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akie ty masz korzyści, że należysz do izby gospodarczej? 
– zapytał mnie ni stąd ni zowąd znajomy. Przyznam – za-
strzelił mnie tym pytaniem, w  którym wyczułem nutę ne-
gacji. W  pierwszym odruchu odpowiedziałem: właściwie 
żadnych, jeśli oczywiście podejść do sprawy merkantylnie. 

Ale czy rzeczywiście nie mam korzyści? Na podobnej 
zasadzie można by zakwestionować sens jakiegokolwiek 
zrzeszania się. Po co skauting, kluby zainteresowań, stowa-

rzyszenia, fundacje, wolontariat… Nie wszystko jest przeliczalne na 
pieniądz. 

Tak więc zastanowiłem się głębiej nad moją przynależnością do 
izby. 

Poznałem dzięki niej mnóstwo ciekawych i wartościowych ludzi. 
Korzyść. Bywają oni dla mnie inspiracją. Korzyść. Mam poczucie, że 
o wielu sprawach myślę podobnie jak oni, a jeśli się różnimy – mam 
się z kim skonfrontować. Znowu istotna wartość.

Tak więc moja odpowiedź na postawione na wstępie pytanie sta-
je się pozytywna. Stowarzyszanie się, wspólne działanie ma sens. 
Tym bardziej w naszych czasach i w miejscu, w którym przyszło nam 
żyć. Wszyscy pędzimy w  zwariowanym cyklu powtarzalnych obo-
wiązków. Spotkania, rozmowy, wspólna praca społeczna wyrywa 
nas z  kieratu codzienności. Z  drugiej strony w  Koszalinie – przy-
najmniej dla mnie – wciąż za mało jest poczucia wspólnoty, a ono 
przecież bierze się z  wyrazistej tożsamości lokalnej. Aktywność 
społeczna tę tożsamość stopniowo buduje. Kiedy spojrzę wstecz 
i przypomnę sobie atmosferę w  mieście przed 25 laty (wtedy tu za-
mieszkałem), poczucia wspólnotowości odnajdywałem dużo mniej.

Dlatego cieszą nowe inicjatywy, jakie się w Koszalinie pojawiają. 
Cieszą również te, które nieco przygasły, a są na nowo ożywiane. 
Myślę tu choćby o reaktywacji nieformalnej Grupy Made in Koszalin. 
Chwała Centrum Biznesu, że organizuje w pierwszych dniach grud-
nia br. otwartą konferencję poświęconą MiK. To bardzo wartościo-
wa rzecz: wspólna praca dla podkreślania wartości tego, co w Ko-
szalinie powstaje: produktów, myśli, sztuki etc. Mało mamy wiary 
w siebie – tak sądzę. A w rzeczywistości mamy się czym pochwalić 
na zewnątrz, ale i przed sobą samymi nawzajem. Doceńmy to.  

Stąd poparcie „Prestiżu” dla Made in Koszalin. Zachęcamy do 
szukania w Internecie informacji na  temat Grupy i oczywiście do 
udziału w grudniowej konferencji.        

Andrzej Mielcarek
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d blisko dwóch lat spotkania Kuchni Społecznej odby-
wają się w Warszawie, Krakowie i Katowicach. Sukce-
sywnie przyłączają się kolejne miasta: Poznań, Szczecin, 
Słupsk. W  lipcu „wystartowała” koszalińska inicjatywa. 

Impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Wśród osób, 
które na nią przychodzą, są nie tylko wegetarianie i weganie, ale 
również osoby na co dzień jedzące mięso, które z ciekawości pró-
bują nowych smaków i często przenoszą wegetariańskie i wegań-
skie pomysły kulinarne je do swoich domów, jedząc zdrowiej, ogra-
niczając spożycie mięsa.

Warunkiem uczestnictwa w Kuchni Społecznej jest przyniesienie 
potrawy, która nie zawiera mięsa lub mięsa i  nabiału. Na stołach 
społecznej kuchni królują pasztety z ciecierzycy i pasty z soczewicy, 
tabbouleh z kaszy bulgur, z miętą, pietruszką i cytryną, falafele z cie-
cierzycy z sosami na bazie majonezu z oliwy i mleka sojowego – lek-
kie i wytrawne gulasze paprykowe, kuskus z kiszoną cytryną, kasza 
jaglana z  warzywami, wyszukane surówki, pieczywa, ciasta. orgia 
smaków i  tekstur, wyszukane kompozycje kuszące barwami i aro-
matami niczym na dalekowschodnim targowisku. Prawdziwa uczta, 
swoista kulinarna giełda, pyszna konwersacja. Smakowaniu towa-

rzyszą m.in. koncerty. Ci, którzy przychodzą jedynie degustować, 
zobowiązani są wesprzeć finansowo np. schronisko dla zwierząt.

Pierwsza Kuchnia Społeczna miała miejsce w sierpniu tego roku 
na terenie restauracji Fregata. Najbliższa, także w tym miejscu, od-
będzie się 21 listopada (sobota). Właściciel lokalu przygotowuje 
nowe menu restauracji, która będzie serwowała również dania 
z kuchni wegańskiej i wegetariańskiej oraz bezglutenowe.

Szczegóły: na profilu Facebook/ Kuchnia Społeczna Koszalin.

undacja „Pokoloruj świat”, przyjaciele z Urzędu Miej-
skiego w Koszalinie, gdzie pracuje Joanna, mama oraz 
przyjaciele z Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, którego 

aktorem jest tata Krzysztofa, 10 listopada, godz. 19.00 wspólnie 
organizują specjalne wystawienie spektaklu muzycznego pt. „Cafe 
Sax”. Dochód z zakupu wejściówek w całości zostanie przekazany 
na rzecz leczenia Krzyśka.

