, czyli iNdywidUAlNość

Silne akcenty podkreślające charakter, styl i  zainteresowania doj-
rzewającego człowieka znajdujemy w kolejnych  katalogach. Mamy 
księgę tapet, która inspiruje dziewczynki do projektowania wnętrza 
własnego pokoju. – Mogą urządzić go na styl francuski, korzystając 
z tapet z nadrukami fragmentów listów, wycinków gazet, stylowej 
grafiki. Inne damy pewnie wybiorą modne dziś motywy pięknych 
motyli, czy stylowego młodzieżowego roweru. Jeszcze inne będą 
chciały bawić się grafiką, kolorem, tapetami z efektem trójwymiaru, 
fakturami inspirowanymi naturą. A może właśnie zechcą przenieść 
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na papier lub płótno ważną  dla siebie fotografię, czyniąc z niej do-
minujący element ozdoby pokoju… – z uśmiechem podpowiada 
Kamilla Lewandowska.

StreFA MęŻczyzNy

 Zarówno  młodzi, jak i dojrzali panowie w STREFIE  ARCHITEKTA 
znajdą  tapety z motywami nawiązującymi  do ich  do pasji, marzeń, 
czy biurowego charakteru  pomieszczenia.  Pani Kamila przegląda 
karty „męskiej księgi tapet”: - O proszę: motywy motoryzacyjne, po-
staci mężczyzn, stylowe nawiązania do starych zegarów, biblioteki, 
widoki ekskluzywnych „męskich” wnętrz…  

 Panowie, którzy zwykle o kolorach i odcieniach mówić nie lubią, 
mogą liczyć na pełne zrozumienie i wsparcie obu pań pracujących 
w STREFIE ARCHITEKTA (na marginesie - obie panie to Kamille  
o wyraźnych i zupełnie różnych temperamentach). 

z SAloNU…

 Przed nami morze ksiąg z tzw. wzorami uniwersalnymi. Nadają 
się do wykorzystania w każdych przestrzeniach. Często trafiają do 
domowych lub hotelowych salonów, klubów, restauracji, sklepów. 
Tu ciężkie barokowe ornamenty. Tam „złoto” (kupowane na metry) 
hojnie pokrywające całą powierzchnię tapety. W innym zestawie 
- rewelacyjne efekty trójwymiaru  pokazane na metalicznej, skóro-
podobnej, czy pokrytej geometrycznymi wzorami „plastikowej” po-
wierzchni. W kolejnym - faktury i kolory do złudzenia przypomina-
jące naturalne skóry zwierząt – wszystkich możliwych: tych  w cętki, 
plamki i pasy.  Dla kontrastu i wyciszenia – przeglądamy kilka stron 
eleganckich ale  skromnych, wręcz ascetycznych tapet pomyśla-
nych jako subtelnie  tło stylowych mebli. 

Dźwięki  dochodzące z „czytelni” tapet oddają emocje gości, 
szukających  inspiracji. Szelesty, westchnienia, dźwięki zachwytu, 
trzaskanie okładkami, pospieszne przerzucanie stosów ksiąg w po-
szukiwaniu wzoru, który „jeszcze przed chwilą tu był”… - Proszę, ten 
wzór,  z ciepłymi przenikającymi się pasami zieleni i rudości zachwy-
cił klientkę urządzającą z nami  SPA. Właśnie przy stole w STREFIE 
przekonywała do zmiany planów swoją panią architekt – śmieje się 
pani Kamilla. 

…przez toAletę 

W STREFIE ARCHITEKTA  i wypada, i warto zajrzeć do… toale-
ty dla klientów. – Pokazujemy w niej jak  bawić się kolorem, kształ-

tem i formą łącząc tapetę z ceramiką.  To także ciekawy przykład  
oszczędności na kosztach przy urządzaniu nowoczesnej łazienki 
– podpowiada Kamila Lewandowska. Przerzuca karty z wzorami   
wzorów tapet do łazienek. Niektóre niemal pachną lawendą, miętą, 
optycznie chłodzą pomieszczenie. Inne - tak jak „eteryczna” fotota-
peta z flakonem perfum - emanują ciepłem, blaskiem. 

do kUcHNi

 - Dziś wiele kuchni aranżowanych jest jak salony. Klienci unikają 
raczej na ścianach akcentów typowo kuchennych – podpowiada 
Kamilla Lewandowska. Otwiera ostatnią na dziś „księgę tapet”. – 
Ale, oczywiście dla kochanych mam, babć i dziadków, dla wszyst-
kich osób, które lubią ciekawe akcenty kuchenne mamy specjalny 
zbiór tapet – zaznacza. – Wszystkie są wysokiej jakości, zmywalne, 
z ciekawymi motywami warzyw czy owoców, stylowych kafli, z cieka-
wymi fakturami pasującymi do kuchni. Jest w czym wybierać. 

dotyk

Największym walorem olbrzymiego stołu obłożonego księgami 
tapet jest możliwość ich dotknięcia. Jedne szorstkie, sztywne, twar-
de, inne – delikatne, niemal aksamitne. Wszystkie na wyciągnię-
cie ręki. Dostęp do palety wzorów pozwala sprawdzić ich kolory 
w świetle dziennym i sztucznym. Umożliwia porównanie z odcienia-
mi farb czy ceramiki. 

goście

Architekci są częstymi i naturalnymi gośćmi koszalińskiej STRE-
Fy. – Podkreślam jednak, że to jest miejsce dla każdego miesz-
kańca, który szuka ciekawych tapet i niebanalnych ich połączeń – 
zaznacza Kamilla Lewandowska. Z uśmiechem uprzedza obiekcje 
gości „nie architektów”. – Tak, wypada do nas przyjść z ręcznie, 
zwyczajnie naszkicowanym projektem wnętrza. Tak, można dać 
nam do ręki  zdjęcie remontowanego pokoju, a nawet kawałek 
mebla, czy ulubionej zasłonki. I wypada powiedzieć, że komplet-
nie nie ma się pomysłu na tapetę! Czekamy na takie wyzwania – 
śmieje się rozmówczyni. I dodaje: – U nas można się nie spieszyć, 
omówić wybierane wzory z przyjaciółką przy kawie. Mamy kame-
ralne miejsca do pracy nad własnym projektem. Można przykła-
dać i przekładać wzory tapet, pytać o wszystko, radzić się, przy-
mierzać do ceramiki, wzorów i listew wykończeniowych farb… 
Pracując z klientem nad jego pomysłem udostępniamy podłogi, 
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koSzAliN        MoNiUSzki 2        +48 601 447 807    

blaty stołów, pomagamy w sprawnym odszukaniu wzorów.
 STREFA ARCHITEKTA ma prowokować wyobraźnię, inspirować, 

szukać w dostępnych tu materiałach odpowiedzi na obrazy i marze-
nia, noszone w  głowach.  Ceny tapet? Mierzone są rolkami (już od 
50 zł do 700 zł) i metrami (te robione na specjalne zamówienia, np. 
„złote” to koszt 700 zł za metr bieżący). 

Koszalińską STREFĘ ARCHITEKTA otworzyło małżeństwo z Koło-
brzegu – państwo Kamilla i Jacek Lewandowscy. Na powierzchni  
około 350 metrów kwadratowych mieszczących się na parterze Izby 
Rzemieślniczej przy ul. Moniuszki, utworzyli  niepowtarzalną w mie-
ście galerię z bogatą „biblioteką” ceramiki i „czytelnią”  tysięcy stron 
opowieści zamkniętych w tapetach… Uzupełnili je ciekawymi aran-
żacjami kuchni, ceramiki łazienkowej. Do współpracy z klientami 
zaprosili architektów, fachowców od kładzenia ceramiki czy tapet. 

O ich wsparcie i usługi także można prosić w STREFIE.

StreFA, jAk wioSNA -  rozkwitA! 

Na kwietniowych koszalińskich Targach Budownictwa wyposażenia 
wnętrz stoisko STREFy ARCHITEKTA było oblegane i chwalone. – Po 
targach mamy jeszcze więcej klientów indywidualnych, z czego bardzo 
się cieszymy! – nie ukrywa Kamilla Lewandowska. Po kilkunastu latach 
pracy „z tapetami i wśród tapet” realizuje swoje marzenie o otwarciu 
wyjątkowego salonu z najpiękniejszymi wzorami tapet. Takiego, w któ-
rym klient jest wyjątkowym gościem. Oto dlaczego tak chętnie wita 
kawą, uśmiechem, skupiona na wyzwaniu, które stawia przed nią ko-
lejny klient. Chętnie służy doświadczeniem, olbrzymią wiedzą i pasją 
do pisania historii danego wnętrza właśnie tapetami…
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a pytanie jak zmniejszyć straty ciepła w budynku naj-
częstszą odpowiedzią jest: dodać izolację i ocieplić 
ściany. Zapomina się jednak o stratach wentylacyjnych. 

Badanie szczelności budynków Blower Door osiągnęło ogromny 
sukces na zachodzie Europy. Przeprowadzenie próby ciśnieniowej 
jest obligatoryjne u naszych zachodnich sąsiadów. Niemieckie usta-
wodawstwo nakłada obowiązek przeprowadzenia takiego pomia-
ru przed odbiorem budynku przez nadzór budowlany. Wymóg taki 
wprowadzono w 2002 r. Na terenie województwa zachodniopo-
morskiego takie badanie umożliwia firma Thermal Partner. Podczas 
pomiaru uzyskujemy różnicę ciśnień, mierzona jest wielkość stru-
mienia powietrza wtłaczanego, która odpowiada ilości powietrza 
uciekającego przez nieszczelność. Badanie nieszczelności budyn-
ków pozwala na lokalizację miejsc przecieku powietrza. 

Szczelność budynku a powietrze wentylacyjne

Szczelność powietrzna budynku jest często błędnie mylona 
z ograniczeniem dostępu do powietrza dla celów higienicznych. 
Dodatkowo powszechnie uważa się, że szczelny budynek uniemoż-
liwia tzw. „oddychaniu ścian” i jest przyczyną rozwoju grzybów ple-
śniowych w miejscach wykraplania się pary wodnej zawartej w po-
wietrzu. Otóż zjawisko szczelności budynku dotyczy jego powłoki 
a nie systemu wentylacji zarówno grawitacyjnej, jak i mechanicznej, 
natomiast pojęcie „oddychania ścian” odnosi się do problematy-
ki poprawności budowy przegród budowlanych (ścian, stropów, 
dachów, itd.) pod względem zapobiegania niekorzystnym dla tych 
przegród zjawiskom kondensowania wilgoci w ich wnętrzu. Wilgot-
ne powietrze (wilgoć) powstające we wnętrzach budynków w trak-
cie ich użytkowania może być skutecznie usuwane jedynie przez 
sprawnie działający system wentylacji. 

zasady przeprowadzania pomiaru szczelności

Badanie szczelności tzw. „Blower Door Test” polega na wytwo-
rzeniu wewnątrz obiektu nadciśnienia lub podciśnienia za pomocą 
specjalnego zestawu, w skład którego wchodzą:

∙ wentylator z czujnikami przepływu powietrza,
∙ aluminiowa regulowana rama z plandeką,
∙ wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe,
∙ komputer,
∙ zestaw rurek i przewodów.
Wentylator pomiarowy montuje się w otworze plandeki, po 

wcześniejszym jej założeniu na aluminio- wą ramę i osadzeniu 
w miejscu drzwi zewnętrznych lub okna. Podciśnienie w budynku 
powstaje wskutek wysysania powietrza z jego wnętrza przy za-
mkniętych lub zaślepionych otworach (drzwi, okien, kratek wentyla-
cyjnych itp.) oddzielających środowisko wewnętrzne od zewnętrz-
nego. Test szczelności Blower Door przebiega w myśl zasady: ile 

powietrza zostanie wyssane z budynku przy stałej różnicy ciśnień, 
tyle powietrza z zewnątrz napłynie do budynku przez nieszczelno-
ści. Wystarczy zmierzyć tylko strumień powietrza przepływającego 
przez wentylator przy zachowaniu stałej różnicy ciśnień między śro-
dowiskami zewnętrznym i wewnętrznym i odnieść to do badanej 
kubatury. Aby dokładnie określić poziom nieszczelności badanego 
obiektu, pomiar przepływu powietrza przez wentylator, przeprowa-
dza się dla co najmniej pięciu różnych różnic ciśnień i w ten sposób 
wykreśla się „charakterystykę nieszczelności”. Dokładne wytyczne 
przeprowadzenia pomiaru i opracowania wyników określa nor-
ma PN-EN13829: 2002. Procedurę analogicznie powtarza się dla 
nadciśnienia. Wynikiem badania jest wyznaczony doświadczalnie 
współczynnik szczelności powietrznej budynku n50, jako średnia 
pomiarów na nadciśnienie i podciśnienie. Oprócz samego wy-
znaczania współczynnika n50 badanie umożliwia wykrycie miejsc 
niekontrolowanych przecieków powietrza przez obudowę budyn-
ku. Do tego celu służą specjalne pisaki dymne, wytwornice dymu, 
termoanemometry a także kamery termowizyjne (w przypadku 
wystąpienia odpowiedniej różnicy temperatur miedzy środowi-
skami). Wykonanie pomiaru na odpowiednim etapie budowy daje 
możliwość eliminacji newralgicznych miejsc i tym samym skorygo-
wania poziomu nieszczelności do wartości oczekiwanej. Szczelność 
powietrzna zewnętrznej powłoki budynku w szczególności zależy 
od jakości i dokładności jej wykonania, dlatego nie jest możliwe za-
łożenie współczynnika n50 jako słusznego i prawdziwego bez jego 
weryfikacji.

Próba szczelności budynku pozwala ograniczyć ryzyko poja-
wienia się w przyszłości szkód budowlanych takich jak np. grzyb, 
spowodowany wykraplaniem się pary wodnej z powietrza prze-
nikającego do wnętrza ścian czy dachu, co przełoży się także na 
zmniejszenie strat finansowych użytkowników budynku.

N

Pomiar szczelności budynków jest w naszym kraju stosunkowo mało upowszechnio-
nym i niedocenianym sposobem kontroli jakości robót budowlanych. Dzięki niemu 
można jednak skutecznie wykryć wady i nieszczelności w przegrodach zewnętrz-
nych, co przełoży się na znaczne obniżenie kosztów ogrzewania i klimatyzacji.

Michał śmiałkowski, thermal partner
+48 511 224 000, biuro@thermalpartner, www.thermalpartner.pl

BADANIE BLOWER DOOR SPOSOBEM 
NA NIESZCZELNOść OBUDOWY BUDYNKÓW



laczego 20 milionów kobiet oszalało na punk-
cie  sadomasochistycznego harlequina?

Uważam, że na rynku są dużo ciekawsze 
książki, a ta po prostu miała świetną reklamę. 
Na pewno jednak bezbłędnie trafiła w gusta 
kobiet! Opisane zabawy erotyczne w klima-
cie BDSM (Bondage & Discipline, Sadism & 
Masochism, polskie Dominacja i Uległość, 

Sadyzm i Masochizm – dop.red.) mogą pobudzić wyobraźnię, ale 
nie upatrywałabym rewolucji w zachowaniach seksualnych Polek. 
Raczej jest to wyraz tęsknoty kobiet za byciem zdominowaną, uwo-
dzoną. Marzeniami za grą erotyczną, o której panowie, zwłaszcza ci 
w długoletnich związkach, zapominają.

Mężczyźni nie chcą już nas uwodzić?
Dokładnie. Nasz wiek to kryzys męskości. Zapracowani i zestreso-

wani panowie coraz rzadziej zamieniają się w zmysłowych kochan-
ków. A kobiety chcą byś uwodzone! Gdy tego nie mają, usychają 
i spada im libido. Wszędzie czytamy o tysiącach sposobów na to jak 
uwieść mężczyznę, a to przecież mężczyzna powinien uwodzić !

dlatego kobiety uciekają w marzenia o dominującym, uwodzi-
cielskim kochanku?

Dokładnie. Ta książka jest odzwierciedleniem kobiecych fantazji. 
Okazuje się, że kobiety lubią seks tak samo jak mężczyźni, miewa-
ją erotyczne fantazje i chcą o nich czytać. I tu apeluję: przestańmy 
traktować to jako farsę, kaprys albo brudny sekret. Nie oceniajmy, 
nie ośmieszajmy i nie zawstydzajmy innych ze względu na ich pre-
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AUTOR: IZABELA MAGIERA- JARZEMBEK

Jedni mówią, że książka autorstwa E.L. James „Pięćdziesiąt twarzy Greya” to nuda i żena-
da inni, twierdzą, że to seksualna bomba. Jedno jest pewne - trylogia o lekkim zabarwie-
niu sadomasochistycznym bije rekordy popularności. I pobudza wyobraźnię kobiet na 
całym świecie. Czy jednak zrewolucjonizowała życie seksualne Polek? O to zapytaliśmy 
dr Monikę łukasiewicz, seksuologa.
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ferencje i potraktujmy kobiecą seksualność poważnie, jak na to za-
sługuje.

czy kobiety dzięki lekturze greya zdały sobie sprawę, co im jest 
potrzebne do erotycznego spełnienia?

To na pewno jest wartość dodana tej książki. Istotna, bo kobiety 
nadal wstydzą się mówić o swoich potrzebach, fantazjach. Musimy 
pamiętać, że kobieca seksualność od zawsze była napiętnowana. 
A do niedawna pozytywne mówienie o masturbacji czy fantazjach 
seksualnych brzmiało jak herezja! Zresztą wcale nie trzeba się od-
woływać do historii. Żyjemy w XXI wieku, a kobiety nadal są podda-
wane rytuałowi obrzezania…

Można więc zaryzykować stwierdzenie, że trylogia greya po-
zwoliła kobietom z podniesioną głową przyznać: tak, lubię klapsy 
i się tego nie wstydzę - moja pupa, moja sprawa! 

Na pewno pomogła. Każda z nas ma indywidualny klucz do swo-
jej seksualności. Taki szyfr, który trzeba złamać czy raczej nauczyć 
się go interpretować. Bo seksu, jak zresztą wielu rzeczy w życiu trze-
ba się nauczyć. 

czy to możliwe, że dzięki greyowi sadomasochizm wkroczył na 
salony i do mieszczańskich sypialni?

Tutaj byłabym bardzo ostrożna w ocenie. Musimy pamiętać, że 
jest bardzo cienka granica pomiędzy zabawą, a krzywdzeniem dru-
giej osoby. Bardzo łatwo tą granicę przekroczyć, a wtedy może być 
to niebezpieczne. BDSM polega na rytuałach, kostiumie, grze wła-
dzy, w której poddany wcale nie jest słabszy niż władca. To karnawał 
seksualnych ekspresji. Nie zawsze poważny. Jeżeli jeden z partne-
rów lubi zadawanie bólu, a drugi lubi ten ból zadawać i dają sobie 

wzajemnie satysfakcję, to ok. Ale używanie siły wobec kobiety, która 
w swojej bezsilności wywołuje w mężczyźnie poczucie złości czy fru-
stracji, to materiał na terapię małżeńską. Nie możemy się krzywdzić 
w związku! 

Ale jeżeli posłuży jako inspiracja, by ożywić zwykły „waniliowy 
seks”? 

Każdy seks, który daje satysfakcję obojgu jest dobry. Nie istotne 
czy jest „waniliowy” w łóżku czy bardziej wymyślny w  samochodzie, 
przebieralni czy kinie.

podobno książka przyczyniła się do ogromnego wzrostu sprze-
daży gadżetów erotycznych.

Gadżety mogą być miłym urozmaiceniem. Zanim jednak pobie-
gniemy do sklepu po kajdanki z futerkiem czy pejcz, warto stanąć 
przed lustrem i spróbować zaakceptować siebie. A Polki mają z tym 
duży problem. Dlatego apeluję:  Miłe panie jeżeli chcecie uwieść 
swojego męża, kochanka, chłopaka, najpierw uwiedźcie siebie. Ak-
ceptacja  swojego ciała to pierwszy krok jaki powinnyśmy zrobić na 
drodze do udanego seksu. 

Dziękuję za rozmowę.

dr Monika łukasiewicz – seksu-
olog, ginekolog-położnik, pra-
cująca w warszawskim Szpitalu 
Bielańskim i w Zakładzie Seksu-
ologii Medycznej i Psychoterapii 
w CMKP (Centrum Medycznego 
Kształcenia Podyplomowego).