– „Cafe Sax” wystawiany od wielu lat i wciąż cieszy się ogromną 
sympatią widzów – mówi Izabela rogowska z działu promocji BTD. 
– Zachęcam, by ci którzy nie mieli okazji jeszcze go zobaczyć, zrobili 
to jak najszybciej. Gratką dla miłośników piosenek Agnieszki osiec-
kiej, będą ich nowe aranżacje.

Na dystrofię mięśniową Duchenne’a (DMD) chorują wyłącznie 
chłopcy. Jej skutkiem jest postępująca utrata siły mięśni, co pro-
wadzi do zaburzeń pracy wielu organów i tkanek, zwłaszcza zwią-
zanych z sercem i układem oddechowym. Na DMD nie ma leku. 
Jedyną możliwością przedłużenia życia jest rehabilitacja oraz inten-
sywna opieka medyczna.

od 2007 r. Krzysiek jest pod opieką Zespołu Domowego Lecze-
nia respiratorem bydgoskiego Hospicjum Dom Sue ryder. Z po-
wodu zaniku mięśni przez 24 godziny oddycha za pomocą respi-
ratora. Choroba jest w bardzo zaawansowanym stadium. Zalecany 
jest zabieg tracheotomii, który pod wieloma względami ograniczył-
by i tak niezwykle skromne możliwości Krzyśka związane z aktyw-
nością w mikroskali jego świata. Krzysiek dzielnie walczy o dalszą 
wentylację nieinwazyjną. 

Tak mówi o nim jego mama, Joanna: - Życie Krzysztofa skupione 
jest na 8 m kw. pokoju, a ekran komputera to jedyne okno na świat. 
Mimo to w ubiegłym roku w tym pokoju zdał maturę, a od paździer-
nika 2014 r. został studentem Politechniki Koszalińskiej. Chłopak, 
który od 21 lat każdego dnia udowadnia mi, że jest w człowieku 
wielka siła, dzięki której można pokonać przekraczające ludzką wy-
obraźnię zmęczenie. Że pomimo wszystko i na przekór wszystkiemu 
można rozwijać się oraz wzrastać intelektualnie i duchowo. Mój Bo-
hater. Pomimo nierównych szans w walce z losem nie poddamy się. 
Bardzo potrzebujemy pomocy i bardzo o Waszą pomoc prosimy.                               

Krzysztofa można wesprzeć poprzez zakup cegiełek na spektakl 
(po 30 zł) lub zakup miejsca reklamowego na czas spektaklu (300 
zł). Można też wpłacić pieniądze na konto: Fundacja „Pokoloruj 
świat” w Koszalinie, ul. Waryńskiego 13/1; 75-541 Koszalin; nr konta 
(Bank PKo BP SA) 54 1020 2791 0000 7802 0207 2510
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Kulinarna giełda, pyszna konwersacja

„Cafe Sax” – charytatywnie dla Krzyśka Czerwińskiego

Kuchnia Społeczna to szereg cyklicznych imprez, której ideą jest dzielenie się jedzeniem roślinnym. 
Część uczestników przygotowuje potrawy, wszyscy ich próbują. Kto nic nie przynosi, 

wpłaca symboliczną kwotę na cel charytatywny.

Krzysiek Czerwiński choruje na dystrofię mięśniową Duchenne'a, chorobę nieuleczalną, nieubłaganą, której 
postęp uzależniony jest od właściwej opieki medycznej, rehabilitacyjnej i sprzętu m.in. ortopedycznego oraz 

pomocniczego. Bardzo kosztownych. 

AUTor: GreTA GrABoWSKA
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okal mieści się naprzeciw Liceum ogólnokształcącego 
im. Dubois. oferuje przekąski, tarty, kanapki i oczywiście 
wypieki firmy Drzewiańska. Do tego aromatyczną kawę 
i herbatę. Lokalizacja w dużym stopniu determinuje klien-

telę. Lubią tu zaglądać licealiści, ale także – na zasadzie testowania 
nowości – ludzie w  wieku dojrzalszym. Wszyscy chwalą przytulnie 
urządzone wnętrze i sympatyczną obsługę. 

To kolejna gastronomiczna nowinka tego roku w Koszalinie. ro-
śnie więc konkurencja. Sytuacja prowokuje pytanie, czy wszyscy po-
radzą sobie na rynku. W promieniu 200 metrów od nowo powstałej 
kawiarenki naliczyliśmy prawie 10 lokali o podobnym charakterze. 
My kibicujemy wszystkim, bo dzięki nim miasto staje się bardziej ko-
lorowe i radośniejsze.   

ednak na razie przyjeżdża sporo klientów. W porze obia-
dowej w barze panuje duży ruch, a na parkingu zatrzymu-
ją się auta świadczące o tym, że stołują się u panów Sław-
ka i  Szymona osoby o  różnej zasobności portfeli. Wielu 

przyciąga osobista renoma prowadzących lokal. Pracowali ono bo-
wiem wcześniej w restauracji Maredo, gdzie dali się poznać z jak naj-
lepszej strony. Sławomir Nowak jako długoletni szef kuch, a Szymon 
Wojta jako menedżer odpowiedzialny między innymi za catering. 

odnotujmy jeszcze, że ceny są bardzo przystępne, a smak nie za-
wodzi. Przy tym proponowany wybór potraw – jak na bar szybkiej 
obsługi – imponujący. 

WYDARZENIA 9 

olsztynie zakończyło się Grand Prix Polski w wyści-
gach na ćwierć mili. Zawody składały się z sześciu 
rund, które odbywały się w tym roku w całym kra-
ju. Koszalinianin Wojciech Stoeck po raz kolejny 

sięgnął po tytuł mistrza Polski w motocyklowej klasie Street, tj. mo-
tocyklach o pojemności do 750ccm.

Pan Wojtek, na co dzień jest szczęśliwym mężem i ojcem półrocz-
nego syna, sam przyznaje, że tegoroczny sezon był wyjątkowo cięż-
ki nie tylko z powodu braku czasu, ale również mocnej konkurencji. 
różnica w klasyfikacji generalnej między zwycięzcą a wicemistrzem 
tegorocznego Grand Prix Polski wyniosła zaledwie jeden punkt. 

w
Tytuł mistrza pozostanie w Koszalinie
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Ekspansja marki Drzewiańska

Na obiad do „Przerwy”

Kiedy powiedzieć w Koszalinie „Drzewiańska”, pierwsze skojarzenie to „piekarnia”. Pewnie niedługo 
nie będzie ono tak oczywiste. ruszyła właśnie pierwsza kawiarenka pod nazwą 

„Przystanek Drzewiańska”. Kto wie, czy nie będzie kolejnych.

Lokalizacja jest jednocześnie szansą, ale i zagrożeniem dla powodzenia inicjatywy panów Sławomira Nowaka 
i Szymona Wojty. Przy ulicy Powstańców Wielkopolskich uruchomili oni jadłodajnię o nazwie Bar Przerwa. 

Szansa: w okolicy nie ma podobnego lokalu. Zagrożenie: to jednak pewne ubocze, bez dużego 
ruchu ludzi; żeby tu zjeść, trzeba specjalnie przyjechać.
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ranek przyszedł na świat w stycz-
niu 2015 r. w Centrum Zdrowia 
Dziecka w Warszawie, od uro-
dzenia był hospitalizowany 

oraz poddawany wielu skomplikowanym 
interwencjom chirurgicznym. ostatnia z 
operacji w krążeniu pozaustrojowym, ze 
względu na bardzo ciężki stan Franka zo-
stała przerwana i odłożona na przełom 
lutego i marca przyszłego roku. Jego stan 
był jednak na tyle ciężki, że rodzice dziec-
ka postanowili szukać kliniki w Polsce i w 
europie, która podjęłaby się przeprowadzenia operacji ratującej 
życie ich dziecka.

Po wielu konsultacjach, m.in. z kliniką w Krakowie i łodzi poja-
wiła się nadzieja na trudnej drodze o życie Franka, a daje ją prof. 
edward Malec, który kieruje oddziałem Kardiochirurgii Dziecięcej 
w Klinice Uniwersyteckiej w Münster. Profesor Malec podejmuje się 
z powodzeniem korekcji najbardziej skomplikowanych wad serca 
u pacjentów w różnym wieku. Chce wykonać operację już na po-

czątku stycznia. Kwota przeprowadzenia 
operacji glenna podana przez Klinikę w 
Münster wynosi 36 500 euro, co znacznie 
przekracza możliwości finansowe rodziny 
dziecka. Dlatego pracownicy Hotelu Uni-
tral należącego do sieci Hoteli Nadmor-
skich wspólnie z „Fundacją Dwa Serca” z 
Koszalina postanowili zaangażować się 
w zbiórkę niezbędnej kwoty i wspólnie 
organizują duże przedsięwzięcie charyta-
tywne.

organizatorzy akcji piszą: „Głęboko 
wierzymy, iż dzięki Państwa pomocy, uda nam się uzbierać całą 
kwotę niezbędną na leczenie Franka. Naszą inicjatywę można rów-
nież wesprzeć poprzez przekazanie organizatorom wartościowych 
przedmiotów na aukcję. Już dziś zapraszamy również do osobistego 
udziału w zaplanowanej na 18 grudnia 2015 imprezie charytatywnej 
na rzecz leczenia Franka. Dobrowolna opłata charytatywna w formie 
pamiątkowych cegiełek wynosi 50 zł. Cegiełki można zakupić w re-
cepcji Hotelu Unitral oraz bezpośrednio przed imprezą.”

otto Grupy brzmi: „dobre, lepsze, 
koszalińskie!”. Idea działalności 
MiK po raz pierwszy zaprezento-
wana została podczas Śniadania 

Biznesowego, 11 września 2007 r.  Po spotkaniu 
do inicjatywy przystąpiły 32 firmy i instytucje, two-
rząc grupę założycielską. od roku 2008 przez ko-
lejne lata do Grupy dołączyła setka podmiotów.

Zgodnie ze swoim głównym założeniem – pro-
mowania rynku koszalińskiego – wśród pracow-
ników i studentów Instytutu Wzornictwa Politech-
niki Koszalińskiej ogłoszony został konkurs na 
logo MiK. Jego zwyciężczynią została dr Monika 
Zawierowska-łozińska. Jej projekt – połączenie kodu kreskowego 
z zarysem budynku ratusza – jest jednym z najbardziej rozpoznawal-
nych i najlepszych logotypów w historii miasta. Znajduje się na sie-
dzibach, stronach internetowych oraz materiałach promocyjnych 
podmiotów zaangażowanych w inicjatywę, promuje Grupę wśród 
partnerów biznesowych, mieszkańców miasta i za granicą.

W latach 2008-2013 Made in Koszalin organizowało nie tylko co-
miesięczne spotkania w firmach należących do Grupy, co pozwa-
lało im na wzajemne poznawanie się i wymianę doświadczeń, ale 
także inicjowało spotkania integracyjne: spływy kajakowe, turnieje 
gry w kręgle, cykl imprez charytatywnych (m.in. zbiórkę hospicjum 
i WoŚP). W 2009 r. Grupa otrzymała wyróżnienie w konkursie Kra-
jowi Liderzy Innowacji organizowanym przez Fundację Innowacji 

i rozwoju w Warszawie, w kategorii innowacyjna 
organizacja.

W ostatnich latach aktywność Made in Kosza-
lin przygasła. Fundacja CIP, w ramach której dzia-
ła Centrum Biznesu, koordynujące działalność 
Made in Koszalin od momentu powstania Grupy, 
przeszło reorganizację, zmieniły się warunki i po-
trzeby firm – na comiesięczne spotkania i  inte-
grację przedsiębiorcy mają zdecydowanie mniej 
czasu niż w latach ubiegłych. Jednak marka na-
dal jest rozpoznawalna i  funkcjonuje w  środo-
wisku lokalnym, stąd pomysł na zorganizowanie 
Forum Made in Koszalin i pobudzenie Grupy do 

rozwoju. Podstawowym kierunkiem jest wciąż wspieranie patrioty-
zmu lokalnego, promowanie dobrych koszalińskich przedsięwzięć, 
ale także promowanie samej marki Made in Koszalin poza Grupą, 
m.in. dzięki partnerstwu z lokalnymi izbami gospodarczymi.