„Pięćdziesiąt twarzy Greya” i kolejne dwa tomy autorstwa E.L. 
James - „Ciemniejsza strona Greya” i „Nowe oblicze Greya” - 
sprzedały się w 20 mln egzemplarzy. Pikantną historią zaczytują 
się studentki i emerytki, biznesmenki i nauczycielki, ale przede 
wszystkim matki w średnim wieku. Amerykańskie media są peł-
ne deklaracji kobiet po czterdziestce, które zapewniają, że dzięki 
lekturze tych książek ich życie seksualne rozkwitło na nowo. Fa-
buła trylogii to mieszanka fantazji o księciu z bajki dla dorasta-
jących dziewcząt z elementami BDSM w wersji light. Narratorka 
Anastasia Steele, nieśmiała studentka ostatniego roku literatury, 
poznaje 27-letniego miliardera Christiana Greya, gdy przeprowa-
dza z nim wywiad dla uczelnianej gazetki. Z miejsca się zakochuje 
- i nic dziwnego, gdyż Christian jest bogaty jak Mark Zuckerberg, 
przystojny jak młody Brad Pitt, seksowny jak George Clooney 
i chętny do wspomagania ubogich niczym Matka Teresa. Tyle że 
zamiast pogalopować z ukochaną ku zachodzącemu słońcu jak 
w porządnej bajce, Christian podsuwa jej kilkustronicową umo-
wę: on będzie jej Panem, ona jego Uległą; ona będzie spełniać 
wszystkie jego zachcianki, a jeśli nie zadowoli swojego Pana, cze-
ka ją kara wymierzona w Czerwonym Pokoju Bólu pełnym pejczy, 
kajdanek i pasów..

R E K L A M A
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Nowość w prestiżu!
Prestiżowy wizytownik. Już od 250 zł / miesięcznie

kierownik działu Sprzedaży
Agnieszka Staszewska
staszewska@eprestiz.pl

tel. 883 900 791



ażdy w Stowarzyszeniu ma jakąś specjalność. 
Oczywiście, nie uzgadniali, kto czym się bę-
dzie zajmował. Bo najpierw były ich indywi-
dualne zainteresowania, a dopiero później 
pomysł, żeby się stowarzyszyć. Zrobili to – 
przyznają – z pragmatycznych pobudek: sto-
warzyszeniu łatwiej jest uzyskiwać rozmaite 

pozwolenia i radzić sobie z biurokratycznymi przeszkodami, jakie 
piętrzą się przed eksploratorami. Bo polska ustawa regulująca za-
sady poszukiwań historycznych pochodzi sprzed 60 lat i jest w ich 
ocenie całkiem nieżyciowa. 

Stowarzyszenie to formalnie 25 osób. Nie wszyscy są jednak tak 
samo aktywni. Trzon to kilkoro pasjonatów, których zainteresowania 
skupiają się wokół dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych dziejów 
wojskowości. Gromadzą pamiątki po dawnych formacjach i od-
działach, wygrzebują z czeluści Internetu i innych źródeł informacje 
na ich temat. Jeśli dzieje wojskowości na Pomorzu, to wiadomo – 

chodzi o wojsko z czasów pruskich i hitlerowskich. Na wszelki wy-
padek w wydawanej przez Stowarzyszenie „Gazecie Odkrywczej” 
zamieszczone jest zastrzeżenie: „Gazeta (…) publikuje różne infor-
macje (w formie zdjęć i tekstu) jedynie w celu poznania prawdy 
historycznej, a zawarte w niej treści nie mają na celu propagowania 
faszyzmu, komunizmu czy jakichkolwiek totalitarnych ideologii”. 

Tomasz Neska, pełniący w SHE Odkrywcy funkcję skarbnika, 
z zawodu budowlaniec, mówi: – Najbardziej cieszą przedmioty 
samodzielnie znalezione. Takie, które udaje się wygrzebać z ziemi, 
oczyścić i zakonserwować. Często taka jedna rzecz ukierunkowuje 
naszą uwagę na długo. Zaczyna się zdobywanie informacji, zdjęć, 
kolejnych eksponatów. My zdecydowanie więcej kupujemy, niż 
znajdujemy – śmieje się. – To kosztowne hobby.

Na nasze spotkanie w domu państwa Joanny i Romualda Kowal-
czyków Tomasz Neska przyniósł trochę eksponatów. Pokazuje zgro-
madzone w oszklonych gablotkach klamry od pasów żołnierskich. 
Dla laika to zaskoczenie, że poza kojarzonymi powszechnie pasami 

k
Tworzą Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Odkrywcy, ale jak podkreślają, trofea 
częściej kupują, niż znajdują. Każdy drobiazg jaki wpadnie im w ręce, staje się punktem 
wyjścia do poszukiwania informacji, drążenia źródeł w poszukiwaniu tropów i objaśnień. 
Powstają z tego fascynujące opowieści o przedmiotach, a poprzez nie - o ludziach, którzy 
mieszkali w Koszalinie przed nami, a o których tak mało wiemy.

HiStoriA 
SkłAdANA 
z droBiAzgów

AUTOR: ANDRZEJ MIELCAREK
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Od prawej: Jarosław Fleta, Mariusz Król (wydawca i grafik gazety), Bogdan Neumann, Romuald  Kowalczyk, Tomasz Neska.

Wykrywacze metali – podstawowy ekwipunek eksploratora



Wehrmachtu z hasłem „Gott mit uns”, w użyciu w armii niemiec-
kiej była taka rozmaitość zdobionych zapięć. Pan Tomasz o każdej 
z nich mógłby opowiadać długo i ciekawie, podobnie jak Maciej 
Cichecki (z zawodu żołnierz) o swoich eksponatach. – Emblematy 
jednostek, jakie tu mam, w dużej części sam znalazłem – podkreśla 
z dumą pan Maciej. Rzeczywiście, niektóre wyglądają na mocno 
sfatygowane, ale nic dziwnego – przeleżały przecież w ziemi dzie-
siątki lat. Z każdym kawałkiem blaszki, płócienną naszywką albo 
odznaczeniem wiąże się pasjonująca opowieść. 

kApSle z góry cHełMSkiej

Stowarzyszenie jest młode, istnieje od 2009 roku. Koncentruje 
się na historii Koszalina i regionu. Dlatego jedną ze swoich akcji 
przeprowadziło na terenie Góry Chełmskiej, w pasie dawnego toru 
saneczkowego. Zanim jednak odkrywcy stanęli w lesie uzbrojeni 
w wykrywacze metali, musieli pokonać tor przeszkód administra-
cyjnych. – W tym przypadku można to jakoś zrozumieć – mówi 
Romuald Kowalczyk. – W pobliżu miejsca, które chcieliśmy spe-
netrować, były kiedyś prowadzone prace wykopaliskowe, są wy-
znaczone stanowiska archeologiczne, a cały teren ma historyczne 
znaczenie. Ale generalnie przepisy są mocno restrykcyjne i mimo 
to nie są w stanie zapobiec nielegalnemu obrotowi zabytkami. 
Nam zależy na działaniu w pełni legalnym, chociaż powoduje to 
niedogodności. 

Efektem poszukiwań na torze saneczkowym były dość typowe 
zdobycze: drobne monety z różnych okresów (najwięcej z czasów 
PRL), jakiś wisiorek, metalowe kapsle od butelek. – Aluminiowe 
kapsle stosowane kiedyś przez Polmosy do zamykania butelek 
dają bardzo silne sygnał na wykrywaczach. Nie korodują, są więc 
niemal wieczne – żartuje Romuald Kowalczyk.

SzczegliŃSki cMeNtArz

Koszalińscy Odkrywcy od ubiegłego roku opiekują się ponie-
mieckim cmentarzem w Szczeglinie. Nekropolia była w ciągu 
ostatnich kilkudziesięciu lat rozkradana z kamiennych i metalo-
wych nagrobków, niszczona. Gmina Sianów, na terenie której leży 
miejscowość, w 2008 roku przeprowadziła na cmentarzu prace po-
rządkowe. Wtedy też postawiono krzyż upamiętniający osoby tam 
pochowane. Cmentarz potrzebuje jednak systematycznej opieki. 
Członkowie Stowarzyszenia w październiku ubiegłego roku wyko-
sili chwasty, porządkowali nieliczne groby, które przetrwały. Zamie-
rzają wracać do Szczeglina. – Chcemy zachować pamięć o naszych 
poprzednikach mieszkających na tych ziemiach. Teraz to jest nasza 
mała ojczyzna – tłumaczy Mariusz Król z SHE. – Nie chodzi o naro-
dowość, nie chodzi o rachunki krzywd. To byli przede wszystkim 
ludzie. I z takiego właśnie punktu patrzymy na te resztki cmentarza 
w Szczeglinie. 

Swoją aktywność Odkrywcy dokumentują w miesięczniku „Ga-
zeta Odkrywcza”. Przeglądając jej archiwalne wydania, można zo-
rientować się, na czym skupiała się uwaga eksploratorów. 

regiMeNt koSzAliŃSki

Jedno z wydań poświęcone było 7. Pomorskiemu Regimentowi 
Piechoty nr 54 von der Goltza. To ciekawa jednostka, na trwałe wpi-
sana w XIX-wieczną historię Koszalina. 

Regiment powstał w 1860 roku. Składał się z rekrutów pocho-
dzących z okolic Gniezna, Bydgoszczy i Piły, w większości posługu-
jących się językiem polskim. Pomorscy żołnierze uczestniczyli m.in. 
w wojnie prusko-francuskiej 1870 roku. Pułk poniósł duże straty: 
poległo 300 ludzi. Kolejne krwawe ofiary poniósł w I wojnie świato-
wej, walcząc z Rosjanami na terenie Prus Wschodnich, a później na 
Kujawach, w okolicach Rygi i w Galicji. 

Do dzisiaj są w mieście ślady po jednostce. To m.in. siedziba woj-
skowej przychodni lekarskiej przy ulicy Zwycięstwa, która służyła 
100 lat temu żołnierzom Regimentu za koszary.
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ośliny produkują wiele substancji nazywanych wtór-
nymi metabolitami. Są to związki, które nie są nie-
zbędne do przeżycia roślinom, jednak są przydatne 
w przystosowaniu się do zmian środowiska. Takie 

substancje mogą odpowiadać na przykład za wabienie owadów do 
kwiatów lub odstraszanie szkodników. Część z nich jest dla naszych 
organizmów całkowicie obojętna, część może pomóc w leczeniu, 
inne zaś stanowią dla nas czy dla naszych zwierząt niebezpieczeń-
stwo.

glikozydy NASercowe

Przykładem związków, które mogą być zarówno lekami, jak i tok-
synami, są glikozydy nasercowe, produkowane przez oleander 
pospolity (Nerium oleander), naparstnicę 
purpurową (Digitalis purpurea), miłka wio-
sennego (Adonis vernalis) czy konwalię 
majową (Convallaria majalis).

Glikozydy nasercowe jako lekarstwa sty-
mulują pracę serca poprzez zwiększenie 
siły skurczy przy jednoczesnym obniżeniu 
ich częstotliwości. Jednak w częściach 
roślin, głównie w liściach, stężenie gliko-
zydów jest zbyt wysokie, by mogły mieć 
działanie terapeutyczne. Zjedzenie liści 
oleandra, które zawierają oleandrynę, je-
den z glikozydów nasercowych, jest naj-
częściej śmiertelne. Związek ten powoduje 
zanik czucia w ustach, wymioty, rozszerze-
nie źrenic i zaburzenia pracy serca. 

Śmiertelne może być także zjedzenie 
kilku jagód konwalii majowej lub wypi-
cie wody z wazonu, w którym te pięknie 
pachnące kwiaty stały. Zatrucie objawia 
się u ludzi i zwierząt zaburzeniami w czyn-
nościach przewodu pokarmowego, takimi 
jak nudności, wymioty i biegunka. Innymi 
objawami zatrucia są bóle i zawroty głowy 
oraz ogólne osłabienie. Dodatkowo może 
wystąpić zaburzenie postrzegania barw – 
osobie zatrutej wszystko wydaje się żółte. 
W wyniku zjedzenia konwalii dochodzi do zaburzeń rytmu serca, 
spadku ciśnienia tętniczego, a w ciężkich przypadkach śmierć na-
stępuje w wyniku zapaści przez migotanie komór. 

NieBezpieczNe dlA zwierząt

Jest kilka roślin, które są wyjątkowo niebezpieczne dla zwierząt 
i których nie powinniśmy hodować, jeśli mamy wszystkożernego 
szczeniaka czy kota. Należą do nich różanecznik katawbijski (Rho-
dodendron catawbiense), lilia tygrysia (Lilium lancifolium) oraz kli-

wia cynobrowa (Clivia miniata). 
Ostatnia z wymienionych roślin ma w sobie likorynę. Likoryna jest 

inhibitorem biosyntezy białek, dodatkowo może hamować syntezę 
kwasu askorbinowego (popularna witamina C). Jej spożycie powo-
duje ślinotok, wymioty oraz kaszel. Zjedzenie jej w dużej ilości skut-
kuje natychmiastową śmiercią.

Różanecznik, nazywany również rododendronem, produkuje 
andromedotoksynę, spożycie której jest często przyczyną śmierci 
zwierząt. Co ciekawe, ta trucizna może przejść również do miodu 
i wywołać nieprzyjemne biegunki oraz ślinotok. 

NieprzyjeMNe SkUtki

Spożycie takich roślin jak difenbachia (Dieffenbachia amoena) 
czy cyklamen perski, nazywany również 
fiołkiem alpejskim (Cyclamen persicum), 
nie powoduje śmierci, ale ma nieprzy-
jemne skutki. Zawarta w fiołku cyklamina 
może być przyczyną nudności, bólów gło-
wy i biegunki.

Difenbachia zawiera w liściach krysz-
tały szczawianu wapnia. To właśnie one 
sprawiają, że spożycie difenbachii wywo-
łuje silne pieczenie jamy ustnej i gardła. 
Oprócz bólu przewodu pokarmowego 
możliwy jest również czasowy paraliż strun 
głosowych uniemożliwiający mówienie. 

włAściwości NArkotyczNe

Wśród roślin, które mogą wywoływać 
realistyczne omamy wzrokowe, słucho-
we i węchowe, należy wymienić coraz 
popularniejszy w ogródkach przydomo-
wych bieluń dziędzierzawę (Datura stra-
monium). Zawiera on hioscyjaminę, czyli 
L-atropinę, która działa porażająco na 
obwodowy układ nerwowy, co może ob-
jawiać się omami, dezorientacją, niepoko-
jem czy zmęczeniem. 

Nie NAleŻy Się (BArdzo) BAć

Prawie wszystkie wymienione wyżej rośliny są niebezpieczne 
dopiero po spożyciu. Wyjątek stanowi konwalia majowa, które li-
ście mogą dawać u bardziej wrażliwych osób reakcje skórne. Nie 
ma przeciwwskazań do hodowli nawet potencjalnie niebezpiecz-
nych roślin ozdobnych, jeśli będziemy uważać, aby nasze zwierzaki 
lub dzieci nie spróbowały liści czy kwiatów. Zatem zamiast się bać 
ozdobnych roślin, dbajmy o nie, a na pewno odpłacą nam pięknym 
wyglądem lub zapachem. 

r

uwaGa na trucizny z 
oGródka

Gdy masz małe dzieci albo łakome zwierzęta uważaj koniecznie na te rośliny. Rosną tuż 
obok, w domowym ogródku albo wręcz ozdabiają wnętrza mieszkań. Mogą być powo-
dem poważnych kłopotów. Niektóre wytwarzają substancje, które są potencjalnie groź-
nymi toksynami.

AUTOR: AGNIESZKA MIELCAREK
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ako dziecko miałem wiele pomysłów na swoją 
przyszłość. Żaden z nich nie przewidywał tego, że 
zostanę dentystą. Z opowieści bliskich wniosko-
wałem, że dobry stomatolog krótko wierci w zę-
bach, a jak musi któryś z nich usunąć, to robi to 

jeszcze szybciej, a najlepiej to tak, żeby nie wiedzieć kiedy.  
Pomyślałem, że to musi być nudne zajęcie. No i jeszcze trze-
ba mieć dużo siły, a ja byłem niemal najniższy w klasie.  
Później dało się słyszeć o ratowaniu zębów przez leczenie ka-
nałowe, o koronach, o prostowaniu zębów. Zakres prac denty-
sty, jaki sobie uświadamiałem, wciąż się poszerzał, a perspek-
tywa zaistnienia w takim zawodzie coraz bardziej interesująca.  
W końcu stało się. Przekroczyłem próg akademii medycznej, nie 
żegnając się z nadzieją, że zrobię coś dla ludzkości. A przynajmniej 
dla jej uzębienia. Po dość intensywnie spędzonym czasie w akade-
mii miałem być gotowy do podjęcia pracy. Moi nauczyciele zadbali 
o to, bym wiedział coś o wszystkim i wszystko o czymś. 

Na studiach dowiedziałem się jak sumiennie leczyć zęby, dbając 
o dobro pacjenta. To wszystko, tylko w niewielkim stopniu przygo-
towało mnie do tego, co robię teraz. 

W miejscu, w którym się znalazłem, wszystko to, co robi się z zę-
bami, zostało wydźwignięte na wyższy poziom. Musiałem się stać 
szachistą, który wyprzedza swoje działanie dokładnym przemyśle-
niem sytuacji i opracowaniem planu leczenia. Do tego fotografem 
i grafikiem, który na podstawie początkowych zdjęć, trójwymiaro-
wych, wirtualnych modeli, jest w stanie przedstawić pacjentowi za-
kres potrzebnych prac do wykonania i przewidywalny efekt. Zasta-
nawiając się nad większymi pracami protetycznymi, trzeba myśleć 
jak fizyk i biomechanik, aby zapewnić jak najtrwalsze oraz najmniej 
zawodne rozwiązanie. Patrząc na ząb przez mikroskop w wielo-
krotnym zbliżeniu, jak jubiler na diament, potrafię dostrzec wiele 
ukrytych problemów, a moje działania w nim są bardzo precyzyjne. 
Wreszcie należy znaleźć w sobie detektywa, który po rozmowie 
i wnikliwych badaniach odnajduje źródło bólu, czasem w nieocze-
kiwanym miejscu.

Myśląc o tym, można dojść do pytania, czy to nie zbyt wiele dla 
jednego człowieka? Wygląda na to, że jakoś można to znieść, ale 
jedno jest pewne. Czasy, w których rolę dentysty mógł odegrać 
kowal już dawno odeszły w przeszłość. Nasi pacjenci oczekują od 
nas trwalszych, bardziej estetycznych i  komfortowych rozwiązań. 
Przemysł stomatologiczny stara się spełniać te oczekiwania, a sto-
matolog musi się w nich odnaleźć i umieć je spełnić. Podstawowa 
wiedza, uzyskana na studiach, jest niewystarczająca. Należy śledzić 
doświadczenia innych dentystów na forach internetowych i listach 

dyskusyjnych, brać udział w szkoleniach, seminariach i wykładach. 
Wybierać najlepsze oferowane na rynku metody i wprowadzać je 
do własnego gabinetu.

Starając się spełnić te wszystkie wymogi nie można zapomnieć 
o tym, że pracuje się z pacjentem, człowiekiem, który okazuje nam 
zaufanie. Myślę, że najlepszą motywacją do zawodowego samodo-
skonalenia jest to, by tego zaufania nie stracić.

W najbliższych numerach „Prestiżu”, będzie miejsce poświęco-
ne właśnie stomatologii. Będziemy (wraz z lekarzami Marcinem 
Bogurskim, Magdaleną i Sebastianem Lenkiewiczami) dzielić się 
z Państwem radami i spostrzeżeniami na temat dziedziny, którą się 
zajmujemy. Mam nadzieję, że okażą się one dla Państwa pomocne, 
a Państwa spojrzenie na pracę dentysty pozbawione będzie odtąd 
stereotypów. 

j

z przeMyśleń 
dentysty

Czyż nie jest prawdą, że świat wokół nas rozwija się w szalonym tempie? Taka na przy-
kład elektronika. Postęp w tej dziedzinie jest nad wyraz zauważalny nawet dla człowieka, 
który - jak ja - nie zaczął jeszcze czwartej dekady życia. A spróbujmy zogniskować uwagę 
na moim zawodzie. Jestem dentystą. Zwykle niezbyt chętnie opowiadam o pracy. Nie 
dlatego, bym jej nie lubił albo się jej wstydził. Zdaję sobie sprawę, że wielu z nas nie 
ma dobrych wspomnień z leczenia zębów. Te wspomnienia sięgają najczęściej czasów, 
gdy świat nie był taki kolorowy jak dziś. Każdy pacjent mógłby pewnie zapełnić rozdział 
w książce zatytułowanej „Dlaczego nie cierpię dentystów?”. A jak to wygląda z mojego 
punktu widzenia?

AUTOR: MICHAł SNOCH, LEKARZ STOMATOLOG
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Jeśli trzeba by wskazać czynnik, który w ostatnich latach najsilniej wpłynął na zmniejsze-
nie liczby ubytków i utraconych zębów, to bez wątpienia byłaby to profilaktyka. Rozwój 
wiedzy i technologii stomatologicznej pozwala na sprawne naprawianie zniszczeń, ale 
wypełnienie, licówka czy korona wciąż nie są tak trwałe jak naturalne zęby.