 Temu właśnie ma służyć Forum, które odbędzie się w dniach 1-3 
grudnia br. Wybrane firmy i wydarzenia – decyzją kapituły – zdo-
będą nagrody: Laury Made in Koszalin 2015 w kategoriach kultura 
i design, IT, styl życia i inspiracje oraz biznes. Nominacje przyznają 
mieszkańcy miasta. Z typowanymi przez nich firmami i wydarzenia-
mi można się zapoznać na stronie facebookowej Made in Koszalin.

Firmy i instytucje, które chciałyby przystąpić do Made in Koszalin 
powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie 
medeinkoszalin.pl i przesłać go na adres Centrum Biznesu.

f

m

Potrzebna pomoc dla małego franka!

made in Koszalin – reaktywacja

W piątek 18 grudnia br. o godz. 19.00 Hotel Unitral w Mielnie oraz „Fundacja Dwa Serca” zapraszają na „Franek 
Waleczne Serce” – wyjątkową imprezę charytatywną i aukcję cennych przedmiotów, z których dochód zostanie 
przeznaczony na leczenie Franka Sobieraja. To niespełna roczny synek menedżer działu SPA w Hotelu Unitral - 

Mai Sobieraj. Chłopiec urodził się z bardzo poważna wadą serca.

Grupa Made in Koszalin (MiK) powstała w 2007 r., z inicjatywy Centrum Biznesu, kierowanego wówczas przez 
Agnieszkę Dołęgę i Browar w Koszalinie, producenta marki Brok. Pomysł wsparł prezydent Koszalina, Mirosław 

Mikietyński. W zamyśle Grupa miała skupiać przedsiębiorców, instytucje kultury, instytucje finansowe, spółki 
miejskie i inne lokalne podmioty, by pod wspólnym szyldem promować Koszalin. Na początku grudnia br. 

odbędzie się Forum Made in Koszalin, które de facto jest powrotem do tamtej idei.





W tegorocznej edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego mogą Państwo głosować w jednym 
z 36 punktów na terenie miasta oraz za pomocą ankiety elektronicznej.

Każdy z mieszkańców miasta może wybrać od jednego do sześciu projektów, nie więcej jednak niż trzy 
projekty w każdej z grup. Ważne będą głosy z zaznaczonym co najmniej jednym projektem.

Aby głos był ważny należy podać swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL. 
Uwaga: w głosowaniu można brać udział tylko raz!

LISTA PROJEKTÓW PRZEDŁOŻONYCh POD GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW

Projekty o przewidywanej wartości do 50 tysięcy złotych:
• Bulodrom, czyli boisko do gry w kule
• Dojście od „Ekonoma” do centrum miasta
• Dom Harcerza – bezpieczeństwo, edukacja, wychowanie
• Interaktywna mapa turystyczno-informacyjna miasta Koszalina
• Koszaliński Festiwal Kultur
• Odpocznij w Koszalinie. Drewniane, czterometrowe ławki w kształcie liter, z których składa się słowo Koszalin
• Oznaczenie czerwoną – antypoślizgową farbą istniejących już przejazdów rowerowych przez jezdnię na terenie Koszalina
• Przystanek kolejowo-rowerowy przy ul. Gnieźnieńskiej
• Sekundniki uliczne, czyli wyświetlacze odmierzające czas do zmiany światła na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną 
• Ścieżka rowerowa przy ul. Zwycięstwa (przy deptaku)

Projekty o przewidywanej wartości od 50 do 500 tys. złotych:
• Pięć oryginalnych ławek w różnych częściach miasta, nawiązujących kształtem do miejsca, w których się znajdą tj. książka 
   przy bibliotece, w kształcie dachu amfiteatru, ławka instrument itd.
• Budowa 10 zdrojów (wodotrysków) ulicznych wody pitnej w przestrzeni publicznej miasta
• Miejska aplikacja informacyjno-kulturalna na urządzenia mobilne z wykorzystaniem Beaconów
• Miejski wybieg dla psów
• Modernizacja sali widowiskowej Teatru Propozycji Dialog w Koszalinie
• Murale historyczne – 4 wielkoformatowe malunki na ścianach budynków w kilku miejscach, przedstawiające ulice dawnego 
   Koszalina
• Od Juniora do Seniora – Rodzinny plac rekreacyjny „Jacek i Agatka”
• Piknik Park lub Piknik Skwer – miejsce do grillowania i piknikowania dla mieszkańców
• Szlakiem Koszalińskich Legend
• Ścieżka rowerowa - ul. Franciszkańska/ul. Batalionów Chłopskich z wykorzystaniem kładki nad Dzierżęcinką

Głosować można tylko do 16 listopada br. 
Ogłoszenie wyników – początek grudnia. 