AUTORZy: MICHAł SNOCH, SEBASTIAN LENKIEWICZ
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edług statystyk, dobrze wykonana praca 
protetyczna po 10 latach może wykazywać 
pierwsze ślady zużycia. Przy nieodpowied-
niej higienie jej żywotność jest krótsza. 
Kiedy bierzemy to pod uwagę, zrozumiały 

wydaje się nacisk dentystów na profilaktykę chorób jamy ustnej.
Oczywiście próchnica nie jest jedynym zagrożeniem dla zęba. Na 

jego kondycję wpływają także choroby tkanek otaczających: dziąseł, 
kości, jak również choroby ogólne organizmu. Nawet ilość i skład 
śliny ma znaczenie. 

Zadaniem profilaktyki stomatologicznej jest zapobieganie, cofa-
nie lub spowalnianie procesów chorobowych w jamie ustnej. Moż-
na ją podzielić na to, co możemy zrobić sami w domu oraz na to, co 
może być wykonane w gabinecie dentystycznym.

Zabiegi higieniczne powinny być wykonywane już od wczesnego 
dzieciństwa. Gdy wycieramy niemowlętom dziąsła i policzki napa-
rem z rumianku, chronimy je przed rozwojem złej flory bakteryjnej 
i powstawaniem nieprzyjemnych stanów zapalnych dziąseł. Gdy tyl-
ko pojawią się pierwsze zęby, przychodzi czas na kupienie pierwszej 
szczoteczki. Miękkie włókna oczyszczają powierzchnię zębów oraz 
masują dziąsła podrażnione procesem wyrzynania. Z czasem można 
dołączyć smaczną pastę bez fluoru. Jak tylko dziecko zyska spraw-
ność manualną, może stać się bardziej samodzielne, niemniej rodzic 
powinien zawsze sprawdzić, czy zęby są oczyszczone prawidłowo. 

Jest kilka zabawnych sposobów na to, by to ocenić. W ogólnej 
sprzedaży są dostępne tabletki lub płyny zabarwiające płytkę na-
zębną.

Przy ponownym szczotkowaniu po zabarwieniu nie powinno po-
zostać śladu. 

Z biegiem lat otwiera się coraz szersza paleta środków do utrzy-
mywania jamy ustnej w czystości. 

Pozostaje tylko pytanie, dlaczego przeznaczać na to cenny czas? 
Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, należałoby zagłębić się w wie-
dzę stomatologiczną. Wszystkiemu winne są bakterie. Zasiedlają 
jamę ustną od pierwszych dni życia. Nic nie możemy na to poradzić. 
Na szczęście samo ich istnienie nie przesądza o problemach. Bakte-
rie osadzają się na zębach i dziąsłach. Szczególnie groźne są wtedy, 
gdy organizują się w większe skupiska. Nieumyte zęby pokrywają 
się stale grubiejącą płytką bakteryjną, która jest główną przyczyną 
rozwoju próchnicy. W miejscach trudnych do oczyszczenia płytka 
nasyca się minerałami przeistaczając się w kamień nazębny, bardzo 
groźny dla dziąseł i kości. Swobodny rozwój bakterii prowadzi do 
próchnicy i chorób przyzębia. Powikłaniem tych chorób są: przykry 
zapach z ust, zapalenie i zgorzel miazgi, ropnie, rozchwianie zębów, 
a w konsekwencji ich utrata. Dziś skutecznie potrafimy zatrzymywać 
rozwój chorób, nawet w zaawansowanych etapach rozwoju, co nie-
stety nie zmienia faktu, że zniszczenia są często nieodwracalne. Od-
twarzające zabiegi chirurgiczne potrafią być obciążające, złożone 
i kosztowne i nie zawsze do końca skuteczne. 

Możemy już wrócić do naszego pytania. Odpowiedź jest oczywi-

w

sta: dbałość o higienę jamy ustnej
jest jedynym warunkiem utrzymania zdrowych zębów i przyzębia 

przez lata. Często do końca życia.
Podstawowym zestawem w profilaktyce domowej jest szczotecz-

ka, pasta z fluorem i nitka dentystyczna. Tylko zastosowanie tych 
trzech elementów daje nam gwarancję dobrego oczyszczenia. Po-
nadto możemy używać płukanek, szczoteczek do języka, irygatorów 
i innych akcesoriów, które są dobrym uzupełnieniem higieny. Waż-
na jest też technika używania tych sprzętów. Pomocnych instruktaży 
udziela dentysta.

W profilaktyce próchnicy, na którą mamy wpływ, bardzo ważna 
jest także zbilansowana dieta, ograniczanie częstości spożywania 
cukrów oraz eliminacja „przegryzania” między posiłkami.

Stopień rozwoju współczesnego społeczeństwa nie pozwala nam 
na ignorancję w tej kwestii. Pamiętajmy, że od takich prostych zabie-
gów zależy też zdrowie ogólne. Ogniska bateryjne w obrębie jamy 
ustnej mogą być przyczyną chorób serca, nerek, wątroby, czy zagra-
żającej życiu sepsy.

Nikt nie zweryfikuje działań higienizacyjnych lepiej niż dentysta. 
Wizyty kontrolne powinny się odbywać co pół roku. Po takim czasie 
powstające problemy mogą być zatrzymane na wczesnym etapie 
rozwoju. 

W trakcie wizyty oceniana jest skuteczność zabiegów higienicz-
nych, sprawdzany stan zębów i wypełnień, wykonywane są odpo-
wiednie zabiegi profilaktyczne: profesjonalne czyszczenie zębów, 
lakierowanie, lakowanie preparatami zawierającymi fluor. Bada 
się dokładnie dziąsła i błonę śluzową jamy ustnej w poszukiwaniu 
wszelkich oznak chorobowych. Czujne oko dentysty może zwrócić 
uwagę na początkowo niewinne zmiany, które po czasie mogą się 
rozwinąć nawet w choroby nowotworowe. 

Doświadczenie lekarskie pokazuje, że u pacjentów z dobrą hi-
gieną jamy ustnej występuje znacząco mniej problemów, na które 
trzeba reagować działaniem inwazyjnym. Tacy ludzie przychodzą na 
wizyty bez strachu i zdrowym uśmiechem żegnają lekarza na kolejne 
pół roku. 
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rzed takim problemem stanęła jedna z bohaterek 
popularnego serialu „Gotowe na wszystko”, Lynette 
Scavo. Któraś z koleżanek poradziła jej, aby podkra-
dła trochę tabletek na ADHD swoim synom, a bę-

dzie miała dużo siły, nie będzie odczuwała zmęczenia i głodu. Czy 
rzeczywiście taki wpływ na osoby zdrowe mają leki stosowane przy 
terapii ADHD? 

zeSpół pełeN eNergii

ADHD jest akronimem od angielskiej nazwy Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder (zespół nadpobudliwości psychorucho-
wej z deficytem uwagi). Choroba ta dotyka 4-8% dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym i nie zależy, 
wbrew powszechnej opinii, 
od wychowania, ponieważ ma 
swoje podłoże biologiczne. 
Podobne objawy do ADHD 
mogą występować u dzieci wy-
chowywanych bez wyraźnych 
granic i zestawu norm, a także 
u dzieci, które są ofiarami prze-
mocy psychicznej, fizycznej czy 
seksualnej. Co istotne – nadpo-
budliwość psychoruchowa do-
tyka również osoby dorosłe.

Zespół nadpobudliwości 
psychoruchowej z deficytem 
uwagi ma najczęściej swoje 
podłoże genetyczne, które 
powoduje zaburzenia rów-
nowagi pomiędzy układami dopaminowym i noradrenalinowym 
w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Częstymi przyczynami 
wystąpienia ADHD są również uszkodzenia w centralnym układzie 
nerwowym, łamliwy chromosom X lub niedotlenienie w trakcie po-
rodu. 

leczeNie

Leki, stosowane w terapii ADHD mają na celu przywrócenie rów-
nowagi w układach dopaminowym oraz noradrenalinowym, ponie-
waż u chorych występuje obniżenie stężenia dopaminy i adrenaliny 
w mózgu. Farmaceutyki te dzieli się na dwie grupy – na stymulanty 
oraz niestymulanty. 

Lek, który poleciła koleżanka Lynette Scavo, był najprawdopodob-
niej stymulantem. Do tej grupy należą metylofenidat (znany pod róż-
nymi nazwami, w Polsce sprzedawany głównie jako Concerta) oraz 
leki będące pochodnymi amfetaminy (nazwa handlowa Adderall). 
Leki stymulujące stosuje się w terapii dzieci. U dorosłych leczenie 
nadpobudliwości psychoruchowej polega na podawaniu leków nie-
stymulujących, takich jak atomoksetyna (Strattera), które nie pozwala-
ją na obniżenie się stężenia noradrenaliny i dopaminy. Niekiedy po-

mocne jest także stosowanie niektórych leków przeciwdepresyjnych. 
Leki stymulujące mają charakterystyczny element budowy, któ-

ry upodabnia je do cząsteczki dopaminy. Tym charakterystycznym 
fragmentem jest szkielet fenyloetyloaminy. Fenyloetyloamina, po-
dobnie jak dopamina, zapewniają brak odczucia zmęczenia, ape-
tytu oraz poczucie nadmiaru energii. Farmaceutyki oszukują ludzki 
mózg i dają mu złudne wrażenie, że dopaminy w organizmie jest 
więcej niż w rzeczywistości.

(Nie)legAlNy dopAlAcz

Adderall w Polsce jest lekiem, który może być importowany dla 
konkretnego pacjenta i nie jest powszechnie dostępny. Wynika to 

stąd, że substancją czynną tego 
farmaceutyku są różne sole 
amfetaminy. Obecność, nawet 
niewielka, amfetaminy stwarza 
niebezpieczeństwo, że medy-
kament mógłby być stosowany 
niezgodnie z jego przezna-
czeniem. Zamiast leczyć chore 
dzieci, mógłby służyć jako śro-
dek dopingujący w sporcie lub 
jako środek odurzający. 

Zgodnie z wynikami badań 
klinicznych niewielkie dawki 
(5mg w przypadku dzieci i 20 
mg dla dorosłych) nie wywołują 
pobudzenia charakterystyczne-
go dla amfetaminy, wręcz prze-
ciwnie – z powodzeniem mogą 

być wykorzystywane w celu zmniejszenia pobudzenia psychoru-
chowego oraz zwiększenia zdolności do skupienia uwagi. Dawka 
amfetaminy potrzebna do uzyskania stanów euforycznych jest od 
pięciu do czterdziestu razy większa niż ta, która znajduje się w le-
kach w terapii ADHD. 

Dodatkowo producenci leków zawierających sole amfetaminy 
zmodyfikowali sposób uwalniania jej do krwioobiegu w ten spo-
sób, że działanie farmaceutyku jest znacznie wydłużone, przez co 
mniej atrakcyjne dla osób, które chciałyby się nim odurzyć. 

poBUdzeNie, A NAwet USpokojeNie

Lekarstwa stosowane w terapii nadpobudliwości psychorucho-
wej zażyte w dużych dawkach przez osoby z prawidłowym stęże-
niem neuroprzekaźników w mózgu powodują pobudzenie i złudne 
wrażenie braku zmęczenia. Te same substancje u chorych powodu-
ją uspokojenie i dają możliwość zwiększenia koncentracji. Należy 
pamiętać, że zażywanie stymulatorów nie różni się niczym od zaży-
wania narkotyków i w tym samym stopniu jest uzależniające. Lepiej 
czasem pozwolić, aby sprawy toczyły się swoim tokiem niż ryzyko-
wać zdrowie dla chwilowego zwiększenia efektywności. 

nie podkradaj dziecioM 
leków na adHd

Masz czwórkę małych dzieci, którymi musisz się zająć, z czego dwójka to „żywe srebro”. 
Musisz dla nich uszyć kostiumy na przedstawienie szkolne, jednocześnie przygotowując 
się do powrotu do pracy i nie zaniedbując prac domowych. Czasu nie starcza Ci na nic. 
Co zrobić w takiej sytuacji?
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Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
lek. med. Zbigniew Gołofit
ul. Partyzantów 19/1, 75-950 Koszalin
zbigniew.golofit@op.pl
Rejestracja telefoniczna pod nr tel. 602 187 867. 

Chirurgia ogólna
- kompleksowe leczenie żylaków kończyn dolnych
- leczenie operacyjne niewydolnych żył, 
  skleroterapia żylaków
- likwidacja drobnych naczynek („pajączków”) 
  laserem diodowym
- konsultacje z chirurgii naczyniowej
- usg żył kończyn dolnych

Chirurgia ogólna:
- usuwanie znamion skórnych, brodawek, włókniaków, 
  tłuszczaków, kaszaków – sposobem laserowym 
  (laser CO2) lub chirurgiczne (badanie hist-pat)
- diagnostyka i leczenie przepuklin (pachwinowych, 
  udowych, brzusznych, pooperacyjnych)
- operacje wrastających paznokci (laser CO2)

Chirurgia estetyczna:
- wypełnianie zmarszczek na twarzy własną tkanką 
  tłuszczową z komórkami macierzystymi – liposowing 
- uzupełnianie wolumetryczne ubytków lub 
  niedoborów tkanki tłuszczowej na twarzy, tłuszczem 
  pobranym z innych okolic ciała – lipofilinig
- operacje powiek

Medycyna estetyczna:
- redukcja zmarszczek na twarzy, szyi, rękach (kwas 
hialuronowy, botox, hydroksyapatyt wapnia – radiesse)
- powiększanie ust (kwas hialuronowy)
- usuwanie naczynek na twarzy (laser diodowy)
- mezoterapia igłowa (skóra twarzy, szyi, dekoltu, dłoni, 
  rozstępy, cellulitis)
- rewitalizacja skóry (osocze bogatopłytkowe 
  podawane sposobem mezoterapii), laser Fraxel,
- peelingi medyczne

Godziny przyjęć:
poniedziałki 17:00 - 18:30

wtorki 17:00 - 18:30
czwartki 17:00 - 18:30

soboty 9:00 - 12:00

Zbigniew Gołofit
Specjalista chirurgii ogólnej

Specjalista chirurgii naczyniowej
Certyfikowany lekarz medycyny estetycznej 

Szanowni Państwo,
Specjalistyczny gabinet chirurgiczny istnieje na rynku usług 
medycznych od 1996r.  Gabinet świadczy usługi medyczne 
w zakresie chirurgii ogólnej, naczyniowej, estetycznej, 
proktologii, laseroterapii oraz ozonoterapii. Oferujemy 
Państwu specjalistyczne konsultacje oraz leczenie 
zachowawcze i operacyjne. Pracujemy na wysokiej klasy 
sprzęcie medycznym, stosując nowoczesne techniki operacyjne. 
Łącząc doświadczenie z postępem gwarantujemy pacjentom 
poczucie bezpieczeństwa i skuteczne leczenie w życzliwej 
atmosferze.
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Ocenia się, że chorobami żył dotkniętych jest 
20-50 proc. dorosłych. Kobiety chorują nieco 
częściej niż mężczyźni. Żylaki nie tylko szpecą 
(względy kosmetyczne), ale często powodują 
też różne dolegliwości (obniżając sprawność 

organizmu); mogą również prowadzić do groźnych powikłań (cho-
roby). Na początku pojawia się obrzęk wokół kostek, odczuwa się 
pieczenie, skurcze mięśni nóg. Z czasem widoczne stają się popę-
kane naczynia – „pajączki”. Nieleczona niewydolność żylna może 
prowadzić do pojawienia się żylaków. Konsekwencją tego po wielu 
latach może być powstanie powikłań pod postacią trudno gojących 
się ran (owrzodzeń) na podudziach.

co to Są ŻylAki?

Są to widoczne, trwale, odcinkowo poszerzone żyły układu po-
wierzchownego, o wężykowatym, wydłużonym przebiegu. O cho-

robie żylakowej mówimy, kiedy żyły są zmienione patologicznie na 
długich odcinkach, obejmując niekiedy całą kończynę. Towarzyszą 
temu dolegliwości takie jak: bóle kończyn dolnych, skurcze łydek, 
uczucie ciężkości nóg. Zmiany skórne dołączają się w zaawansowa-
nych przypadkach przewlekłej niewydolności żylnej.

przyczyNy powStAwANiA ŻylAków Nóg

Medycyna wyróżnia kilka podstawowych przyczyn powstawania 
żylaków: 

Skłonności dziedziczne. Około 70 proc. chorych na żylaki potwier-
dza ich rodzinne występowanie.

∙ Charakter pracy. Od dawna wiadomo, że praca stojąca zwiększa 
występowanie żylaków. Praca w pozycji stojącej i długotrwale sie-
dzącej ogranicza działanie pompy mięśniowej, co powoduje zale-
ganie krwi w kończynach.

∙ Żylaki występują częściej u ludzi wykonujących ciężką pracę fi-

o

z żylakaMi Można 
sobie poradzić

Częste występowanie żylaków kończyn dolnych znacznie pogarsza komfort życia i zmu-
sza ludzi do szukania pomocy u lekarza. Niewydolność żylna początkowo objawia się 
mało dokuczliwymi dolegliwościami. Dlatego pacjenci lekceważą je, uważając, że są to 
„normalne” objawy związane z przemęczeniem. Zmęczenie nóg ma ogromny wpływ na 
psychikę człowieka. Mówi się, że nogi „niosą nas przez życie”. Odczuwając codziennie do-
legliwości, które powiększają się z czasem, tracimy radość życia i z niepokojem myślimy 
o kolejnych dniach.
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zyczną, zwłaszcza związaną z krótkotrwałym, często powtarzanym 
wysiłkiem fizycznym, np. u kierowców, pracowników przeładunko-
wych, ale również u ekspedientek, fryzjerów i innych osób wykonu-
jących pracę związaną z długotrwałym staniem.

∙ Nadwaga i otyłość. Powodują stałe przeciążenia goleni i stóp 
w czasie chodzenia i stania. Ludzie z nadwagą przejawiają mniejszą 
aktywność fizyczną i prowadzą siedzący tryb życia, co powoduje sła-
be działanie pompy mięśniowej.

∙ Niska aktywność ruchowa w życiu codziennym.
∙ Ciąża i poród. Zwiększenie ciężaru ciała w czasie ciąży, działanie 

hormonów płciowych związanych z rozwojem płodu oraz zaburzenia 
odpływu krwi żylnej z kończyn dolnych (ucisk płodu na naczynia żyl-
ne podbrzusza) – przyspieszają występowanie choroby żylakowej.

∙ Antykoncepcja hormonalna i substytucja hormonalna mogą 
zwiększać częstość występowania choroby żylakowej. Przed rozpo-
częciem stosowania preparatów hormonalnych należy poinformo-
wać lekarza o występowaniu żylaków.

rodzAje ŻylAków

Żylaki mogą mieć różne postaci. Oto najczęściej stosowany po-
dział na typy: 

kosmetyczne (pajączki, żyły siatkowate)
niewydolność głównych pni żylnych układu powierzchownego 

(żyły odpiszczelowej lub/i żyły odstrzałkowej)
duże żylaki bez niewydolności głównych żył powierzchownych
 zespoły mieszane
Różne są objawy występowanie niewydolności żylnej. Można 

mówić o wczesnych i zaawansowanych. Do wczesnych medycyna 
zalicza: uczucie ciężkości nóg, bóle kończyn i obrzęki wieczorne, 
skurcze łydek, świąd skóry, siateczka popękanych żył na skórze, wi-
doczne żylaki. Z kolei objawy zaawansowane to najczęściej: duże ży-
laki, obrzęki, zmiany skórne (wypryskowe i zapalne), przebarwienia, 
zmiany zakrzepowe, wrzód żylny goleni. 

Żylaki mogą powodować poważne powikłania zdrowotne, spo-
śród których najgroźniejsze to: choroba zakrzepowo-zatorowa, za-
tor tętnicy płucnej, pęknięcie żylaka i krwotok.

jAk zApoBiegAć?

Jeśli wiemy, że w rodzinie występuje skłonność do żylaków albo 
obserwujemy u siebie wczesne objawy niewydolności żylnej, warto 
pomyśleć o wyborze odpowiedniej pracy i o unikaniu pracy wyma-
gającej stania albo długotrwałego siedzenia bez ruchu. Istotna jest 
również właściwa aktywność ruchowa: unikanie dłuższego siedzenia 
i stania, częsta zmiana pozycji ciała i kończyn dolnych, codzienne 
spacery, uprawianie sportu (pływanie, jazda rowerem, bieganie, te-
nis), wykonywanie codziennej gimnastyki.

Nie bez znaczenia są inne nawyki życiowe. Wśród nich zwłaszcza 
utrzymywanie prawidłowej masy ciała, walka z nadwagą i otyłością, 
noszenie odpowiedniego obuwia (prawidłowa wysokość obcasa), 
ograniczenie gorących kąpieli w wannie na korzyść chłodnych ką-
pieli pod prysznicem, ostrożne korzystanie z kąpieli słonecznych 
(także z solarium). Nogom trzeba również zapewniać relaks. Wska-
zane jest odpoczywanie z nieco uniesionymi kończynami, co ułatwia 
odpływ krwi z nóg do serca. Dla osób z objawami choroby żylakowej 
wskazane ułożenie kończyn dolnych podczas snu 10-15cm powyżej 
poziomu tułowia.

leczeNie ŻylAków 

Istnieje kilka sposobów leczenia żylaków kończyn dolnych: chi-
rurgiczny, obliteracja niewydolnych żylaków (skleroterapia), terapia 
uciskowa (czynna i bierna), farmakoterapia. Każda z metod ma okre-
śloną skuteczność, zalety, ograniczenia i niedogodności. Nie należy 
ich rozpatrywać konkurencyjnie. Metody te powinny się uzupełniać.

LECZENIE OPERACyJNE polega na wycięciu niewydolnych pni 
żylnych (żyły odpiszczelowej, żyły odstrzałkowej), wycięciu żylaków 

oraz podwiązaniu niewydolnych perforatorów (żył łączących układ 
powierzchowny z układem żylnym głębokim). W ostatnich latach 
wprowadzono nowe metody leczenia chirurgicznego niewydolnych 
pni żylnych – tzw. metody małoinwazyjne. Polegają one na zamyka-
niu niewydolnych żył bez ich usuwania z kończyn. Wykorzystuje się 
do tego laser lub fale radiowe lub też ostatnio wprowadzony spo-
sób z wykorzystaniem pary wodnej. Istotą leczenia chirurgicznego 
jest wyeliminowanie niewydolnych żył (żylaków), powodujących re-
fluks (cofanie się) krwi.

SKLEROTERAPIA stosowana jest najczęściej do zamykania żył 
siatkowatych oraz teleangiektazji (tzw. „pajączków”), jak również 
pojedynczych żylaków średnich i małych. Metoda polega na wpro-
wadzeniu do światła naczynia substancji (leku) działającej drażniąco 
na śródbłonek naczynia, powodując jego zamknięcie. Innym sposo-
bem zamykania żył siatkowatych i teleangiektazji jest sposób z wy-
korzystaniem laserów. Światło lasera (o odpowiedniej długości fali) 
powoduje zamknięcie drobnych naczyń żylnych bez uszkadzania 
skóry.

TERAPIA UCISKOWA (kompresoterapia) – jest metodą uzupełnia-
jącą leczenie radykalne. Stosuje się pończochy, rajstopy, podkola-
nówki o różnym stopniu ucisku w zależności od wskazań. Do lecze-
nia niewydolności żylnej kończyn dolnych wykorzystuje się również 
bandaże elastyczne. Wyroby uciskowe stosuje się w okresach po 
operacji żylaków i po leczeniu obliteracyjnym oraz w stanach prze-
wlekłej niewydolności żylnej niekwalifikującej się do leczenia opera-
cyjnego. Terapia uciskowa wspomaga i ułatwia odpływ krwi z koń-
czyn dolnych.

FARMAKOTERAPIA ma ważne działanie wspomagające leczenie 
w okresie pooperacyjnym, w obrzękach pourazowych, w stanach 
przewlekłych, poza możliwością leczenia chirurgicznego, a zwłasz-
cza przy nasileniu przewlekłych dolegliwości w okresie letnim. Naj-
częściej stosowaną grupą leków są flawonoidy. Działają one przede 
wszystkim na mikrokrążenie, poprawiając przepływ żylny zmniejsza-
ją obrzęki i inne dolegliwości związane z chorobą żylakową (bóle, 
skurcze mięśniowe, uczucie ciężkości nóg).

Choroba żylakowa jest schorzeniem, które nie leczone może stać 
się poważnym problemem. Im wcześniej rozpoczniemy stosowanie 
profilaktyki, tym skuteczniej będziemy mogli przeciwdziałać postę-
powi choroby. Jeżeli wystąpią dolegliwości należy skontaktować się 
z lekarzem zajmującym się chorobami żył. 
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Zabiegi z zakresu chirurgii naczyniowej 
wykonywane są w Bałtyckim Centrum 
Chirurgii Plastycznej w Kołobrzegu
www.baltyckachirurgia.pl
e-mail: rezerwacja@baltyckachirurgia.pl
recepcja: 94 354 69 66 lub 728 10 98 97
informacja medyczna: 600 99 90 66
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dczyny alergiczne spowodowane są podwyż-
szeniem się poziomu histaminy w organizmie. 
Histamina jest heterocykliczną aminą, pochod-
ną imidazolu, która powstaje w naszym ciele 
w wyniku dekarboksylacji jednego z aminokwa-

sów – histydyny. Jednym z mechanizmów, według których leki zwal-
czają objawy uczulenia, jest zablokowanie enzymu odpowiedzial-
nego za wspomnianą wcześniej reakcję dekarboksylacji histydyny. 
Inhibicja tego enzymu sprawia, że histamina powstaje w niewielkiej 
ilości i nie uprzykrza nam życia.

Histamina ma za zadanie poinformować organizm, że dostał się 
do niego alergen. Dzieje się to poprzez pobudzanie przez histami-
nę receptorów H1, H2, H3 i H4. Z punktu widzenia odczynów aler-
gicznych najistotniejsze jest pobudzenie receptorów H1. Powoduje 
ono skurcz mięśni gładkich, który prowadzi do reakcji astmatycz-
nej lub do skurczów w przewodzie pokarmowym. Powoduje także 
rozszerzenie naczyń krwionośnych, co skutkuje zaczerwienieniem 
i pokrzywkami, jak również zwiększa przepuszczalność naczyń żyl-
nych, w wyniku czego powstają obrzęki, krostki i bąble. Pobudzenie 
receptorów H1 jest szczególnie niebezpieczne dla kobiet w ciąży, 
ponieważ powoduje skurcz mięśni gładkich macicy, który może 
skutkować poronieniem. 

Największa gama leków przeciwhistaminowych skupia się na 
zablokowaniu łączenia się histaminy z receptorami H1. Takie far-
maceutyki nazywane są często antagonistami receptora H1. Dzia-
łają poprzez odwracalne związanie się z receptorem. Efektem tego 

działania jest brak możliwości przyłączenia się i pobudzenia recep-
tora przez histaminę oraz brak charakterystycznego odczynu aler-
gicznego. 

Co w nich jest
 Leki przeciwhistaminowe można podzielić na leki I i II generacji. 
Leki pierwszej generacji miały wiele skutków ubocznych, takich 

jak senność, zawroty głowy, mdłości, problemy z koordynacją psy-
choruchową czy z oddawaniem moczu. Substancjami czynnymi 
tych leków była między innymi klemastyna (handlowa nazwa Cle-
mastinum), hydroksyzyna (handlowa nazwa preparatu Atarax) czy 
anazolina (handlowa nazwa Phenazolinum). 

Większość z nieprzyjemnych działań ubocznych zostało wyeli-
minowanych w lekach drugiej generacji, choć nadal zaleca się ich 
zażywanie przed snem, ponieważ mogą mieć działanie usypiające. 
W lekach II generacji substancjami czynnymi są najczęściej cetyry-
zyna (w lekach Allertec, Amertil, Cirrus, Virlix czy Zyrtec), loratadyna 
(pod handlowymi nazwami Claritine, Flonidan, Loratine) oraz eba-
styna (sprzedawana jako Aleva, Evastin). 

W lekach stosowanych przy katarze siennym dodatkowym skład-
nikiem, poza antagonistami receptora H1, jest bardzo często pseu-
doefedryna, dobrze znana z leków stosowanych przy przeziębie-
niach. łagodzi ona stan zapalny śluzówki nosa, a dodatkowo ma 
działanie pobudzające, co poprawia ogólne samopoczucie. Katar 
sienny może być także leczony steroidami, czyli lekami o silnych 
właściwościach przeciwzapalnych. Sterydy stosowane są również 
przy łagodzeniu stanów zapalnych skóry czy oczu lub uszu, spowo-

o

leki przeciwalerGiczne 
bez recepty

Początek wiosny jest tradycyjnie czasem, w którym drzewa i trawy zaczynają kwitnąć, a my 
przeszukujemy domowe apteczki w poszukiwaniu leków przeciwalergicznych. Istnieje wie-
le leków dostępnych bez recepty, którą mogą nam przynieść ulgę w uporczywym katarze 
siennym, w duszącym kaszlu czy wysypce, spowodowanych wystąpieniem uczulenia.
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dowanych reakcjami alergicznymi. Steroidy wchodzą też w skład 
niektórych leków wziewnych, pomagających łagodzić objawy ast-
my uczuleniowej. 

Ciekawą alternatywą dla leków, które łagodzą objawy alergii, są 
koromony. Nie pozwalają one na wystąpienie pierwszych objawów 
alergii, jednak, aby były skuteczne, należy zacząć je zażywać z kilku-
tygodniowym wyprzedzeniem. Stosowanie koromonów jest zatem 
dość problematyczne, ponieważ zarówno lekarz, jak i chory, muszą 
przewidzieć, kiedy mogą wystąpić objawy alergii. Koromony sto-
suje się najczęściej przy astmie oskrzelowej, choć nie tylko. Są sub-
stancjami czynnymi takich leków jak Ditec, Kromoglikan, Polcrom. 

Z receptą czy bez recepty?
Wiele leków przeciwhistaminowych H1, czyli antagonistów re-

ceptora H1, sprzedawanych jest w dwóch wariantach: na receptę 
i bez recepty. Leki, które dostaniemy od ręki, bez konsultacji z le-
karzem, mają taki sam skład chemiczny jak te na receptę, jednak 
różnią się ilością tabletek w opakowaniu i przede wszystkim ceną. 
Opakowania, sprzedawane bez recepty, zawierają najczęściej 7-10 
tabletek i są w cenie opakowań z 20-30 tabletkami, wydawanymi 
na zlecenie lekarza. Dodatkowo często przy wykupywaniu leków 
przepisanych przez alergologa przysługuje nam częściowa refun-
dacja, co sprawia, że są one jeszcze tańsze niż te sprzedawane bez 
recepty.

Często w aptece sugerujemy się nazwami leków przeciwaler-
gicznych, zasłyszanymi w radiu czy w telewizji. Medykamenty te 
są zwykle droższe niż ich generyki, czyli leki o tym samym składzie 
chemicznym, ale produkowane przez inną firmę farmaceutyczną. 
Warto zapytać farmaceutę, czy nie ma w swojej aptece tańszego 
zamienniku niż te zaproponowany przez nas. 

Pogromcy mitów
Domowym sposobem na leczenie skutków alergii jest picie wap-

na. Niektórzy lekarze i farmaceuci podkreślają, że wapno może być 
skutecznym wspomagaczem organizmu w walce z alergenami, 
jednak nie powinno być stosowane jako jedyny lek w przypadku 
reakcji uczuleniowej. Wapń uszczelnia komórki śródbłonka naczyń 
krwionośnych, co może zmniejszyć obrzęk. Część naukowców uwa-
ża, że stosowanie wapna przy alergii może być związane z efektem 
placebo, co nie jest niczym negatywnym, ponieważ nasze nastawie-
nie do terapii jest bardzo ważnym czynnikiem przyspieszającym lub 
opóźniającym wyzdrowienie. 

A może jednak do lekarza?
Alergia może nam uprzykrzyć życie w znacznym stopniu, zaś leki 

sprzedawane bez recepty są jedynie farmaceutykami łagodzący-
mi objawy. Najistotniejszym elementem w leczeniu uczulenia jest 
poznanie czynników, na które nasz organizm reaguje ponad miarę. 
Ważne jest unikanie w miarę możliwości alergenów, na przykład 
niejedzenie uczulających nas pokarmów. Jednak, gdy nie jest to 
możliwe, bo jesteśmy przykładowo uczuleni na pyłki, leki przeciw-
histaminowe mogą przynieść nam upragnioną ulgę. 

Allegra zwalcza
objawy alergii
i nie powoduje senności



tel.: +48 518 730 133
www.aleksandradudojc.pl

Zapraszamy w każdy dzień powszedni 
(poniedziałek – piątek) w godz. 13.30-16.00

Dr Ryszard Mosbach 
jest doświadczonym 
lekarzem, z praktyką 
m.in. w szpitalach 
w RPA i klinikach 
w Niemczech

W naszej ofercie:

Nowość! Łóżko
   kolagenowe

Dr Ryszard Mosbach
G A B I N E T  I N T E R N I S T Y C Z N Y

lub zamów VOUCHER
tel.: 602 772 788

DOM LEKARZA
Koszalin, ulica Piłsudskiego 45

Zapraszamy w poniedziałki, 
wtorki, czwartki i piątki
w godzinach 11.00-18.00
(możliwe również 
umówienie wizyty na 

Anna Dudojć - oficjalny manager producenta naturalnego kolagenu Colway

mgr Agnieszka Jachowska
www.fizjoterapia-koszalin.com.pl

tel.: 694 814 979

Jacek Ostoja-Stobiecki 
 G A B I N E T  S T O M A T O L O G I C Z N Y

PHYSIS
G A B I N E T  F I Z Y K O T E R A P I I  I  M A S A Ż U

stomatologicznej; był nauczycielem akademickim (Śląska 
Akademia Medyczna) i przez 20 lat właścicielem kliniki stoma-

ukraińskim i rosyjskim.

Agnieszka Jachowska jest absolwentką Akademii Medycznej 

w Poznaniu (masaż leczniczy). Pracowała w przychodniach i 
klinikach prywatnych w Polsce i Wielkiej Brytanii 

tel.:517 555 750, 517 556 656,
604 588 998
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Składniki mieszamy ze sobą dokładnie. Przed po-
daniem  wstawiamy na chwilę do lodówki.

1.
2.
3.
4.

1.

2.
3.

SkłAdNiki

SkłAdNiki

1 kostka serka feta light 
1 ząbek czosnku wyciśnięty przez praskę 
majonez wymieszany z jogurtem  
ewentualnie przyprawy (niekonieczne)

majonez jogo majo lub majonez 
wymieszany z gęstym jogurtem 
1 łyżeczka przyprawy curry 
 sól, cukier, sok z 1/4 cytryny

dip z SereM FetA

dip cUrry

Jajka dzielimy na ćwiartki, pomarańcze 
na cząstki. Dodajemy pokrojoną mar-
chewkę i seler. Dodajemy odrobinę na-
tki. Wszystko skrapiamy odrobiną soku 
z cytryny.

1.
2.
3.
4.
5.

SkłAdNiki

4 jajka na twardo 
2 obrane pomarańcze 
marchewka pokrojona w paski 
seler naciowy 
natka pietruszki, cytryna

SAłAtkA poMArAŃczowA
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Filet łososiowy dzielimy na paski o grubości 2 cm. Na 
paru kroplach dobrej oliwy podsmażamy je na roz-
grzanej patelni grillowej (wystarczy po 2 minuty z każ-
dej strony). Umieszczamy na pieczywie liść sałaty, na 
nim pasek łososia; dodajemy sos i przyprawy.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

SkłAdNiki

filet z łososia 
gotowy sos koperkowy 
ciemne pieczywo 
ogórek pokrojony w talarki 
liście sałaty lub surowej cykorii 
pieprz, sól, bazylia, koperek

grzANkA z grillowANyM łoSoSieM

Rzodkiewka jako dodatek do twarożku – 
wiadomo. Podobnie pomidor albo zielony 
ogórek. Rzadko używa się czosnku do przy-
prawienia tej klasycznej kanapki. Dla przemę-
czonych, potrzebujących uderzeniowej daw-
ki witamin przeciśnięty przez praskę ząbek 
czosnku jest skarbem. Pomysł do zastosowa-
nia raczej w dzień wolny od pracy… 

kANApkA z twAroŻkieM grANi
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remiera „Fatamorgany?” miała miejsce 27 marca 
1993 roku w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym. 
Spektakl będący właściwie artystycznym zrywem 
i debiutem kilkunastu maturzystów grany był czter-
naście razy, zawsze przy pełnej publiczności. – To 
było takie „Metro” na koszalińską skalę – wspomi-
nają ówcześni widzowie. – Magiczny, niezwykły. 

Musical Janusza Józefowicza i Janusza Stokłosy był zresztą bez-
pośrednią inspiracją dla spiritus movens przedsięwzięcia: Adama 
Sztaby – kierownika muzycznego spektaklu, obecnie jednego z naj-
bardziej uznanych kompozytorów i Marcina Perzyny, autora libretta, 
dziś uznanego producenta telewizyjno-teatralnego. 

„Fatamorgana?” powstawała rok. Głównie na korytarzach Zespo-
łu Państwowych Szkół Muzycznych, po lekcjach. Od początku do 
końca była dziełem młodych muzyków, efektem ich determinacji, 
samodyscypliny i pasji. Uznanie przyszło szybko. W trzy miesiące 
po premierze utwory z „Fatamorgany?” muzycy zawieźli na słynny 
Festiwal Piosenki Studenckiej z Markiem Grechutą w jury i zajęli 
trzecie miejsce. To wtedy wielu z muzyków – w tym Reni Jusis – po-
stanowiło kontynuować karierę muzyczną, rozpoczęło naukę na 
uczelniach muzycznych i studiach wokalnych. 

Musical w lecie 1993 roku oczaruje też samego mistrza, Janusza 
Józefowicza, który goszcząc z „Metrem” w Koszalinie, trafił na próby 
„Fatamorgany?” i po kilkunastu godzinach wnikliwych obserwacji 
pozwolił muzykom wystąpić z kilkoma piosenkami w roli suppor-
tu przed własnym widowiskiem. – Każdemu spoglądał głęboko 

w oczy, rozebrał wszystko na czynniki pierwsze. To było jak dotknię-
cie absolutu – śmieje się Adam Sztaba. – Przy pełnym Amfiteatrze 
powiedział: okazuje się, że młodym ludziom w Koszalinie chce się 
chcieć. Ludzie z „Metra” tylko wybałuszali oczy, bo nigdy nie zdarzy-
ło się, żeby Józefowicz poświęcił jakiemuś artyście tyle czasu, nie 
mówiąc o zaproszeniu go na scenę. 

Reaktywowanie zespołu po 20 latach, na jeden, jubileuszowy, kon-
cert, okazało się nieoczekiwanie proste. Zgodzili się wszyscy. Na sce-
nie oprócz solistów „Fatamorgany?” pojawiła się niemal 63-osobowa 
orkiestra uczniów i absolwentów Zespołu Państwowych Szkół Mu-
zycznych. W koncercie wzięli też udział muzycy z ówczesnej orkiestry, 
m.in. koncertmistrz Paweł Kukliński i Błażej Maliszewski. W sumie – 
setka wykonawców. Próby równolegle odbywały się w Warszawie 
pod okiem Adama Sztaby, i w Koszalinie pod kierownictwem Małgo-
rzaty Kobierskiej. W wariackim tempie, bo tylko przez miesiąc. 

Dawne utwory w nowych, choć delikatnie tylko zmienionych, 
aranżacjach Adama Sztaby wybrzmiały z nie mniejszą niż w latach 
90. siłą, w widowiskowej oprawie i przy czterotysięcznej widowni. 
Nie straciły nic na aktualności, a może nawet zyskały. Polały się łzy, 
publiczność na stojąco oklaskiwała dwugodzinny koncert. I ta, dla 
której był on sentymentalną podróżą w przeszłość, i tych którzy „Fa-
tamorganę?” znają tylko – niestety – z opowiadań. 

– „Fatamorgana?” dla mnie jest najcenniejszym wydarzeniem na 
muzycznej drodze – mówi Adam Sztaba. – W tamtych czasach, 20 lat 
temu, stworzenie tego bez pomocy nauczycieli, czymś nieosiągal-
nym. Nam się udało. 

p

„FAtAMorgANA?”. 
SprAwdziAN z MArzeŃ

Libretto „Fatamorgany?” to tekst o marzeniach – ludzi u progu dorosłości, w przededniu 
życiowych wyborów. I o weryfikacji tych pragnień. Sam będąc spełnieniem marzeń kil-
kunastu siedemnastolatków, spektakl okazał się dla wielu z nich proroczym. Kilka z mu-
sicalowych scenariuszy spełniło się bardzo szybko, a część osób to dziś to uznani artyści 
i ludzie związani ze sztuką i sceną: Adam Sztaba, Reni Jusis, Adam Krylik, Marcin Perzyna. 
W marcu, po 20 latach od premiery, spotkali się na scenie ponownie, w pełnym, 17-o-
sobowym, składzie. 