Opisy wymienionych projektów oraz elektroniczny formularz głosowania znaleźć można pod adresem:
www.obywatelski.koszalin.pl/pl/page/bud-et-obywatelski-2016





„Za doskonale zorganizowaną strefę SPA i strefę saun, bardzo dobre połączenie kon-
cepcji SPA z działalnością rehabilitacyjną, kompleksowość oferty oraz niestandardowe 
wyposażenie” – tak organizatorzy konkursu na najlepszy ośrodek medical SPA w Polsce 
uzasadniali niedawno główną nagrodę dla mieleńskiego hotelu Unitral. Ich słowa są naj-
trafniejszym podsumowaniem przemiany, jaką Unitral przeszedł w ciągu ostatnich paru 
lat. Dzięki gruntownej modernizacji dysponuje on obecnie nowoczesną bazą zabiegową 
i hotelową, a co chyba najważniejsze – oferuje usługi niezwykle kompetentnego i zgra-
nego zespołu. Kieruje je zresztą nie tylko do przyjezdnych. Jego ofertę docenia coraz 
liczniejsze grono koszalinian korzystających w Unitralu z rekreacji w strefie saun, z basenu 
solankowego, kriokomory oraz leczniczych i relaksujących masaży.
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akończona trzy lata temu roz-
budowa sprawiła, że Hotel 
Medical SPA Unitral zyskał do-
datkowe atrakcje, a jego oferta 
stała się kompletna, uwzględ-
niająca zabiegi SPA, odnowy 
biologicznej i  rehabilitacji. Po-

łączenie tych trzech segmentów spowodowało, że Unitral unieza-
leżnił się od sezonowości. Przyjmuje gości przez cały rok i co warto 
podkreślić - stale jest zapełniony niemal w 90 procentach! 

Prezes Bolesław Krawiec, który od wielu lat kieruje Hotelem Uni-
tral, nie kryje satysfakcji: - Minęły już trzy lata od momentu oddania 
nowej części obiektu do użytku, a  od projektowania co najmniej 
pięć lat i dalej można powiedzieć, że wyznaczamy standardy, któ-
rych niektórzy wciąż nie są w stanie osiągnąć. Świadczy to o tym, że 
dobrze przygotowaliśmy się do inwestycji i że przeprowadziliśmy 
ją właściwie. Dobudowaliśmy nie tylko kompleks SPA, ale również 
49 pokoi hotelowych w  standardzie czterech 
gwiazdek. To zwiększyło naszą atrakcyjność 
i nasz potencjał. Po sezonie przyjmujemy prze-
ważnie gości zagranicznych, głównie niemiec-
kich. Latem w większości  goszczą u nas Polacy 
i są to pobyty typowo wakacyjne. 

Na wakacje przyjeżdżają do Hotelu Unitral 
zazwyczaj rodziny z dziećmi. To głównie z my-
ślą o nich organizowane są dodatkowe zajęcia. 
Prezes Krawiec mówi: - od początku działalno-
ści mieliśmy zawodowych animatorów, którzy 
zapewniali gościom niestandardowe rozrywki. 
Z czasem stało się to normą w polskich hote-
lach nastawionych na dłuższe pobyty. Ale my 
poszliśmy o krok dalej. W czasie wakacji i ferii 
zimowych proponujemy małym gościom i  ich 
rodzicom zabawy ze znanymi muzykami, akto-
rami, pisarzami, malarzami. Chętnych do udzia-
łu w tych warsztatach nigdy nie brakuje. 

NIC NIE ZASTąPI LUDZKICh RąK

Jednak istota oferty Hotelu Medical SPA Unitral to rehabilitacja, 
odnowa biologiczna i zabiegi SPA prowadzone pod nadzorem le-
karzy. Do zespołu medycznego współpracującego z Unitralem na-
leżą: dr Józef Gasiński (laryngolog), dr Anna Gąska (kardiolog), dr 
Janusz Gudajczyk (neurolog), dr Jerzy Ulrich (ginekolog) i dr Anna 
Piwońska-Zdunek (internista, psychiatra).  Zdecydowana większość 
rehabilitantów i  terapeutów to magistrowie w  swoich specjalno-
ściach, co - poza ich ogromnym doświadczeniem zawodowym - 
gwarantuje wysoki poziom usług. - Nasze SPA ma charakter SPA 
medycznego nie tylko z nazwy. U nas fakt, że zabiegi są przyjemne, 
nie jest najważniejszy. Kluczowe są skutki prozdrowotne - zapewnia 
Bolesław Krawiec. – Jako ludzie współcześni powoli przyzwyczaja-
my się do tego, że na prawie wszystko jest jakaś tabletka i tak samo 
na prawie każde schorzenie jest maszyna, która ma pomóc w  le-
czeniu. Weźmy na przykład wykonywany u nas masaż limfatyczny. 
Są już dostępne na rynku specjalne rękawy uciskowe, które mecha-
nicznie, poprzez ucisk w poszczególnych częściach ciała, powodują 
drenaż limfy. Ale tak naprawdę nic nie zastąpi rąk ludzkich, które 
czują, dotykają, reagują. Maszyna jest bezduszna i zaprojektowana 
dla wszystkich, pod jakiś standard. Natomiast tu można poprzez in-
terakcję z pacjentem spowodować precyzyjniejsze, zindywidualizo-
wane działanie. efekty zabiegów są nieporównywalne.

Zdaniem prezesa Bolesława Krawca, niezwykle kompetentny ze-

spół to ogromny kapitał Unitrala. Jego trzon stanowią osoby z kil-
ku- i nawet kilkunastoletnim stażem pracy. Stale zresztą podnoszące 
kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i kursach. – Bardzo mnie 
cieszy, że nie ma fluktuacji kadry. Nawet jeśli ktoś odchodzi, to za-
zwyczaj po to, by założyć własną działalność. To usamodzielnienie 
się jest namacalnym dowodem na to, jaki wysoki kunszt zawodowy ci 
specjaliści osiągnęli. Nie oznacza ono zerwania współpracy z nami. 
Współpraca trwa zazwyczaj dalej, choć na innych już zasadach. 

DOBRODZIEJSTWA LECZNICZEJ SOLI

Strefa SPA & Wellness w Hotelu Unitral urządzona jest w „klimacie 
Morza Martwego”. Co to znaczy? Sól z Morza Martwego, przywożo-
na z Jordanii, jest tutaj motywem przewodnim – w zabiegach reha-
bilitacyjnych, relaksujących, upiększających i odnowie biologicznej. 

Najbardziej spektakularnym elementem kompleksu jest z pew-
nością basen solankowy. Zasolenie wody wynosi w nim 15 procent. 
To wystarczy, by wystąpiło zjawisko określane z angielska jako flo-
ating, czyli swobodne unoszenie się na powierzchni wody. W takim 
stanie odpoczywają szczególnie kręgosłup i  układ nerwowy, bo 
rozluźniony jest cały szkielet mięśniowy. Ciekawostką jest to, że za-
nurzając głowę delikatnie pod wodę, usłyszymy przyjemną, relaksu-
jącą muzykę. To element świadomie zaplanowany, który w połącze-

niu z działaniem nastrojowego światła wzmaga 
uczucie błogości i głębokiego odprężenia. 

Marcin Betliński, który wspólnie z  Mają So-
bieraj zarządza strefą SPA, zachęca do kąpieli 
w basenie solankowym: - Może z nich korzystać 
każdy. Woda tak jak w Morzu Martwym zawiera 
aż 21 minerałów. Szczególnie duża zawartość 
potasu i magnezu powoduje doskonałe efekty 
w procesie odnowy biologicznej, w zwalczaniu 
skutków nadmiernego stresu, w leczeniu rozma-
itych kontuzji oraz przy problemach skórnych. 

Nie tylko solanka, ale również błota i  glinki 
mineralne działają stymulująco na skórę. od-
powiednio do jej typu dobiera się w  Unitralu 
peelingi, kojące maski, aromatyczne masaże. 
Skóra staje się po nich dobrze nawilżona, wzra-
sta jej napięcie i  elastyczność, polepsza się 
stan włókien elastyny i  kolagenu. Wszystko to 
opóźnia procesy starzenia. Minerały morskie 
mają również zbawienne działanie dla skóry 
zanieczyszczonej i przetłuszczającej się. Chodzi 
o  właściwości przeciwzapalne i  przeciwbakte-

ryjne. Wnikając głęboko w pory skórne, minerały łagodzą podraż-
nienia oraz wspomagają zdolność usuwania substancji toksycznych. 
Błota i glinki, stosowane do zawijania, okładów i kąpieli, pozwalają 
zmniejszyć napięcie mięśniowe i nerwowe, poprawić krążenie krwi 
oraz złagodzić bóle reumatyczne. Używane są również do redukcji 
tkanki tłuszczowej. 

KOMBINAT ZDROWIA I URODY

Kiedy weźmie się pod uwagę, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
w Unitralu wykonano prawie 173 tysiące zabiegów, nie dziwi infor-
macja, że praca masażystów i innych specjalistów odbywa się każde-
go dnia w 27 gabinetach (28. to salonik fryzjerski). Do tego docho-
dzi 15 elementów składowych strefy łaźni i saun oraz kriokomora. 

Prezes Bolesław Krawiec komentuje: - U  nas można podrepe-
rować i zdrowie, i urodę. Jesteśmy bardzo wszechstronni. Ale od 
razu wyraźnie podkreślam, że nie ścigamy się z klinikami medycyny 
estetycznej. Zabiegi zaawansowanej kosmetologii czy medycyny 
estetycznej wykonuje się stacjonarnie i dlatego takie ośrodki uloko-
wane są zazwyczaj w miastach. My skupiamy się na poprawie kon-
dycji fizycznej i kształtowaniu dobrych nawyków. Nie poprawiamy 
samopoczucia, my poprawiamy zdrowie. obrazowo można to ująć 
tak: jeśli kogoś boli kręgosłup, to nawet jeśli zrobi sobie doskona-

z
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łą operację plastyczną, kręgosłup nie przestanie go boleć. A nam 
chodzi o to, by goście powracali do komfortu życia nie poprzez ko-
smetykę, tylko przez trwałe pozytywne zmiany. 

Jak już wspomnieliśmy, z oferty Hotelu Unitral korzystają nie tyl-
ko przyjezdni. Kamila Sikorska, masażystka pracująca w strefie SPA, 
mówi: - Mam wielu gości z Koszalina albo okolic, których można 
nazwać stałymi gośćmi. Niektórzy korzystają systematycznie z jed-
nego masażu, inni za każdym razem chcą spróbować czegoś nowe-
go. rozwija się również sympatyczna moda, by w ramach prezentu 
zamiast kolejnej książki czy gadżetu, ofiarować komuś voucher do 
SPA na konkretny zabieg. W ten sposób osoby nieprzyzwyczajone 
do korzystania ze SPA poznają naszą ofertę. Gdy dostaną taki bon, 
przychodzą do nas i  przeżywają piękne chwile. Widzą, że to ma 
sens i raz na jakiś czas powracają, by na chwilę  wyłączyć się, zre-
laksować. Zresztą można korzystać z zabiegów we dwoje w jednym 
gabinecie - z mężem, żoną, przyjaciółką, czy nawet z dzieckiem, bo 
mamy nawet pakiet zabiegów dla dzieci. Szczególnie dziewczynki 
czują się wtedy jak małe księżniczki. 

Koszalinianie są również częstymi gośćmi w strefie łaźni i saun. Ci 
którzy korzystają z nich często, podkreślają, że kompleks jest prze-
stronny, urządzony ze smakiem, z  wygodnym rozkładem atrakcji. 
Jest w  nim gdzie odpocząć między fazami saunowania, wyciszyć 
się. Na osobne słowa uznania zasługują pracownicy obsługi: dys-
kretni, życzliwi, pomocni. Jeden z gości, korzystający z saun w Uni-
tralu systematycznie, tak to podsumowuje: - Znam podobnych 
miejsc wiele. Kolejne powstają, także w samym Koszalinie. oczywi-
ście z ciekawości je sprawdzam. Ale atmosfery i poczucia komfortu, 
jakie daje Unitral, nigdzie nie spotkałem. Dlatego przyjeżdżam tutaj 
często, choć jedna rzecz pozostała mi do posmakowania, bo dotąd 
nie miałem okazji wziąć udziału w nocnym saunowaniu, które odby-
wa się w każdy ostatni piątek miesiąca.    