AUTOR: MALWINA MAJ
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wiesława Suszyńska, wicedyrektor ds. muzycznych zespołu państwowych 
Szkół Muzycznych im. grażyny Bacewicz w koszalinie:
Emocje związane z „Fatamorganą?” były i są wielkie. Młodzież jeszcze wspomina próby 

w szkole, hali i sam koncert. Przez pierwsze dni nie dało się normalnie prowadzić lekcji, tak 
żyli tymi wydarzeniami. Również dla nas, nauczycieli, to było wielkie przeżycie: tylu absol-
wentów na scenie, wspomnień. To było też święto naszej szkoły. Trudno mi wyrazić, jak się 
cieszę, że wszystko wyszło, że pomysł zaowocował i że nasi młodzi instrumentaliści nie za-
wiedli i dzięki Adamowi i Marcinowi przeżyli muzyczną przygodę, której nigdy nie zapomną. 
Na pomysł ponownego wystawienia „Fatamorgany?” wpadliśmy podczas jubileuszu 
szkoły, gościliśmy wtedy u nas Adama. Nic się zresztą nie zmienił, zawsze żył w swoim 
świecie, żył muzyką, komponowaniem, wiedział czego chce, był niesamowicie utalento-
wany. Pozostał otwarty, życzliwy. Dwadzieścia lat temu byłam młodą nauczycielką. Premie-
rę w 1993 r. przeżyłam bardzo, byłam zaskoczona, jaki potencjał mieli ci ludzie. Przecież 
oni się przed nami ukrywali, żeby nikt w ich pomysł nie ingerował. Nie spodziewałam się 
takiego spektaklu. Wtedy i teraz to było ogromne wydarzenie w Koszalinie. 

Małgorzata kobierska, kierownik i i ii sekcji instrumentów smyczkowych 
w zespole państwowych Szkół Muzycznych w koszalinie:
Rozmach i wymiar obu tych realizacji jest zupełnie inny. 20 lat temu „Fatamorgana?” 

grana była w małej sali teatralnej, a tym razem na wielkiej scenie w hali widowiskowej. 
W jednym i drugim przypadku natomiast ogromne było zaangażowanie. Wówczas mło-
dzież pracowała samodzielnie, to był taki spontaniczny zryw. Chcieli stworzyć coś nowe-
go, unikalnego. Adama Sztabę wspominam jako wulkan energii. Zdarzało mu się rozbić 
fortepian... Marcina Perzynę pamiętam raczej jako intelektualistę, był motorem działania 
w tamtej grupie. Oprócz nich w zespole były dzieci – tak ich do dziś nazywam – grające na 
skrzypcach, altówce i innych instrumentach. To był bardzo utalentowany rocznik, ludzie 
z pasją; mają ją do dziś. Jestem z nich bardzo dumna. Szkoła nigdy nie stwarzała trud-
ności w realizacji takich marzeń. My, nauczyciele, z zachwytem patrzyliśmy na tę inicjaty-
wę.  A dziś? Przyznaję, nie jestem fanką muzyki „mechanicznej”, przeszkadza mi siła tego 
dźwięku, ale nie było mowy o tym, że nie wezmę udziału w przygotowaniach orkiestry. 
Ciepłe jeszcze nuty dostaliśmy na początku marca. Młodzież, w większości z pierwszych 
klas gimnazjum, spisała się świetnie.

Adam Sztaba: 
– W 1991 roku pojechaliśmy z grupą przyjaciół do Warszawy i tam obejrzeliśmy „Metro”. 

Nikt z nas wcześniej czegoś podobnego nie widział. Wróciliśmy oczarowani połączeniem 
śpiewu, tańca, laserów. Zmiotło nas z wrażenia. Stwierdziliśmy, że fantastycznie byłoby 
zrobić coś takiego w Koszalinie. Podczas wigilii w szkole wykonaliśmy „Kolędę” z „Metra” 
i to był punkt zwrotny. Napędziliśmy się, że musimy zrobić coś większego. Zebraliśmy me-
todą prób i błędów grupę 17 osób. Nie poszliśmy na łatwiznę i zamiast gotowego tekstu 
postanowiliśmy napisać własny wraz z muzyką, bez pomocy nauczycieli. Spotykaliśmy się 
po lekcjach, próby trwały do późnej nocy. Szkoła dość późno dowiedziała się, że w ogóle 
próbujemy, w zasadzie dopiero na premierze (śmiech). Mieliśmy chwilę załamania, by-
wało ekstremalnie. Kilka osób dojeżdżało autostopem z Bobolic. Ważnym momentem 
było zaproszenie nieżyjącego już dyrektora BTD, Ryszarda Majora, który przybył na szkol-
ny korytarz, wysłuchał kilku piosenek i zaproponował pomoc reżyserską. Odmówiliśmy, 
by skończyć to, co zaczęliśmy. – Rozumiem – odpowiedział. – W takim razie dostajecie 20 
prób za darmo w BTD. Dzięki wsparciu miasta nagraliśmy też soundtrack. Zrezygnowali-
śmy z wakacji. Byliśmy zwolnieni z dwóch tygodni lekcji we wrześniu.

Marcin perzyna: 
– Gdy wróciliśmy z Warszawy, powiedziałem do Adama: – Musimy coś takiego napisać! 

– A umiesz? – zapytał. Ja na to: – Nie bardzo. Adam: – A kto ci stworzy muzykę? – No ty! 
Pamiętam też kompletowanie zespołu. Kiedyś, idąc drogą, usłyszałem chłopaka, któ-

ry siedział na polu i grał na gitarze. To był Adam Krylik. Tak mnie wtedy uderzyła jego 
barwa głosu, że poprosiłem o kontakt. Dwa lata później, właśnie gdy szukaliśmy woka-
listów, przypomniałem sobie o nim. Znaleźliśmy go w Mielnie, pracował w kuchni. Tam, 
przy grach, zaproponowaliśmy mu rolę w musicalu. Zgodził się i przyprowadził jeszcze 
dwóch kolegów. Sam pisałem tekst o robieniu kariery i sukcesie, pracując w tzw. szczęce 
w Mielnie (słynne blaszane stragany przy główniej ulicy – dop. mm). 200 metrów dalej, 
w „szczęce” siedziała zresztą Reni Jusis. 
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Adam krylik. Wokalista, autor muzyki i tekstów. Współpracuje 
z Teatrem Muzycznym Roma w Warszawie. Niebawem ukaże się 
jego autorska płyta.

Adam Sztaba. Dyrygent i kompozytor, pianista, aranżer i pro-
ducent muzyczny. Osobowość telewizyjna. Po „Fatamorganie?” 
został asystentem Janusza Stokłosy, kierownika muzycznego te-
atru Studio Buffo w Warszawie, a później kierownikiem muzycz-
nym i pianistą zespołu Maryli Rodowicz. Był szefem muzycznym 
i pianistą dwóch pierwszych edycji „Idola” i czterech edycji „Tań-
ca z Gwiazdami”. Jest jednym z jurorów w programie „Must Be 
the Music. Tylko muzyka”.

Agata warda (rodowita pietrzykowianka  (Pietrzykowo pod 
Koczałą; Koczała pod Miastkiem). Pasażerka peerelowskiego 
PKS-u, którym przemierzała szlak do Koszalina i z powrotem. Któ-
regoś dnia nie było „z powrotem”,  za to pojawiło się Trójmiasto, 
a potem Warszawa. Dyplomowana piosenkarka ze specjalizacją 
śpiewu klasycznego. Ukończyła psychologię, ale obiecuje nigdy 
nie uprawiać tego zawodu. Założyła Stowarzyszenie Kultury Nie-
fyzycznej, by ją popularyzować zwłaszcza wśród dzieci i młodzie-
ży, mających linię startu zbliżoną do jej własnej (patrz: Pietrzyko-
wo pod Koczałą). 

Anna Mochnacz (Sieńkowiec): „Moje życie to mąż i dwa psy. 
Pracuję aż w czterech instytucjach: Szkole Podstawowej nr 4 
(uczę muzyki i języka angielskiego), Centrum Edukacji Nauczy-
cieli (doradca metodyczny muzyki), Gdańskiej Wyższej Szkole 
Humanistycznej (wykładowca) oraz Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej (wykładowca).” 

grzegorz piwar. Obecnie - nauczyciel w klasie gitary  w szkole 
podstawowej pierwszego stopnia w Lęborku.

izabela włodyka (Wasilewska): „Jestem nauczycielką w szkole 
podstawowej, organistką w kościele w Sarbinowie. Śpiewam od 
12 lat  w chórze gospel Et in Terra Moniki Zytke. Udzielam się 
społecznie - jestem radną w gminie Mielno.”

jerzy Nogal: „W „Fatamorganie?” zajmowałem się scenografią 
i oprawą plastyczną. Na początku spektaklu moja postać zasy-
piała, na końcu się budziła. Raz zapomniała się obudzić. Spektakl 
i tak się zakończył. Przez 19 lat pracowałem w gazecie jako foto-
reporter i fotoedytor. Od ponad roku jestem kucharzem, obec-
nie w Czarna.bar w Warszawie.”

joanna Niedzielska (Wróblewska): „Od 1993 r mieszkam 
w Poznaniu. W grudniu 2012 r. obchodziliśmy z mężem 15. rocz-
nicę ślubu. Mamy dwoje dzieci – Maję (12 lat) i Jasia (6 lat). Na co 
dzień prowadzimy biuro nieruchomości. W weekendy śpiewam 
z zespołem muzycznym (tym samym od 18 lat).”

karolina rogala (Nogal): „W Poznańskiej Ogólnokształcącej 
Szkole Muzycznej II st. Im. Mieczysława Karłowicza uczę teorii 
muzyki (kształcenie słuchu, zasady muzyki, formy muzyczne, li-
teratura muzyczna).”

katarzyna ilczyszyn. Mama 2,5 letniej Zosi. „Fatamorgana?” 
była początkiem jej przygody ze sceną. Występowała w musicalu 
„Metro”, „Grosik2”, śpiewała w chórkach u Andrzeja Piasecznego. 
Obecnie zawodowo zajmuje się produkcją programów telewi-
zyjnych. Od wielu lat współpracuje z Vivą i MTV. Marzy o powro-
cie na scenę.

Maciej Bieniewicz. W spektaklu grał postać barmana. Wiedzie 
spokojne życie z żoną i córką w okolicach Poznania.

Małgorzata orłowska (Lewosz): „Postać, którą grałam w „Fata-
morganie?” miała szare życie, tymczasem moje okazało się barw-
ne, ciekawe i pełne niespodziewanych zwrotów akcji. Po ukoń-
czeniu Akademii Muzycznej w Gdańsku wyjechałam do Stanów 

Zjednoczonych, gdzie mieszkałam i koncertowałam przez kilka 
lat. W międzyczasie nagrałam dwie płyty. Po powrocie do kraju 
śpiewam i uczę śpiewu w Pałacu Młodzieży i w Szkole Muzycznej 
w Koszalinie. Kończę też studia podyplomowe na kierunku logo-
pedii ogólnej. Prywatnie jestem żoną Artura „Szeryfa” Orłowskie-
go, saksofonisty, grającego m.in. w  zespole Mr. ZOOB.”

Marcin Fijałkowski: „Co o mnie? Tak w skrócie to od 1998 do 
2002 roku klarnecista Filharmonii Olsztyńskiej; 2001-2004 Ope-
ra na Zamku w Szczecinie, a od 2003 Zespół Szkół Muzycznych 
w Koszalinie i Akademia Pedagogiczna w Słupsku, gdzie usiłuję 
nauczać gry klarnecie i saksofonie. A, jeszcze współpracuję z Fil-
harmonią w Gdańsku.”

Marcin korczyc. W przedstawieniu sprzed 20 lat grał małą 
rólkę profesora. Dzisiaj dziennikarz, nauczyciel, dyrektor Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Lubaszu (Wielkopolska), społecznik, 
sportowiec, muzyk. Człowiek wielu pasji. Uczy historii, organizu-
je międzynarodowy turniej (w gałę) dla dzieci Czaruś Cup i jest 
mistrzem freestylu, czyli pomysłodawcą i organizatorem najwięk-
szej gali freestyle football w Europie: Lubasz Freestyle Night. 
Ubolewa, że łysieje. Bywa – jak zapewnia – szczęśliwy. Cieszy się 
z projektu Synteza Lubasz, który wymyślił, i który właśnie wydał 
debiutancką płytę (światowe przeboje śpiewają jego byli i obec-
ni uczniowie w fortepianowych aranżacjach).

Marcin perzyna. Jeden z pomysłodawców festiwalu TOPtren-
dy i producent jego wszystkich edycji. Obecnie jako dyrektor 
Telewizji POLSAT ds. projektów specjalnych i impresariatu nad-
zoruje realizację projektów muzycznych, kulturalnych i rozrywko-
wych. Z wykształcenia jest prawnikiem oraz muzykiem. Prowadził 
impresariat artystyczny Maryli Rodowicz, Edyty Górniak, zespołu 
Brathanki oraz Tomka Makowieckiego. Produkował koncerty pol-
skich gwiazd w Brukseli z okazji wejścia Polski do Unii Europej-
skiej i z okazji 25-lecia „Solidarności”. Współtworzył również kon-
cert polskich wykonawców w Kijowie w trakcie „pomarańczowej 
rewolucji”.

Marek kuciński. Mówi osobie: „Mieszkam na Florydzie, gdzie 
słońce jest przez cały rok.  Prowadzę swoją własną firmę, a w wol-
nych chwilach zacząłem muzykować (moją muzą jest żona ). Teraz 
gdy pojawiła się na świecie moja pierworodna, zaczęła muzyko-
wać ze mną.”

paweł robak. Związany z trójmiejskim półświatkiem muzycz-
nym. Współpracuje z Państwową Operą Bałtycką w Gdańsku. 
Jest nauczycielem gry na gitarze. 

Reni jusis-Makowiecka. Z wykształcenia dyrygentka chóru, ab-
solwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu, z zawodu wokalist-
ka. Wydała sześć albumów, które przyniosły wiele przebojowych 
singli ( m.in. „Zakręcona”, „Kiedyś Cię znajdę” ) i pięć Fryderyków 
- nagród Polskiej Akademii Fonograficznej. Pochodzi z Mielna, 
obecnie związana z Sopotem. Ostatnimi czasy propagatorka 
ekologicznego stylu życia i macierzyństwa w zgodzie z naturą. 
Od 2010 roku regularnie gości w programie Dzień Dobry TVN, 
gdzie prowadzi swój autorski cykl „Eko Mama” oraz portal dla 
rodziców www.ekomama.pl . Prywatnie ekomama dwójki malu-
chów. 

tomek łukasiewicz. Mówi o sobie: „Ja to firma handlowo-
budowlana;  dobrze mi z tym. W Warszawie zakotwiczyłem się 
w 2000 r. Mamy z żoną trójkę wspaniałych dzieci . Dla relaksu 
łowię ryby - na morzu i śródlądowo”.

zosia kiszczak. Pracuje w Energa - Operator SA, gdzie jest kie-
rownikiem wydziału organizacji. W życiu prywatnym zajmuje się 
czasem muzyką i śpiewaniem.
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utorka, przez lata pracy miała okazję być w miej-
scach, w które zapewne nie trafiłaby wykonując 
inny zawód. Odwiedzała więzienia, rozmawiała 
z politykami, gwiazdami filmu, ale także z ludź-
mi żyjącymi na krawędzi. – Spotkałam ludzi 
żyjących w sposób ekstremalny, podróżników 
dokonujących niezwykłych odkryć i wyczynów. 

Ludzi chorych na alkoholizm, narkomanię, na AIDS. Prostytutki, pra-
cowników prosektorium, tatuażystów, morderców, złodziei. A także 
ludzi, którzy mają ciekawe pomysły na życie, zainteresowania, są 
twórczy, poświęcają się dla innych – mówi Magda. 

 – Podczas pracy dla mediów reporter poznaje ludzi pozornie 
zwyczajnych, ale kiedy zagłębia się w ich historię, okazuje się, że 
i ich losy bywają niezwykłe, że wielu z nich umie uciec od nudnej 
egzystencji w małej wiosce czy miasteczku, w wyjątkowe pasje, albo 
prawie z dnia na dzień skierować swoje życie na zupełnie nowe 
tory. 

 „Kalejdoskop” i „Kalejdoskop 2” – to zbiory jej wybranych repor-

taży prasowych, które wcześniej ukazywały się na łamach polskich 
i zagranicznych tygodników i dzienników. To przede wszystkim 
opowieści o jej spotkaniach z ludźmi, którzy znaleźli nietuzinkowy 
sposób na życie. 

 Autorka, opisując swoich bohaterów, nie stawia ocen. Nie chwali, 
ani nie gani ich życiowych wyborów. Zachowuje obiektywizm, co 

w przypadku reportażu jest bardzo istotne. Czuje się także, że stara 
się ich zrozumieć, darzy sympatią i  zapewne to jest przyczyną, że 
tak chętnie się przed nią otwierają i opowiadają jej o najintymniej-
szych historiach. 

 Drugą z promowanych książek był „Fakt autentyczny”. 
– To książka żart. Zbiór około trzystu gaf, wpadek i nietaktów, 

które przytrafiły się mnie, moim przyjaciołom, znajomym. Gafy po-
pełniamy wszyscy, opowiadamy sobie o nich w niewielkim gronie, 
zaśmiewając się, a ponieważ każdemu z nas brakuje uśmiechu na 
co dzień, za zgodą moich rozmówców postanowiłam nasze gafy 
upublicznić. Oczywiście każdy z nich zachował anonimowość. To 
praca zbiorowa, bo każdy – także kilka polskich gwiazd – dorzucił 
tu swoją cegiełkę. 

 „Fakt autentyczny” powinien rozśmieszyć największych ponura-
ków. Są w nim gafy aktorskie, medyczne, alkoholowe, książkowe, 
studenckie, popełniane przez naszych milusińskich. I gafy dzienni-
karskie. Bo gafy zdarzają się każdemu…. No może oprócz królowej 
angielskiej. 

R E K L A M A

www.odys-wczasy.pl, odys@odys-wczasy.pl
Biuro Turystyczne ODYS Koszalin

ul. Wyszyńskiego 5/2, tel. 94 346 53 31
ul. Dworcowa 4, tel. 94 342 26 52

Położona ok. 60 km na południe od stolicy Niemiec Tropikalna 
Wyspa jest miejscem, w którym można spędzić czas w tropikalnym 
klimacie, w otoczeniu egzotycznych roślin, odpocząć na plaży czy 
też wykąpać się w „oceanie” z podgrzaną do ok. 30 stopni wodą. 
Jedną z atrakcji wyspy jest wioska składająca się z zabudowań 
charakterystycznych dla wysp Bali, Borneo czy Tajlandii.

Cena: 125 zł/os.
01.06.2013 wyjazd z Koszalina

RepoRtaż po koszalińsku

a
Magda Omilianowicz, koszalińska reporterka, promuje właśnie dwie nowe książki „Kalej-
doskop 2” i „Fakt autentyczny”. O ich źródłach mówi:  - Mam dużo szczęścia do wyszukiwa-
nia, poznawania ciekawych ludzi i trafiania na niezwykłe życiowe historie. Zapewne dlatego 
wykonuję zawód reportera od ponad 20 lat. Moi bohaterowie pochodzą z różnych środo-
wisk, od nizin po elity. Od seryjnego mordercy Leszka Pękalskiego po Sophię Loren. 
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Dziennikarka, autorka reportaży i felie-
tonów o tematyce społecznej i podróż-
niczej. Jej publikacje ukazały się w „Prze-
glądzie”, „Miliarderze”, „Poznaniaku”, 
„Sukcesie”, „Top Class, „Polityce”, holen-
derskim „Reve”, nowojorskim „Kurierze 
Plus” i wielu innych. Autorka siedmiu 
książek i kilku telewizyjnych reportaży. 

MAgdA
oMiliANowicz
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Tłumaczenie: Tomasz Pindel  
Wielka międzynarodowa afera i skrom-

ny hiszpański fryzjer. Czy uda się za-
pobiec zamachowi na Angelę Merkel? 
Upalne hiszpańskie lato daje się we znaki 
mieszkańcom Barcelony niemal tak moc-
no jak wszechobecny kryzys finansowy. 
Damski fryzjer najchętniej spędziłby ten 
czas na słodkim nicnierobieniu w swoim 
bankrutującym salonie, ale kiedy jego 
bliski przyjaciel niespodziewanie zni-

ka, musi działać. Staje przed nim kolejne kryminalne wyzwanie. 
 Okazuje się, że zaginięcie wiąże się z grubą, międzynarodową 
aferą, w której stawką jest życie samej Angeli Merkel. Kanclerz 
Niemiec odkryje przed bohaterem swoje nieznane, romantyczne 
oblicze…

Wojciech Pszoniak, znany aktor, mówi: „Pisarstwo Mendozy 
można porównać do fotografii, na której ktoś dorysował najroz-
maitsze dodatki, nadając jej nową wartość, tworząc cudzysłów, 
dystans, czyniąc z tej fotografii momentami nieodparcie śmieszny, 
groteskowy obraz rzeczywistości.” Rozrywka w dobrym gatunku. 