NAJLEPSZE MEDYCZNE SPA W POLSCE

Walory Unitrala doceniają nie tylko goście, ale również branża. 
W  tegorocznej edycji konkursu „wSPApaniałe miejsca na mapie 
urody” mieleński hotel uznany został za najlepszy w kategorii „Me-
dical SPA”. Uzasadnienie nagrody mówi samo za siebie: „Za dosko-
nale zorganizowaną strefę SPA i strefę saun, bardzo dobre połącze-
nie koncepcji SPA z działalnością rehabilitacyjną, kompleksowość 
oferty oraz niestandardowe wyposażenie”. 

Przy ocenie hoteli i ośrodków, które znalazły się w ścisłym finale, 
a były to same topowe miejsca,  liczył się każdy szczegół. ogrom-
ne znaczenie miał fakt, że usługi Hotelu Medical SPA Unitral opie-
rają się na soli z  Morza Martwego, a  basen solankowy pozostaje 

wciąż w Polsce ewenementem. Czynnikiem kluczowym byli jednak 
ludzie: pracownicy zawsze uśmiechnięci, otwarci, życzliwi. Docenio-
ne zostało bardzo indywidualne podejście do klienta, zaangażowa-
nie, umiejętność zaproponowania właściwych zestawów zabiegów 
w określonej sytuacji. 

Słowo „zespół” w rozmowach o Hotelu Unitral wraca zresztą nie 
tylko przy tej okazji. Atmosfera jaką tworzą zarządzający i pracowni-
cy, ich kreatywność, ale i naturalność oraz dystans do siebie samych 
stanowią w połączeniu wartość samą w sobie. I dlatego możliwe 
są nawet takie przedsięwzięcia jak nieco szalona sesja zdjęciowa, 
której efekty Czytelnicy „Prestiżu” tutaj oglądają.  

Ale wracając do konkursowej oceny: wielu członków jury było 
wcześniej gośćmi Hotelu Unitral. oczywiście incognito. Mogli 
dosłownie na własnej skórze doświadczyć, jakie są standardy ob-
sługi w hotelu. Badano również opinię innych gości. okazało się, 
że wszyscy akcentowali domową atmosferę. Marcin Betliński, ma-
nager działu SPA, mówi: - Pamiętamy naszych klientów, a oni pa-
miętają nas. Przyjeżdżają nie na określony masaż, ale przyjeżdżają 
na masaż u konkretnej osoby. W tej chwili gościmy na przykład 10 
osób, które tak ustaliły termin pobytu, by ich ulubieni masażyści nie 
byli akurat na urlopie.  

Małgorzata Kugler, kierująca marketingiem Unitrala, dodaje: - 
Nagroda nas ogromnie ucieszyła, bo to dowód, że obraliśmy do-
brą drogę. To jest zasługa wszystkich pracowników, bo każdy z nas 
każdego dnia zapracowuje na zadowolenie i sympatię gości.  
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Hotel Unitral należy do grupy HoTeLe NAD-
MorSKIe, w  skład której wchodzą również 
Hotel Senator w  Dźwirzynie i  Hotel Lidia 
w Darłówku. Nie konkurują z sobą, ale uzupeł-

niają się pod względem oferty. Lidia nastawiona jest szczególnie 
na pobyty rodzinne. Senator z kolei na grupy szkoleniowe, kon-
ferencje oraz spotkania integracyjne. Unitral oferuje jako specjal-
ność odnowę biologiczną i poprawę kondycji fizycznej, ale po-
zostałe dwa hotele również mogą poszczycić się nowoczesnymi 
kompleksami Bursztynowe SPA.  Wszystkie angażują się w życie 
lokalnych społeczności. Unitral na przykład organizuje imprezy 
charytatywne  - najbliższą 18 grudnia br. z  zamiarem zebrania 
pieniędzy na operację serca małego chłopca (szerzej piszemy 
o  tym osobno). Najgłośniejszym cyklicznym wydarzeniem tego 
typu w Mielnie jest doroczny bal, z którego dochód zasila fun-
dusz stypendialny dla zdolnej młodzieży z terenu gminy. Kolejny 
odbędzie się już 23 stycznia 2016 roku. W Darłowie takim wy-
darzeniem jest doroczny bal charytatywny na rzecz miejscowego 
hospicjum organizowany przez Hotel Lidia.     

Ciepło… 
zimno… 
to nasza 
specjalność
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Nawet 
mumię 

rozruszamy

Rytuały 
bardzo 
smaczne



ANDRZEJ TRYNISZEWSKI
W zespole Unitralu od 9 lat, a w zawo-

dzie fizjoterapeuty – od zawsze, czyli od 
ukończenia AWF.  encyklopedia wiedzy 
o fizjoterapii. równie dużo czasu poświę-
ca pracy i doskonaleniu wiedzy na szko-
leniach i  kursach. Uwielbia ludzi. Umie 
wsłuchać się w ich potrzeby – od długiej 
rozmowy rozpoczyna pracę z każdym pa-
cjentem. W pracy stawia na eliminowanie 
problemów, a  nie łagodzenie objawów. 
Niekwestionowany autorytet w swej dzie-
dzinie. Z myślą o swoich pacjentach przy-

gotował specjalny atlas ćwiczeń, by mogli kontynuować rehabilita-
cję w domu.  

o dziedzinie, którą się zajmuje, mówi tak: „W pojęciu fizjoterapii 
mieści się wiele procedur leczniczych. Właśnie leczniczych, bo na-
wet jeśli mowa o masażu, to nie jest to masaż klasyczny, ale nakie-
rowany na przywracanie sprawności kręgosłupa czy narządu ruchu. 
Jednym z  zadań fizjoterapeutów jest również diagnostyka. Stąd 

ścisła współpraca z  lekarzami (zwłaszcza ortopedami, chirurgami, 
rehabilitantami). Fizjoterapia zwalcza ból, tak jak farmakologia, ale 
o ile leki znoszą objawy bólu, fizjoterapeuta zajmuje się eliminacją 
przyczyn dolegliwości.”    