Eduardo Mendoza
„Awantura o pieniądze albo życie”

Tłumaczenie: Joanna Dziubińska
Gdy grzeczne dziewczynki zaczytywa-

ły się w „Jedz, módl się, kochaj”, Cheryl 
naprawdę postanowiła coś zmienić. Jej 
życie nie było pasmem sukcesów. Wręcz 
przeciwnie. Najpierw zaczęło sypać się 
małżeństwo, potem nastąpiła seria mi-
łosnych wpadek, a na końcu spadł na 
nią prawdziwy cios – straciła najbliższą 
osobę. Zawsze miała w życiu pod gór-
kę, ale tym razem los grubo przesadził. 

Zła i  rozżalona, rozpaczliwie szukała wyjścia z sytuacji, nowej 
drogi życiowej. Jak to zwykle bywa, zadecydował przypadek.  
Impulsem do zmian okazała się podróż życia. Podróż szlakiem 
wiodącym wzdłuż Ameryki Północnej. Podróż w  głąb siebie. Co 
prawda nie wszystko poszło tak, jak sobie wyobrażała. Miało być 
rozgwieżdżone niebo i zapach łąki, a nie przeprawa w jednym bu-
cie i tachanie ciężkiego plecaka z piłą. Ale się opłaciło. Bo zgodnie 
z  zasadą „co nas nie zabije, to nas wzmocni” – Cheryl wygrała. 
Ruszyła w  podróż jako dziewczynka, wróciła jako dojrzała kobieta. 
Pewna siebie, silna, gotowa zawalczyć o  siebie i  o  swoje życie. 
Udowodniła, że DROGĘ warto wybrać sobie samemu. 

Cheryl Strayed
„Dzika droga. Jak odnalazłam siebie”

Jego uścisk dłoni był niczym imadło, 
a  spojrzenie niebieskich oczu prze-
szywało na wylot. Twierdził, że Pan Bóg 
nie lubi tchórzy. Stworzył GROM – jed-
nostkę wojskową, która należy do naj-
lepszych sił specjalnych na świecie.  
Dżentelmen ceniący sobie honor i łobuz 
z szelmowskim uśmiechem. Uwielbia-
ny dowódca, który bezgranicznie ufał 
swoim żołnierzom, i rogata dusza, której 
bezkompromisowość robiła mu wrogów.  

„Droga wojownika” to zbiór opowieści o człowieku, który dał Pola-
kom powód do dumy w  postaci GROM-u. Generała Petelickiego 
wspominają ludzie, którzy zetknęli się z nim na różnych etapach 
jego życia: szkolni koledzy, oficerowie wywiadu, twórcy służb spe-
cjalnych, dziennikarze i przede wszystkim towarzysze broni. Ko-
mandosi, którzy razem z nim budowali GROM, i ci, którzy potem 
mieli szczęście służyć pod jego rozkazami. Żołnierze, na których 
odcisnął swoje piętno i scalił w oddział niczym palce zaciskają się 
w pięść.

„Droga wojownika. Opowieści o twórcy 
GROM-u generale Sławomirze Petelickim”

Zawsze warto wysłuchać historii dru-
giego człowieka do końca. W ten spo-
sób można uratować komuś życie.  
Kinga straciła już wszystko: dom, rodzinę, 
dziecko i poczucie godności. Wtedy w jej 
życiu pojawia się Aśka. Kobieta, która 
kiedyś zrujnowała jej małżeństwo, teraz 
wyciąga do Kingi pomocną dłoń. Czy to 
wyrzut sumienia, ludzki gest, a może jakiś 
ukryty plan? Aśka nie zna jeszcze histo-
rii dawnej rywalki – historii tak bolesnej, 

że aż trudno to sobie wyobrazić. Czy zdobędzie zaufanie Kingi? 
Odkryje, dlaczego tak sobą gardzi, tak bardzo cierpi? Czy w Aśce 
zwycięży wścibska dziennikarka, czy wrażliwa, czuła na krzywdę 
innych kobieta? 

„Bezdomna” to książka pełna emocji, tajemnic, skomplikowa-
nych relacji rodzinnych i niespodziewanych przyjaźni.

Katarzyna Michalak
„Bezdomna”

Autorki zapraszają do świata kobiecych 
spraw. Pogadajmy o tym, co dla nas waż-
ne! Najlepiej z czerwonym winem albo 
z kawałkiem czekoladowego ciasta, któ-
re na pewno nie pójdzie nam w biodra. 
 Kalendarzyk niemałżeński to pochwa-
ła kobiecej przyjaźni, szczere rozmowy 
i bardzo osobiste listy. Paulina Młynarska 
i Dorota Wellman nie boją się żadnego 
tematu: rozmawiają o facetach i dzieciach, 
o  swoich lękach i  błędach, straconych 

szansach i przeszłych miłościach. O piekle, które kobiety gotu-
ją kobietom, i o tym, co kobiety lubią gotować swoim facetom.  
Kalendarzyk niemałżeński to książka, która powinna trafić do rąk 
każdej Polki – matki i singielki, feministki i  tradycjonalistki, perfek-
cyjnej i trochę mniej doskonałej pani domu.

Dorota Wellman, Paulina Młynarska
„Kalendarzyk niemałżeński”

Nowości i hity
Wydawnictwa Znak
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Śledź nasz profil na 
FAceBooku. 

Każdego dnia książka do zdobycia.

https://www.facebook.com/prestiz.magazyn.koszalinski
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Skrząca się humorem kontynuacja be-
stselleru „Passa”. Tym razem Daniel Pas-
sent opowiada o swoich najsławniejszy 
felietonach, kulisach ich powstawania, ich 
bohaterach, epoce. Nad swoimi tekstami 
pochyla się z Janem Wróblem, felietoni-
stą młodszym o pokolenie, jednak z rów-
nie ciętym, jak Passentowe, poczuciem 
humoru. Kto wygra ten pojedynek? Pas-
sent czy Wróbel?

Daniel Passent, Jan Wróbel
„Dzieła rozebrane”

To zdumiewająca książka. Jerzy Urban 
przemawia serio, bez prowokacji. Opo-
wiada historię swojego burzliwego życia. 
Wojenne przygody żydowskiego chłopca, 
komunizowanie w szkolnych latach, paź-
dziernikowy bunt. Kolejne zakazy pisania 
coraz mocniej spychały go ku opozycji. 
I nagle stanął u boku generała Jaruzel-
skiego. Czemu to zrobił?

Jerzy Urban, Marta Stremecka
„Jerzy Urban”

Jakim ojcem był generał Jaruzelski? 
Jaką córką była Monika? Autobiogra-
ficzna opowieść Moniki Jaruzelskiej to 
pełna ironii i dowcipu opowieść o dora-
staniu u boku sławnego ojca. Okazuje 
się, że niełatwo być córką generała. Za-
równo, gdy się jest nieśmiałą nastolat-
ką, jak też dojrzałą kobietą, idącą przez 
życie z „gorącym” nazwiskiem. Książ-
ka zbudza silne kontrowersje – przede 
wszystkim ze względu na zaprezento-

wany w niej obraz gen. Jaruzelskiego. Postać generała nadal 
dzieli polskie społeczeństwo – dla jednych pozostaje on dyk-
tatorem, który wypowiedział wojnę własnemu narodowi, dla 
innych przywódcą szukającym szansy na uniknięcie interwencji 
radzieckiej przez wprowadzenie stanu wojennego. W tym wła-
śnie gorącym okresie lat osiemdziesiątych dojrzewała Monika 
Jaruzelska i silna osobowość ojca miała na nią ogromny wpływ. 
Czy kiedyś Monika będzie po prostu Moniką Jaruzelską, a nie 
córką Wojciecha Jaruzelskiego? 

Monika Jaruzelska, Violetta Ozminkowski
„Towarzyszka Panienka”

Wybór niewydanych dotychczas w Pol-
sce 38 esejów, opowiadań, recenzji, 
listów i felietonów George’a Orwella. 
Znajdują się tu utwory młodzieńcze (m.in. 
zabawna jednoaktówka „Wolna wola”), 
szkice literackie, reportażowe wspo-
mnienia, omówienia znanych dzieł lite-
rackich i książek dotyczących polityki. 
Jest słynny, publikowany w wielu antolo-
giach, klasyczny esej o związkach sztuki 
z moralnością „Przywilej kleru, czyli kil-

ka uwag o Salwadorze Dalim”, jest wreszcie interesujący i pełen 
wnikliwych obserwacji „Dziennik z Maroka”. Zbiór zamyka szkic 
„Evelyn Waugh”, którego pisanie przerwała Orwellowi śmierć.  
Miłośnikom ciekawostek Orwellowskich polecamy napisaną 
przez niego w formie słuchowiska radiowego wersję bajki dla 
dzieci „Czerwony Kapturek”, zaś wielbicielom kultury i obyczajów 
angielskich szkic o kominkach domowych i zabawkach dziecię-
cych. Ciekawa analiza działania systemów totalitarnych znajduje 
się w tekście „Kultura i demokracja”; a szkic „William Butler yeats”, 
uchodzi za najbardziej kontrowersyjny esej Orwella.

George Orwell
„Hitler, Stalin, Dali i Czerwony Kapturek”

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć 
o seksie, ale wstydzicie się zapytać… Nie 
pytajcie, przeczytajcie! Profesor Zbigniew 
Lew-Starowicz fascynująco mówi o sztuce 
kochania. Daje mnóstwo rad, jak sprawić, 
żeby obudzić w sobie i u partnera seksual-
ny talent. Kontynuacja bestsellerowej serii 
O kobiecie, O mężczyźnie, O miłości.

Zbigniew Lew-Starowicz, 
Krystyna Romanowska
„Lew-Starowicz o rozkoszy”

Nowości i hity
Wydawnictwa Czerwone i Czarne
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Gdańska grupa teatralna „Navpaky” 
(„Na odwrót”) wystąpi w Koszalinie w so-
botę, 11 maja na zaproszenie miejsco-
wego Zarządu Oddziału i Koła Związku 
Ukraińców w Koszalinie z tragifarsą My-
koły Kulisza, zatytułowaną „Myna Mazaj-
ło”, której akcja rozgrywa się w latach 20. 
ubiegłego wieku i przedstawia targany 
rozterkami naród ukraiński w bardzo krzy-
wym zwierciadle. Bohaterowie: wynalazca elektrycznej pułapki na 
myszy, jego syn komsomolec, tępa żona, apodyktyczna córka oraz 
ich krewni i przyjaciele wciągają widzów do swego mieszczańskiego 
mieszkania i zapraszają do prania r dzinnych brudów wśród dźwię-
ków rosyjskiego baletu. Kilkunast osobowa amatorska młoda grupa 
teatralna „Navpaky” powstała w 2012 roku na przekór tradycji i hi-
storii w ukraińskim teatrze. St wia na naturalność, nowatorstwo; prze-
łamuje narodowe schematy. Bilety w przedsprzedaży w siedzibie 
Związku Ukraińców w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 6/1 codziennie 
od godz.10.00 do 16.00 lub pod nr telefonu 94 342 64 70.

duża Scena Bałtyckiego teatru dramatycznego 
przy ul. Modrzejewskiej 12, 11 maja, godz. 19.00

W teatrze po ukraińsku

Jerzy Kryszak będzie jedną z gwiazd 
II Koszalińskiej Nocy Kabaretowej, która 
odbędzie się pod hasłem „Postrzyżyny, 
czyli jubileusz Jerzego Kryszaka”. Aktor 
obchodzi w tym roku 40. rocznicę pracy 
w teatrze, a 30. – pierwszego występu ka-
baretowego. Jubilatowi na scenie będzie 
towarzyszył Kabaret Moralnego Niepoko-
ju w swym najnowszym programie, zaty-
tułowanym „Pogoda na suma”, a także Artur Andrus, Cezary Pazura, 
Mieczysław Szcześniak i Kabaret Młodych Panów. Jak zapowiadają 
organizatorzy, postrz żyny przebiegać będą sprawnie, bez konferan-
sjerskich nożyc. Bilety w cenie 49 zł można kupić w kasach Hali Wido-
wiskowo – Sportowej przy ul. Śniadeckich 4, biurze podróży „Wolski 
Travel” przy ul. Dworcowej 15, Media Markt, EMPIK-u oraz na stro-
nach biletynakabarety.pl, kupbilecik.pl, eventim.pl,bilety.koszalin.pl.

Amfiteatr w parku książąt pomorskich, 17 maja, godz. 19.00

Jerzy Kryszak w amfiteatrze

Zespół „Elektryczne Gitary” będzie 
gwiazdą 35. Dni Kultury Studenckiej 
w Koszalinie, których program zapowia-
da się wyjątkowo bogato. W namiocie, 
usytuowanym w miasteczku akademic-
kim przy ul. Rejtana, od 21 do 26 maja 
będą grały zespoły muzyczne z Koszali-
na i okolic. Odbędą się konkursy – roc-
kowy, gitarowy, karaoke. Jednorodny 
muzycznie będzie trzeci dzień juwenaliów, 23 maja, wypełniony hi-
p-hopem, a zakończony występem formacji „Tede”, przewidzianym 
na godz. 21.15. Główną imprezą, kończącą jubileuszowy TKS, bę-
dzie koncert grupy „Elektryczne Gitary”, w programie którego znaj-
dą się zarówno takie przeboje, jak „Dzieci” czy „Człowiek z liściem 
na głowie”, jak i utwory z najnowszej płyty, zatytułowanej „Nic mnie 
nie rusza”. W charakterze suportu wystąpi zespół „Frog’n’dog”.

Amfiteatr w parku książąt pomorskich, 25 maja, godz. 20.00

Elektryczne Gitary na juwenaliach

Zespół „LemON”, bezkonkurencyjny 
zwycięzca trzeciej edycji telewizyjnego 
programu „Must Be The Music”, gość 
specjalny festiwalu TOPtrendy i uczest-
nik ubiegłorocznego festiwalu w Sopo-
cie, wystąpi w sali widowiskowej kosza-
lińskiego Centrum Kultury 105. Grupa 
muzyczna, która powstała w 2011 roku 
ze spontanicznej inicjatywy wychowane-
go w łemkowskiej rodzinie studenta wokalistyki jazzowej Igora Her-
buta, błyskawicznie zachwycił jurorów popularnego talent show 
nietypowym brzmieniem i łemkowską nutą. Dzięki niebanalnemu 
brzmieniu, chwytliwym melodiom pełnym ciekawych aranżacji 
i emocji „LemON” szybko zagościł na polskiej scenie muzycznej 
i zdobył wielu słuchaczy, co zaowocowało nominacją do nagro-
dy muzycznej Fryderyki 2013 w kategorii „Najlepszy debiut”. Jak 
mówią sami o sobie członkowie zespołu, wszyscy są wrażliwcami 
i emocjonalnie patrzącymi na świat. Odbierają i widzą wiele. Face-
ci po niezłych historiach w życiu, które ukształtowały brzmienie ich 
muzyki. Te wszystkie emocje: radość, złość, strach, smutek, które 
siedzą w serduchach, starają się przekazać innym. Trudno nazwać 
jest muzykę, którą grają. Jest naszpikowana emocjami, prawdą i tak 
chcą, by była odbierana. Bilety na koncert w cenie 20 złotych są do 
nabycie w kasie kina „Kryterium”.

Sala widowiskowa ck105 przy ul. zwycięstwa 105, 
27 maja, godz. 20.00

Wieczór z LemOnem

Młode zespoły, grające jazz, funk, 
soul i hip-hop wystąpią w koszalińskim 
Domku Kata podczas pierwszej edycji 
imprezy pod nazwą „Good Vibe Festi-
val”. W założeniu organizatorów, impreza 
ma przedstawiać młode polskie grupy, 
prezentujące nowoczesne podejście do 
jazzu i gatunków pokrewnych, wszystkie 
zgrabnie ze sobą łącząc, a także korzysta-
jąc z gramofonów i samplerów oraz zdobyczy muzyki typowo elek-
tronicznej. Chcą oni udowodnić, że muzyka funkowa, kojarząca się 
z czarnoskórymi Amerykanami, jest tworzona na bardzo wysokim 
poziomie również w Polsce. Pierwszego dnia zagrają „Roux Spana 
Beat Trio” i „Electro-Acoustic Beat Sessions”, a drugiego „Dżindżer 
Projekt” i „The Cookies”.

Po każdym dniu będzie działać klub festiwalowy, umiejscowiony 
w pubie „Plastelina” przy ul. Mickiewicza 6. W piątek zagra Dj Zaju 
oraz Spisek Jednego, w sobotę Dj WeeDjet oraz Burn Reynolds. 
Koncerty odbywać się będą mniej więcej w godzinach 20.00 – 
23.00, a klub festiwalowy działać będzie do zapewne do rana. Wej-
ście do Domku Kata dla studentów zero złotych, dla pozostałych 5 
złotych za jeden dzień. Good Vibe Festival jest częścią Dni Kosza-
lina. Główny organizator to Centrum Kultury 105, pomysłodawcą 
jest Mateusz Prus.

domek kata przy ul. grodzkiej 3, 24-25 maja, godz. 20.00

nowy festiwal pozytywny
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Tak, tak- prawdziwe tango argentyńskie: intymne, dziejące 
się między dwojgiem partnerów, kipiące od pozytywnych emo-
cji, przebojem zdobyło świat. W swojej wielkiej różnorodności 
taniec ten, jest raczej ponadkulturowym językiem ciała. Jest to 
język silny i uniwersalny. Po kilku zaledwie taktach para tancerzy 
z różnych kontynentów, sfer i kultur odnajduje w nim nieomylnie 
pełną harmonię ruchów. 

Taniec społeczny, który ginie z wycieńczenia bez takich  uczuć 
jak  akceptacja, tolerancja, otwartość. TANGO ginie bez milong, 
warsztatów, koncertów, festiwali; bez spotkań, rozmów i muzyki...
ginie tam, gdzie ludzie żyją  na odległość, wyłącznie dla siebie.

 Co większe ośrodki miejskie mają swoje kluby, szkoły, orga-
nizują warsztaty, milongi. Aglomeracje takie jak: Warszawa, Łódź, 
Kraków, aplikują do posiadania własnego Festiwalu. Po raz piąty 
odbędzie się Festiwal w Szczecinie, po raz trzeci w Trójmieście i po 
raz drugi w Koszalinie - mówi z dumą Mira Danielewska Dyrektor 
Festiwalu.

II MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
TANGA ARGENTYŃSKIEGO ARTETANGO 2013 r. 

odbędzie się w dniach  8-12 MAJA 2013 w Koszalinie.

Byle śmy umieli tań czyć “tango” nie gorzej od Fran cu zów, byle powierz chowna nasza euro pej skość nie była nara żona 
na zarzut nie umie jęt no ści dotrzy ma nia kroku eli cie nad se kwań skiej, byle śmy mieli złu dze nie, że idziemy w pierw szym 
sze regu… cywi li za cyi. Jeste śmy na dobrej dro dze.  - czytamy w Tygo dniku Ilu stro wa nym z końca roku 1913.

Organizatorami festiwalu jest  Koszalińska Izba Przemysłowo- 
Handlowa i  Szkoła Tańca ARTE TENDENCE. 

Festiwal patronatem objęli  Marszałek Województwa An-

Już o 19.30 organizatorzy zapra-
szają na warsztaty z EKONOMII RUCHU 
i IMPROWIZACJI prowadzone przez kra-
kowską tancerkę, stypendystkę Alter-
natywnej Akademii Tańca w Poznaniu, 
dyplomowaną instruktorkę Improwi-
zacji Ruchu i Symboliki Ciała’ Instytutu 
Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen, Alicję 
Miszczor- Jobda, która poprowadzi 
również WARSZTATY TAŃCA WSPÓŁ-
CZESNEGO DLA TANCERZY. (Uczestni-
cy warsztatów otrzymują zaproszenia 
na koncert Galowy w BDT.)

Z pewnością będzie to uczta dla koneserów tanga.
A my? Koszalinianie, no cóż ...”idziemy w pierwszym szeregu cy-

wilizacyi”.

W piątek 10 MAJA o 17.00 rozpoczną się weekendowe  
WARSZTATY TANGA ARGENTYŃSKIEGO prowadzone przez 
gości festiwalowych argentynkę Cinthię Labaronne i szwaj-
cara Jens’a Krueger’a. Warsztaty trwać będą do niedzieli. 
Na pewno warto będzie odwiedzić dwie imprezy: KONCERT GA-
LOWY połączony z Galą Denarową Koszalińskiej Izby Przemysło-
wo- Handlowej. Podczas koncertu zobaczymy i usłyszymy wspólny 
projekt trójmiejskiej aktorki Doroty Lulki, zespołu MILONGA BALTI-

drzej Jakubowski oraz Pre-
zydent miasta Koszalina 
Piotr Jedliński. Środowisko 
przedsiębiorców wraz z Sa-
morządem regionu wspo-
maga, inicjuje i finansuje to 
wydarzenie kulturalne.

Festiwal rozpocznie się 
w środę 8 MAJA o godzinie 
18.00 bezpłatnymi  warsz-
tatami MAGIA TANGA któ-
re poprowadzi znakomita 
para tancerzy Mira i Artur 
Danielewscy,  prowadząca 
w Koszalinie  Szkołę Tańca 
Arte Tendence.

CA i tancerzy Miry i Artura Da-
nielewskich, a także Improwi-
zację do akordeonu life Artura 
Zajkowskiego, którą wykona 
wykona Alicja Miszczor- Job-
da. Finał koncertu to widowi-
sko tangowo-baletowe Cinthia 
Labaronne i Jens’a Krueger. 
Noc od 22.30 tangureos  z Ko-
szalina,Torunia, Bydgoszczy, 
Gdańska, Lublina, Szczecina, 
Belgii i Niemiec spędzą w CEN-
TRALI ARTYSTYCZNEJ.

W sobotni wieczór uczest-
nicy Festiwalu spotykają się Te-
atrze Variete MUZA na GRANDE 
MILONDZE. Muzyką na żywo: 

Milonga Baltica, TETRICO AKORD i ponownie Cinthia Labaronne 
i Jens Krueger uświetnią wydarzenie.

Veronic Lesye

www.tangofestival.pl



z wierzył się ostatnio pewien ko-
leżka z Warszawy: oto wreszcie 
odetchnie czystym, warszawskim 
powietrzem, bo długi weekend 
majowy wyludni Warszawę ze 
„słoików”. Tym mianem określił 
wszystkich, którzy w Warszawie je-
dynie pracują weekendy spędza-
jąc w rodzinnych domach w Ko-
szalinie czy innym Poznaniu. Na 
prowincji. I z tejże prowincji de-
skami zabitej przywożą w słoikach 
bigos albo kotlety, a w butelkach 

regionalny samogon. – Warszawa Centralna to punkt przeładunku 
„słoików”, nic więcej – dodał.

Duma jednocześnie wybijała z jego słów, a przekaz podprogowy 
brzmiał: „Jestem warszawiakiem od pokoleń, nie to co wy, przybłę-
dy”. Odpowiedziałem, że jest bystrym obserwatorem i że „punktem 
przeładunkowym słoików” można nazwać również lotniska Dublina, 
Londynu, Glasgow, Cork czy Manchesteru. One bowiem zaroją się 
w przeddzień majowego weekendu tysiącami mieszkańców War-
szawy lecącymi do domu po słoiki. I że Angole czy Irlandusy równie 
dobrze mogliby nazywać „słoikami” całą polską populację na Wy-
spach, tyle, że jeszcze do głowy im to nie przyszło.

Miłość niejedno ma imię, wiadomo, a miłość do emigrantów 
ma w Polsce imion całe setki. Czegóż się nie nasłuchałem: nygu-
sy, zmywaki, podcieracze emeryckich zadków, nie płacą w Polsce 
podatków, ale mają prawa wyborcze… Nie ma lekko, uwierzcie mi; 
w Polsce nie jesteśmy już „swojakami”, a tu nie jesteśmy swojakami 
„jeszcze”. Pochlastać się można, bo co jak co, ale jakąś tożsamość to 
człowiek by chciał mniej więcej mieć. 

Żebyśmy jednak tylko takie „słoikowe” problemy mieli, to byłoby 
w sumie ok. Mamy jednak problem większy, a mam na myśli pol-
ski przekaz medialny. Włączam kiedyś Internet, słyszę polskie radio 
i dowiaduję się, że gdzieś w Brukseli Polak zadźgał nożem młode-
go Belga po to tylko, by zdobyć jego komórkę. Zaciekawiła mnie 
ta historia, gmeram głębiej w czeluściach newsów i okazuje się, że 
napastnikiem był Cygan (Rom rodem z Rumunii), który posługiwał 
się polskim paszportem. – Ma paszport, to niech będzie, że Polak – 
myślę sobie, ale tak naprawdę sprawa nie jest dla mnie oczywista. 
Macham ręką. Za chwilę słyszę w tym samym radiu, że w Norwe-

gii jakiś inny Polak okazał się przemytnikiem wódki i papierosów 
i na dodatek spowodował śmiertelny wypadek. I że „posługiwał się 
norweskim paszportem”. Co jest, do cholery ciężkiej?! Cygan z pol-
skim paszportem to Polak, a Polak z paszportem norweskim to też 
Polak?! 

Zastanówcie się nad tym, bo warto.
Wspomniałem o lotniskach i wypada rzecz całą pociągnąć dalej: 

fruwam dość regularnie tanimi liniami do Polski. Zawsze ustawia się 
kolejka, zawsze trochę nerwowości, zawsze biegają wokoło urodzo-
ne już tutaj małolaty. I zawsze mama nawołuje: Alan! Simon! Patryk! 
Shane! Albo jeszcze jakoś tak podobnie. Oczywiście zdarzają się 
Krzysiowie i Olkowie, choć pewnie w paszporcie wbite mają Cri-
stopher i Alexander. Trochę to przygnębiające, przyznajcie sami. 
Szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że tysiące Polek wydało się za 
Irlandczyka, Anglika czy innego Szkota, ale żadna Angielka, Irland-
ka czy Szkotka nie poszła za Polaka. Ciekawe, nie? Coś z nami Pola-
kami (albo Wami Polkami) rzeczywiście musi być nie tak. Polska dla 
Polaków, ale Wyspy dla Polek?

Inna rzecz, że zakochiwanie się w Wyspiarkach i dążenie do efektu 
matrymonialnego to zadanie najeżone rozlicznymi rafami i wilczymi 
dołami, a i trochę pozbawione sensu. Przepraszam z tego miejsca 
za generalizację, ale Wyspiarki urodę prezentują średniego zasię-
gu, a oczekiwania mają galaktyczne. W ich optyce Polak, owszem, 
przydać się może w doraźnym charakterze hydraulika, drożność 
danej instalacji przywrócić, ale na męża – zdecydowanie się nie 
nadaje. Gonitwy końskie go nie interesują, groszem nie śmierdzi, 
zainteresowania ma wąskie i w szerszym towarzystwie z nim się po-
kazać nie sposób. Szyku takim kawalerem się nie zada. Adwokatem 
nie będzie, kariery maklera w City nie zrobi, nic tylko ogląda mecz 
i politykuje ze szwagrem na temat jakichś niezgłębionych polskich 
spraw. Dobry z doskoku, wykluczony w stałym związku. Nie ma lek-
ko, nikt nas to tak naprawdę, głęboko i po polsku – nie kocha. 

Ale nie może być tak, żeby tylko pesymizm wybrzmiewał; jakoś 
tak tu jest w tej naszej populacji, że choć Polaków jest ze dwa razy 
więcej niż Polek, to nie ma problemów ze znalezieniem polskiego 
towarzystwa. Że wszyscy jesteśmy trochę rąbnięci, trochę zdespero-
wani, trochę wykolejeni wyjazdem z Polski?! Wszystko to może być 
prawdą, musimy z tym nauczyć się żyć. Wniosek końcowy nasuwa 
się jeden: wszyscy – my tu i wy w Polsce – jesteśmy „słoikami” na 
polskich paszportach! I to dobrze, że jesteśmy skazani na siebie, bo 
w końcu znamy się i kochamy na zabój. Czyż nie?!

Miłość (do) 
emigranta
…tysiące polek wydało się za irlandczyka, anglika czy innego 
szkota, ale żadna angielka, irlandka czy szkotka nie poszła za 
polaka. ciekawe, nie?
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Członkowie Koszalińskiego Oddziału Północnej Izby Gospodarczej od dawna sprawu-
ją swoisty patronat nad Zespołem Szkół Muzycznych. Wspierają szkołę choćby w stara-
niach o fundusze na wymianę instrumentów czy nagłośnienia. Teraz pomagają również 
poszczególnym jej uczniom indywidualnie.
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ormą tej pomocy są m.in. fundowane korepetycje. Bywa 
bowiem, że uzdolnione muzycznie dziecko wymaga 
wsparcia w opanowaniu materiału z przedmiotów ogól-
nych. I bywa również, że rodziców nie stać na to, by wy-
kupić potrzebne lekcje prywatne. 

Zapowiedź pomocy poprzez ufundowanie potrzebnych korepe-
tycji padła z ust Roberta Bodendorfa, prezesa Koszalińskiego Od-
działu PIG, podczas koncertu bożonarodzeniowego, jaki uczniowie 

ZSM dali w grudniu ub.r. z okazji wigilii izbowej. „Słowo się rzekło, 
kobyłka u płotu” – zgodnie z tym starym powiedzeniem firma Mikro-
serwis, kierowana przez prezesa Bodendorfa, jako jedna z pierw-

szych wykupiła specjalny pakiet dodatkowych lekcji przygotowany 
przez Centrum Korepetycji i Kursów Cratus z Koszalina. Pakiet taki 
to 20 godzin korepetycji (z różnych przedmiotów szkolnych, w tym 
języków obcych). Przedsiębiorca wykupując go, umożliwia konkret-

nemu dziecku skorzystanie z potrzebnych zajęć (w wymiarze dwóch 
godzin tygodniowo). 

Także sama firma Cratus znalazła się wśród pierwszych fundato-
rów dodatkowych zajęć i korepetycji. Firmę prowadzą panie Kata-
rzyna Hatłas i Agnieszka Korniej. O ofercie Cratusa mówią: „Zajęcia 
prowadzone są indywidulanie z nauczycielami danego przedmiotu. 

Największym powodzeniem cieszy się matematyka i język angielski. 
Nie brakuje także chętnych na inne przedmioty ścisłe: chemię czy 
fizykę, wsparcie potrzebne jest także przy językach, również pol-
skim. Najczęściej wybierana forma nauki to całoroczne wsparcie 
edukacyjne. Polega to na zakupie wybranej ilości godzin korepety-
cji do wykorzystania na wybrane przez ucznia przedmioty szkolne. 
W ten sposób nasi uczniowie otrzymują możliwość wsparcia z każ-
dego przedmiotu w każdej chwili, przed sprawdzianem, egzamina-
mi, maturą. Oczywiście najlepsze efekty są wówczas, gdy nauka jest 
systematyczna, ale doraźnie też jesteśmy w stanie pomóc, również 
przed sierpniowymi poprawkami. 

Wiedza, fachowość i umiejętne podejście nauczycieli i edukato-
rów, z którymi współpracujemy to nasza siła. Pracują u nas ludzie 
z pasją, mający indywidualne podejście do każdego ucznia czy 
kursanta. Nauka odbywa się w przyjaznej atmosferze, staramy się, 
aby było inaczej niż w szkole, bardziej na luzie, przyjaźnie. U nas 
można otwarcie mówić o wszelkich sprawach, nie tylko związanych 
z nauką. Często zdarza się sytuacja, że dzieciaki przychodzą wcze-
śniej pogadać, podzielić się swoimi problemami, spostrzeżeniami. 
Cieszą nas takie sytuacje, czujemy się obdarzeni zaufaniem dzieci 
i młodzieży, a to dla nas bardzo cenne.”
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Koszaliński Oddział Północnej Izby Gospodarczej
Przedsiębiorcy fundują korepetycje

AUTOR: ADAM RóŻAńSKI

Każdy chętny przedsiębiorca, który chciałby po-
móc w  rozwoju edukacyjnym utalentowanego 
ucznia ZPSM może skontaktować się z biurem 
Koszalińskiego Oddziału Północnej Izby Gospo-
darczej (tel./fax. 94 341 10 83, kom. 537 184 630, 
koszalin@izba.info).

Agnieszka Karniej i Katarzyna Hatłas, współwłaścicielki firmy Cratus

Robert Bodendorf i Jakub Talewski, współwłaściele firmy Mikroserwis

BIZNES 95 



Koszaliński Oddział Północnej Izby Gospodarczej
Konferencje tematyczne, czyli 

merytoryczna inwestycja w firmę
Potrzeba poszukiwania wiedzy na temat coraz lepszego zarządzania przedsiębiorstwem 
sprawia, iż przedsiębiorcy chętnie uczestniczą w konferencjach organizowanych przez 
Północną Izbę Gospodarczą. A co najważniejsze – wychodzą z tych konferencji pełni prze-
myśleń, a nawet konkretnych pomysłów do zastosowania.

 o przede wszystkim zasługa ekspertów, którzy w cie-
kawy sposób przedstawiają poszczególne zagadnie-
nia – nawet jeśli odbywa się to z powodu ograniczeń 
czasowych w formie skrótowej, czyli „w pigułce”. Wła-
ściwie dobrana wydaje się również tematyka, która 

dotyczy trzech najważniejszych obszarów, o których ciągle myśli 
każdy przedsiębiorca, czyli: jak zwiększać przychody?, w jaki spo-
sób optymalizować koszty?, co robić, aby komfortowo zarządzać 
płynnością finansową?

Członkostwo w Północnej Izbie Gospodarczej stwarza firmom 
wiele możliwości „merytorycznej inwestycji” we własną organizację. 
Programy spotkań dotyczą najważniejszych obszarów zarządzania 
przedsiębiorstwem, a wiedza przekazywana jest przez praktyków, 
którzy w danej dziedzinie mają duże doświadczenie. Na dodatek 
ich wystąpienia mają charakter krótkich (do 30 minut) prelekcji, co 
powoduje, że przekazywana jest kwintesencja problematyki. Te 
właśnie wyróżniki powodują, że uczestnicy tak pozytywnie oceniają 
spotkania organizowane przez Izbę.

Konferencje, które odbyły się ostatnio, dotyczyły optymalnego 
gospodarowania czasem, skutecznej sprzedaży kontraktowej oraz 

komfortowej płynności finansowej. Każda z nich pozwoliła na wy-
ciągnięcie kilku istotnych wniosków i wskazówek, które mogą oka-
zać się przydatne w codziennym działaniu przedsiębiorstwa.

zApANowAć NAd czASeM

Podczas pierwszego z wymienionych spotkań uczestnicy do-
wiedzieli się, jak w najlepszy sposób zorganizować czas pracy. Oto 
przykładowe wnioski:

∙ Twórz harmonogramy i wyznaczaj terminy – określaj ramy czaso-
we i ostateczne terminy wykonania danych czynności.

∙ Skup się tylko na istotnych zadaniach – przyjrzyj się swojemu naj-
ważniejszemu działaniu i skup uwagę tylko na nim. Nie wpadaj w pu-
łapkę twierdzenia, że wszystko jest pilne. Nie marnuj czasu na mało 
istotne kwestie. W miarę możliwości zacznij pracę od zadania najważ-
niejszego lub najbardziej nieprzyjemnego – nie odkładaj ich na póź-
niej. Powiedz sobie: jutro będę się cieszył, że zrobiłem to wczoraj.

∙ Nie przesadzaj, bądź realistą – nie planuj więcej niż 60 proc. cza-
su w ciągu dnia. Pilność to nie ważność. Nie przepracowuj się. Zbyt 
napięty plan działania wpłynie na ciebie zniechęcająco. Podziel go 
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na mniejsze części. To cię zmotywuje. Postępuj zgodnie z tzw. zasa-
dą słonia – nie można zjeść słonia w całości, ale można go zjeść po 
kawałku.

∙ Każdego dnia koncentruj się przez 60 minut – codziennie ustal 
stały przedział czasowy, w którym będziesz mógł pracować, będąc 
w pełni skoncentrowanym. Niech to będzie czas bez spotkań, obie-
rania e-maili czy telefonów.

∙ Trudne zadania wykonuj do południa – to czas tzw. pełnej spraw-
ności. Drugą część dnia poświęć na zadania rutynowe bądź pracę 
papierkową.

∙ Bądź konsekwentny – nie zniechęcaj się drobnymi porażkami. 
∙ Rób przerwy – pauzy nie są wcale stratą czasu. Pozwalają bo-

wiem zwiększyć wydajność wykonywanej pracy.
∙ Walcz z pożeraczami czasu – upewnij się czy konkretne zadania 

nie mógłby wykonać ktoś inny. Wykształć w sobie umiejętność de-
legowania zadań. Dbaj o dobry przepływ informacji podczas reali-
zacji poszczególnych zadań.

∙ Zapewnij sobie komfort pracy – zadbaj o komfort fizyczny, es-
tetykę biura czy oświetlenie. Jeśli możesz kupić/przynieść coś, co 
sprawi, że będzie ci przyjemniej (np. ramkę ze zdjęciem) – zrób to. 
Odkładaj rzeczy zawsze w to samo miejsce i staraj się wyrzucać to, 
co niepotrzebne. Niech stanie się to twoim nawykiem.

∙ Wykorzystuj dostępne rozwiązania technologiczne – korzystaj 
ze specjalnych programów komputerowych, które mogą uspraw-
nić twój czas pracy, np. z elektronicznych kalendarzy lub automa-
tycznych przypomnień.

ekSpreSowo o SprzedAŻy 

Na kolejnej konferencji zaprezentowano proces skutecznej 
sprzedaży. Najważniejsze dwa wnioski, to dostosowanie proce-
su sprzedaży do specyfiki firmy oraz dostosowanie sposobu pro-

wadzenia rozmowy handlowej do konkretnego typu osobowości 
klienta. Przykłady sformułowanych wtedy wskazówek: 

∙ Opracuj bazę danych – zawierającą firmy, z którymi powinieneś 
przeprowadzić rozmowy handlowe.

∙ Telemarketing – aby rozpocząć rozmowy handlowe z danym 
klientem, należy znaleźć sposób na umówienie spotkania z nim.

∙ Poznaj potrzeby i problemy klienta – zadawaj pytania otwarte. 
Skup się na zbieraniu informacji celem przygotowania optymalnej 
dla tego konkretnego klienta oferty. Bądź profesjonalny, ale i przy-
jazny. Staraj się nawiązać bliskie kontakty ze swoimi potencjalnymi 
nabywcami. Pamiętaj – dobre relacje interpersonalne zaprocentują 
długoterminową współpracą w przyszłości.

∙ Przygotuj ofertę, która zawiera rozwiązanie najistotniejszych 
problemów klienta oraz zaspokaja najważniejsze potrzeby. Koncen-
truj się na tych problemach i potrzebach, które są faktycznie istotne 
dla tego konkretnego klienta – nie dla Ciebie. 

∙ Przeprowadź prezentację swojej oferty – w możliwie najbardziej 
przekonujący sposób. Omów cechy (produktu/usługi), wyszczegól-
nij zalety (według Twojej oceny), przestawi korzyści (dla tego kon-
kretnego klienta).

∙ Na etapie zamykania sprzedaży poproś klienta o podjęcie kon-
kretnych kroków. Zamykanie sprzedaży to często niedoceniany (a 
czasami wręcz niestosowany ze względu na obawy związane z po-
sądzeniem o nachalność) etap każdej rozmowy handlowej. Pamię-
taj jednak, że zamiast Ciebie ten etap może zrealizować Twoja kon-
kurencja, wykorzystując często wiedzę, którą klient pozyskał dzięki 
Tobie.

∙ Przygotuj się na ewentualne obiekcje – przygotuj listę wszelkich 
hipotetycznych obaw klienta związanych, np. z jakością produktu 
lub ceną, a następnie zastanów się, jak sobie z tymi obiekcjami po-
radzisz podczas rozmowy?

∙ Jeśli klient chce negocjować – zawsze oczekuj czegoś w zamian. 
Przykładowo, jeśli klient chce wydłużenia okresu gwarancji, to od-
ważnie powiedz o wzroście ceny. Jeśli klient zacznie nalegać na ra-
bat, to zaproponuj przedpłatę lub ograniczenie zakresu kontraktu.

∙ Dopilnuj wywiązywania się z umowy – pozyskaj pozytywne refe-
rencje, aby zdobywać kolejnych klientów.

zApoBiegAć zAtoroM NA koNcie

Kwietniową konferencję podsumowuje krótka instrukcja postę-
powania w celu zapewnienia swojej firmie płynności finansowej. 
Pięć rad, które powinien wykorzystać każdy przedsiębiorca to:

∙ Bądź przezorny – ostrożnie dobieraj partnerów handlowych. 
Sprawdź, czy są wiarygodni finansowo. Zrób rozeznanie w środowi-
sku biznesowym i zbierz opinie na temat przyszłych kontrahentów. 
Zawsze podpisuj z nimi umowy. I pamiętaj, że każda zmiana w umo-
wie wymaga pisemnej adnotacji. 

∙ Umiejętnie przeprowadzaj rozmowy z kontrahentami – ustal fi-
lozofię postępowania w przypadku ściągania należności od dłużni-
ków. Kieruj się nią konsekwentnie. Nie oskarżaj, lecz wyjaśnij sytu-
ację. To zagwarantuje ci pozytywne rozstrzygnięcie sprawy.

∙ Rozważ skorzystanie z faktoringu – to alternatywne narzędzie, 
zaoszczędzające czas i koszt administrowania należnościami. Po-
zwala na lepsze planowanie finansów, a przede wszystkim redukuje 
koszty ewentualnej windykacji i obsługi prawnej w przypadku kło-
potów z odzyskaniem należności.

∙ Negocjuj harmonogram spłaty – gdy partner biznesowy nie pła-
ci ci w terminie, nie wypowiadaj mu „wojny”. Zamiast tego zastanów 
się nad wydłużeniem terminu spłaty należności. Zawsze staraj się 
rozmawiać i dąż do kompromisu. Wspólnie ustalcie sposób spłaty 
zaległych należności. Rozwiązanie sprawy na drodze sądowej trak-
tuj jako ostateczność. Dzięki temu unikniesz wiążących się z tym 
nieprzyjemności i kosztów.

∙ Poproś o pomoc specjalistę – jeśli nie masz czasu, nie chcesz 
się zajmować windykacją i nie chcesz wchodzić w konflikty z kon-
trahentami, zleć odzyskiwanie należności firmie windykacyjnej lub 
kancelarii prawnej.
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Park Technologiczny 
to partner dla biznesu

anie prezesie, tyle się ostatnio słyszy o parkach techno-
logicznych. czym w ogóle są parki technologiczne? 

– Parki technologiczne to jednostki organizacyjne, któ-
re przyjęły różne formy działania, każdy z nich posiada 
swój indywidualny charakter. Wynika to z uwarunkowań 

regionalnych. Wpływ na to mają czynniki ekonomiczne, społeczne 
oraz kulturowe. Park Technologiczny w Koszalinie, to ośrodek wspie-
rający lokalnych przedsiębiorców, dający szansę na rozwój i możli-
wość nawiązywania nowych kontaktów. Dzisiaj mogę powiedzieć, 
że to już nie jest tylko budynek z powierzchnią do wynajęcia. Dzisiaj 
stwarzamy przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności 
gospodarczej poprzez korzystanie z nieruchomości, infrastruktury 
technicznej i całej palety usług dodatkowych. Jesteśmy partnera-
mi, współpracujemy ze sobą i wspólnie się wspieramy. Dzisiaj to 
„klaster” współpracy, szansa dla przedsiębiorców, szansa dla nauki. 
Tworzymy przyjazny klimat dla biznesu. 

– Na czym polega tworzenie „przyjaznego klimatu dla biz-
nesu”? 

– Przykładem może być nawiązanie kontaktu z firmą Softronic. 
Zajmuje się ona organizacją szkoleń w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego „Człowiek – najlepsza inwestycja”. Dzięki nawią-
zanej współpracy w Parku Technologicznym odbył się cykl szkoleń 
dla branży ICT, w szkoleniu udział wzięło 45 osób z Koszalina. Szko-
lenie odbyło się na miejscu, w Koszalinie, co było dużym ułatwie-
niem dla uczestników. Nie zawsze przedsiębiorcom odpowiada 
wyjazd do innego miasta, czy też wysyłanie pracowników w dele-
gację na kilka dni. My odwróciliśmy sytuację. To firma szkoleniowa 
przyjechała do nas. Warto podkreślić przy tym, że szkolenia miały 
charakter otwarty, staramy się nawiązywać kontakty z firmami spoza 
Parku Technologicznego i to nam się udaje. Coraz więcej firm widzi 
w nas partnera dla siebie i to cieszy.

– powiedział pan: „parki technologiczne to zróżnicowane jed-
nostki organizacyjne, każdy ma indywidualny charakter”. jak to 
wygląda w praktyce?

– Wszystkie parki technologiczne mają wiele cech wspólnych, 
ale pracują w oparciu o własne założenia i możliwości. Park Tech-

Rozmowa z Krzysztofem Sławińskim, prezesem Parku Technologicznego SA
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nologiczny w Koszalinie to przede wszystkim: partnerski system 
współpracy – networking, doradztwo i szkolenia dla beneficjentów 
i partnerów PTSA, dobry marketing, nowoczesna sala konferencyj-
na, a także pomoc w poszukiwaniu partnerów biznesowych. Dzisiaj 
wyzwaniem jest dla nas połączenie nauki i biznesu. Zapewnienie 
warunków płynnej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i nauką, 
czyli wykorzystanie rezultatów badań naukowych w gospodarce. 
Jesteśmy gotowi na kreowanie nowej technologii i wiedzy wśród 
partnerów biznesowych. To szansa na dalszy rozwój Parku Techno-
logicznego. 

– Skąd się bierze ta chęć przedsiębiorców, by mieć biuro wła-
śnie w parku technologicznym?

– Przedsiębiorcom zależy na bliskim kontakcie z Politechniką 
Koszalińską. Park w swoim założeniu ma być ogniwem łączącym 
naukę z gospodarką. Przedsiębiorcy chcą mieć kontakt także ze 
studentami i absolwentami, których mogą zatrudniać, przyjąć na 
staż, albo na praktykę. Jest to działanie wychodzące naprzeciw 
oczekiwaniom społecznym. Migracja młodzieży do innych miast 
lub za granicę, to zjawisko, z którym musimy radzić sobie wspólnie.  
W czerwcu ubiegłego roku zorganizowaliśmy spotkanie z firmą 
eLite Chicago i z jego rzedstawicielem Michaelem Krynsky’m. 
Spotkanie to miało charakter informacyjny, by przybliżyć koszaliń-
skim firmom możliwość poszukiwania i nawiązywania współpracy 
z firmami z USA. Przy dzisiejszych technologiach można mieszkać 
w Koszalinie z rodziną, a pracować dla firmy amerykańskiej. 

– czy nie uważa pan, że dzisiaj założenie i prowadzenie wła-
snej działalności to spore wyzwanie dla nowych przedsiębiorców, 
a w szczególności dla młodych niedoświadczonych osób? 

– Tak, zgadzam się z tą opinią. Jesteśmy na etapie rozwoju In-
kubatora Przedsiębiorczości, to idealne miejsce dla młodych 
i kreatywnych ludzi, którzy myślą o założeniu własnej działalności. 
Udzielając im wsparcia, umożliwimy rozwój i zaklimatyzowanie się 
na rynku jako nowego przedsiębiorcy – wsparcie od doświadczonej 
firmy będzie motywacją do większej aktywności zawodowej. W tym 
celu Park Technologiczny podejmuje współpracę z Fundacją Roz-
woju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z Warszawy. Fundacja roz-
poczyna działalność w Parku Technologicznym w maju. Współpraca 
ta umożliwi rozszerzenie elementów dotyczących doradztwa go-
spodarczego dla beneficjentów, w szczególności studentów, którzy 
mają pomysły biznesowe, ale z różnych względów boją się je reali-
zować. Filarami są pre-inkubacja i inkubacja. Na czym się to opie-
ra? Jest to wykorzystanie czasu od zarysu pomysłu biznesowego 

do czasu zarejestrowania własnej działalności gospodarczej. Jest to 
swoisty mentoring, czyli pomoc w działaniach ukierunkowujących 
młodego przyszłego przedsiębiorcę do momentu tzw. samoistne-
go startu. Statystycznie ok 60 proc. studentów myśli o założeniu 
własnej firmy, ale ze względu na napotykanie barier i wielu obaw, 
tylko nieliczni się na to decydują. My jesteśmy po to by to zmienić 
i dać tym młodym przedsiębiorcom szansę na rozwój. Będziemy ich 
wspierać. 
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Koszaliński Park Technologiczny SA istnieje od 4 
września 2009 roku. Został założony przez Gmi-
nę Miasto Koszalin oraz Politechnikę Koszalińską. 
Jego celem jest wspieranie przedsiębiorców opie-
rających swoje działania o najnowsze, innowacyjne 
technologie oraz starania o maksymalne zwiększe-
nie konkurencyjności firm. Celem Parku Technolo-
gicznego jest wsparcie tworzenia i rozwoju przed-
siębiorstw z obszaru nowych i czystych ekologicznie 
technologii (głównie informatycznych i telekomuni-
kacyjnych), który prowadził będzie do wzrostu inno-
wacyjności gospodarki, a co za tym idzie, do wzro-
stu atrakcyjności i konkurencyjności gospodarczej 
miasta i regionu. Do celów Parku należy również 
osiedlanie w obszarach inwestycyjnych miasta Ko-
szalina dużych przedsiębiorstw innowacyjnych oraz 
partnerów zagranicznych.
Fundusze pozyskane z Unii Europejskiej na moderni-
zację obiektu, w którym mieści się Park, uatrakcyjniły 
to miejsce i pozwoliły na realizację zamierzonych ce-
lów – czyli wsparcia lokalnego biznesu oraz starania 
o maksymalne zwiększenie jego konkurencyjności. 
W Parku działa obecnie 35 firm. 
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Klientki Arytonu 
w roli modelek

o było z pewnością wydarzenie towarzyskie kwietnia. W po-
kazie mody w Teatrze Variete Muza zaprezentowały się 

klientki koszalińskiego sklepu marki Aryton. Na widowni (oprócz 
sponsorów) – także klientki. Pomysł Adama Szałka i Marcina Zaręb-
skiego (Instytut Dobrych Praktyk Biznesowych) okazał się strzałem 
w dziesiątkę. Modelki – amatorki sprawdziły się doskonale. Atmos-
fera zabawy była wyśmienita. Szlak został przetarty. Po udanym 
pierwszym, można się w Muzie spodziewać kolejnych pokazów 
mody. Może tym razem na wybieg wyjdą panowie? 

t

Karolina,Adam i  Kornelia Szałek

Adam Szałek i Marcin Zarębski - Współwłaściciele IDPB

Anna Łagodzicz-Pilarska

Najmłodsza obserwatorka 
pokazu - Kornelia 

Barbara Foland i Monika Tkaczyk

Magda Omilianowicz i Ewa Jachimowicz

Ptrycja Bokiej - TV Max

Jarosław Barów

Joanna Zakrzewska

Małgorzta Marianowska,Katarzyna Kużel,Dorota Michalik,Marta Kempa

Ryszard Mroziński z żoną Agnieszką

Hanna Świderska-Tomalik Damian Zydel Dorota Ignaczak
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Agnieszka Machała,Monika Modła i Agnieszka Wójciak Dorota Żak,Elżbieta Parcheta i Monika Parcheta

Teresa Maciejewska - właściciel firmy Rejuvi Cosmetics Hanna Świderska-Tomalik,Dorota Serafin - Aryton Koszalin

Alesandra Krawczyk,Katarzyna Jachewiczi Marek Brzeziński Ewa Szupryczyńska,Helena Zochniak,Krystyna Orłowska

Marta Wojtowicz,Paulina Frątczak,Karolina Maciejewska Monika Kotowicz,Beata Kuchta,Ryszrd Mroziński

Studio Batuta VOICES Sylwia Cierocka - Aryton,Adam Szałek - IDPB



Krajobrazy Ziemowita 
Kalkowskiego

Centrali Artystycznej oglądać można prace fotograficzne 
Ziemowita Kalkowskiego. Jak przyznał Autor, wystawę 

przygotowywał długo. Dopiero wyznaczenie terminu wernisażu 
spowodowało, że pracę dokończył i pokazał, czym ostatnio się zaj-
mował. To głównie fotografia przyrody, klimatyczne krajobrazy. Wy-
smakowane, perfekcyjnie dopracowane. Warto zobaczyć. Ziemowit 
Kalkowski znany jest w Koszalinie przede wszystkim jako populary-
zator fotografowania. Z jego inicjatywy albo przy jego współudziale 
odbywają m.in. konkursy fotograficzne dla młodzieży. 

w
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Ziemowit Kalkowski, Urszula Gellner Sobieraj Wioleta Świdroń, Ziemowit Kalkowski

Katarzyna Kalkowska, Martyna Nawrocka

Wiesław Skrzypek, Beata Kalkowska, 
Ziemowit Kalkowski Marek Jóźków,  Sabina Marcinkowska

Piotr Witkowski, Joanna Lejtan, Ziemowit Kalkowski
Krzysztof i Bogusława Nowakowscy, Ziemowit Kalkowski, 
Małgorzata Theis, Marek Jóźków, Piotr Witkowski

Wystawa profesora 
Marszałka

Galerii Bałtyckiej CK 105 swoje prace zaprezentował prof. 
Waldemar J. Marszałek. Pochodzący z podkoszalińskiej 

Dobrzycy artysta ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych (obecnie Akademii Sztuk Pięknych) w Gdańsku 
na kierunku grafiki użytkowej. Dyplom uzyskał w 1985 roku. Zaraz 
po studiach rozpoczął pracę pedagogiczną na uczelni, najpierw 
jako asystent, obecnie profesor. W okresie studiów i przez wiele 
lat po ich ukończeniu uprawiał litografię i zajmował się projekto-
waniem graficznym. Od 1994 roku uprawia przede wszystkim ma-
larstwo i rysunek.

w



SZUKAJCIE NAS W PRESTIŻOWYCh MIEJSCACh!

ul. Domina 7/9 (Pasaż Milenium I p.)

INNE    

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

RESTAURACJE    
     
Buongiorno, ul. Zwycięstwa 32
Centrala Artystyczna,
ul. Heleny Modrzejewskiej 31
Club 2CV Restauracja,
ul. Piastowska 1
Fenicja CH Merkury,ul. Zwycięstwa 46
Gospoda Jamieńska, Młyńska 37
Kuchnia Arabska Szejk,
ul. Bohaterów Warszawy 2a 
Maredo, ul. Zwycięstwa 45 
Sake Restauracja Japońska,
ul. Zwycięstwa 26 a
Sushi77 CH Atrium Koszalin,
ul. Paderewskiego 1
Viva Italia, ul. Skłodowskiej – Curie 1 -3
Va banque, ul. 1-go Maja 12/1 
  
BARY, PUBY, KAWIARNIE  
    
Cukiernia Kaliszczak,
ul. Zwycięstwa 152
Cukiernia Kaliszczak,
ul. Zwycięstwa 26 a
Cukiernia Kaliszczak, ul. Młyńska 48
Il Buon Cafe, ul. Ks. Bp. Cz. Domina 3/6 
Lalka Resto Cafe,
ul. Zwycięstwa 32
Pauza, ul. Kaszubska 5/2 
Świat Lodów, ul. Zwycięstwa 43
Świat Lodów, Galeria Emka 
   
SALONY FRYZJERSKO-
KOSMETYCZNE, FITNESS  
    
Aquarius Beauty, ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
DomiNika Fitnesstudio,
ul. Franciszkańska 104 b
ETNA Salon Fryzjerski,
ul. Franciszkańska 105
K.A.F. Forma, ul. Franciszkańska 24 
Fryzjerstwo Ewelina FarynaCH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Galeria Urody „Jasminum”, ul. Fałata 11F 
Gabinet Odnowy Biologicznej Rubin,
ul. Piłsudskiego 45
Nefretete – Studio Urody CH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40 
Pure Fitness, CH Atrium
Pure Fitness, Kosmos
Salon Fryzjerski Dorota, ul. B. Krzywoustego 4 
Studio Alexander, ul. Kaszubska 12/6
Studio Urody Mega, ul. Popiełuszki 3
Studio Urody BrandGaleria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Studio Urody Joanna Biesek,
ul. Bolesława Krzywoustego 18/1
Bezpieczne Odchudzanie Rolletic,
ul. Matejki 23
SYNERGIA Biernacka i Przygórski S.J.,
ul. Modrzejewskiej 13 

GABINETY LEKARSKIE  
    
Beta Tarnowski Centrum Medyczne,
ul. Traugutta 31 Koszalin
Adent Gabinet Stomatologiczny,
ul. 4-go marca 23g
Optyk Lewińscy, ul. Zwycięstwa 24

Optyk Lewińscy,ul. Połtawska 2/2
Prywatna Praktyka Stomatologiczna
 Magdalena i Sebastian Lenkiewicz,
ul. Jantarowa 25A , Koszalin
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Marcin Bogurski,
ul. Boczna 11/5, Koszalin
Sanatus Gabinety Specjalistyczne,
ul. Żwirowa 10

HOTELE    

City Apartments, ul. Sułkowskiego 11
(Arka Medical SPA), Kołobrzeg  
City Apartments, ul. Młyńska 49
City Apartments, ul. Bogusława II 47
Club 2CV Hotel, ul. Piastowska 1
Gromada Hotel 3*,
ul. Zwycięstwa 20-24
Hotel Trawa, ul. Szczecińska
– Stare Bielice 7a
Hotel Sport, ul. Sportowa 14
Ikar Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
ul. Rodziewiczówny 24, Kołobrzeg
Ikar Plaza Centrum Zdrowia i Wypoczynku, 
ul. Wschodnia 35, Kołobrzeg
Koral Live, ul. Kościuszki 12, Kołobrzeg
Lidia , ul. Dorszowa 3, Darłowo
Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
Pro-Vita, ul. Kościuszki 17, Kołobrzeg
Royal Park Hotel & Spa,
ul. Przemysłowa 5, Mielno
Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice
Villa Taris, ul. Koszalińska 70-72, Kołobrzeg
Willa Alexander Spa&Wellness,
ul. BoWiD 7, Mielno
    
SKLEPY    
  
Art-pol, ul. Wańkowicza 17
Aryton Merkury ul. Zwycięstwa 46
Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4
Dobre Wina, ul. Zwycięstwa 121 
F.H.J.T. Rzewuscy Sp.J. Salon Damski,
ul. Zwycięstwa 21-25
F.H.J.T. Rzewuscy Sp.J. Salon Męski,
ul. Zwycięstwa 21-25
Gracjana, CH As
Lisa Ferrera Salon Sukien Ślubnych,
ul. Bolesława Krzywoustego 4a
Salon Męskiej Mody Ślubnej
Sklep Myśliwski Hubertus,
ul. Kaszubska 10 b
Modes Jabłońscy, ul. 1-go Maja 4
Tropex - Salon Meblowy, ul. Szczecińska 5
Yacob, ul. Zwycięstwa 115
Yacob, CH Merkury, ul. Zwycięstwa 46
    
BIURA NIERUCHOMOŚCI  
   
Przedsiębiorstwo budowlane Kuncer Sp.z o.o.,
ul. Wąwozowa 15
Abelard Nieruchomości, ul. Dworcowa 1
Center Nieruchomości, 
ul. Młyńska 15/2
Gadomska Nieruchomości,
ul. Młyńska 10 /1
Gołek Nieruchomości, 
ul. Zwycięstwa 142
Invest Nieruchomości,

ul. Wyszyńskiego 3 /3
Jasiński Nieruchomości,
ul. Piłsudskiego 28
Kiljan – Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 40 /48
Kontrakt - Pośrednictwo Handlu
Nieruchomościami,
ul. Wojska Polskiego 6 /2
Koszalińska Agencja
Nieruchomości Szczerbińscy,
ul. Bogusława II 3
Nieruchomości, ul. Połtawska 7 /1
Koszalińska Izba Przemysłowo
Handlowa, Plac Wolności 2-3
House Martin Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 155
Urbanowicz S.C. Centrum
Nieruchomości, ul. Andersa 2
Wysokińscy Biuro Nieruchomości,
ul. 1 Maja 8
 
KANCELARIE   
    
GRACJUS Kancelaria Doradcy
Podatkowego Iwona Nowaczyk,
ul. Szczecińska 8-10/18
Biuro Rachunkowe „Sukces”
Maria Bladyn,
al. Monte Cassino 6
Kancelaria Podatkowa Constans,
ul. Wojska Polskiego 24-26
Kancelaria Notarialna Joanna i Tomasz
Paplaczyk, ul. J. Matejki 1 
   
SALONY SAMOCHODOWE  
   
Peugeot, Mojsiuk Motor Sp. J.
Stare Bielice 27c
Auto Mojsiuk Autororyzowany
Dealer Hondy, Stare Bielice 128
Autoryzowany Dealer
Mercedes-Benz Mojsiuk Sp.j.,
Stare Bielice 128
Drewnikowski Koszalin
Autoryzowany Dealer Citroena,
ul. Piastowska 1
Dubnicki. Sp. z o.o. Autoryzowany
dealer Renault i Dacii,
ul. Gnieźnieńska 81
Opel Dowbusz, ul. Lniana 3
Krotoski-Cichy, u. Gnieźnieńska 43a
Exim Autoryzowany Dealer
samochodów KIA,
ul. VI Dywizji Piechoty 28, Kołobrzeg
Toyota Wojciech Jankowski,
ul. Okrężna 4

BIURA PODRÓŻY   
  
ABC Świat Podróży CH Atrium,
ul.Paderewskiego 1
ABC Świat Podróży Galeria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Biuro Turystyczne TURYSTA Sławomira
Małgorzata Ignatowicz, ul. Andersa 2
Biuro Turystyczne ‘ODYS’,
ul. Wyszyńskiego 5/2
Biuro Turystyczne ‘ODYS’,
ul. Dworcowa 4
Biuro Podróży ITAKA,



House Martin Nieruchomości
telefon: 94 347 12 30

biuro@house-martin.pl
pon.-pt. 9.00-18.00
sobota 10.00-14.00

www.house-martin.pl