   
MAŁGORZATA REIChERT
Fizjoterapeutka z  wykształcenia i  za-

miłowania. Młoda, już bardzo doświad-
czona, wciąż uzupełniająca wiedzę. Jej 
specjalnościami są: rehabilitacja spor-
towców (w  ubiegłym roku opiekowała 
się szczypiornistkami AZS, przywracając 
im sprawność  po poważnych kontu-
zjach)  oraz praca z  dziećmi. Do malu-
chów ma wyjątkowe podejście, umie 
znaleźć z nimi wspólny język. rehabilito-
wała osoby po poważnych wypadkach 
z efektami, które wzbudzały uznanie naj-

bardziej doświadczonych lekarzy - ortopedów. W Unitralu pracuje 
od trzech lat. 
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Atmosferę każdego miejsca tworzą ludzie. Nie inaczej jest w Hotelu Unitral. 
Jego pracownicy to zespół w pełnym tego słowa znaczeniu: świadomy 

współodpowiedzialności za sukces firmy, zżyty i wzajemnie życzliwy. Na dokładkę 
z dystansem do siebie i pracy – czego dowodem jest wykorzystana w naszym 
artykule sesja zdjęciowa. Nie sposób indywidualnie przedstawić wszystkich 

ludzi Hotelu Unitral, prezentujemy Państwu niektórych. 

KLUCZeM Do SUKCeSU 
JEST ZESPÓŁ 

Każdego 
postawimy 

na nogi 



MARZENA WOJNICKA
W Unitralu od 12 lat. Specjalistka ma-

sażu ajurwedyjskiego. Ma do niego 
szczególne predyspozycje – jest ciepła, 
spokojna, sympatyczna. Współpracow-
nicy mówią, że dzięki szczególnej intuicji 
potrafi wręcz „wniknąć” w duszę klientów 
i  zrelaksować najbardziej spięte osoby. 
Stąd duże grono wiernych klientów, któ-
rzy potwierdzają, że po zabiegach pani 
Marzeny czują się po prostu szczęśliwi. 
Ajurweda to jej pasja: „Ajurweda zakłada 
potrzebę równowagi ciała, psychiki i du-

cha, jako warunku zdrowia człowieka. Nie bez powodu mówi się 
o tych masażach jako o rytuałach. Wszystko, każdy ruch, każda czyn-
ność, tempo ma głębokie uzasadnienie. Podstawowym masażem 
ajurwedyjskim jest ABHAyANGA. Trwa on dwie godziny. Na wstę-
pie staramy się osobie masowanej wyjaśnić, na czym zabieg pole-
ga, jaki jest jego cel, czego się można w jego trakcie spodziewać 
i  jak najlepiej nastroić się do przyjęcia rytuału. Jest to masaż har-
monizujący cały organizm. Jeśli osoba masowana rzeczywiście się 
wyłączy na ten czas, na pewno doświadczy głębokiego odprężenia, 
ukojenia, wyciszenia. Bardzo ciekawym zabiegiem jest SHIroDHA-
rA, nazywana również rytuałem na „trzecie oko”. Używa się w nim 
jeszcze więcej ciepłego oleju, niż w masażu ABHAyANGA. Zaczyna-
my od masażu głowy, barków i ramion na siedząco, następnie gość 
kładzie się na plecach i przez następne pół godziny lejemy mocno 
rozgrzany, przyjemny olej na okolice „trzeciego oka” (chodzi o miej-
sce między brwiami, inaczej czakrę). Tego uczucia nie da się opisać, 
jest niesamowicie przyjemne. Gdy leżymy, struga ciepłego oleju 
spływa nam najpierw po czole, później po włosach i całej głowie. 
osoby, które korzystały z tego zabiegu, rozmaicie opisują doznania, 
ale wszystkie mówią o niezwykle głębokim relaksie. Większość za-
sypia. To całkowicie niekontrolowane i nie warto się tego bać. Jeśli 
ktoś uśnie w  trakcie masażu to znak, że organizm  się całkowicie 
wyłączył, że odrzuciliśmy wszystkie problemy”. 

KAMILA SIKORSKA
Przyjaciele z  zespołu mówią o  niej: 

„masażystka z  zawodu, pasjonatka i  per-
fekcjonistka z charakteru”. Specjalizuje się 
w masażach orientalnych. Jej sesje stano-
wiły podstawę dla opracowania standar-
du poszczególnych zabiegów w Unitralu 
– współtworzyła ich metodykę, procedury 
wykonywania, przebieg, sposób postępo-
wania z klientami. Jej precyzja i profesjo-
nalizm są legendarne. 

Jest kopalnią wiedzy na temat oriental-
nych rytuałów zdrowia: „W  Azji i  krajach 

orientu w medycynie bazuje się na systemie energetycznym czło-
wieka. Stąd duże znaczenie technik manualnych, uciskania konkret-
nych punktów ciała dla wywołania określonej reakcji organizmu. 
Klasyczna, europejska medycyna jest wobec tego nieufna, bo ona 
wszystko racjonalizuje. oczywiście nie chodzi o to, żeby wykluczyć 
medycynę zachodnią, bo jest ona skuteczna i potrzebna. Jednak 
połączenie obu tradycji często przynosi dobre efekty. Zwłaszcza 
wtedy, kiedy leki nie pomagają w takim stopniu, w jakim teoretycz-
nie powinny. Wtedy warto spróbować metod z zakresu medycyny 
naturalnej, dalekowschodniej, które mogą uzupełnić, wspomóc 
i przyspieszyć efekt leczenia. Podobnie zresztą z profilaktyką. Coraz 
częściej wzmacniamy nasze organizmy zabiegami takimi jak masa-
że czy refleksoterapia. U nas typowy zabieg akupresury (synonim 
refleksoterapii) trwa 50 minut. Stymulujemy wówczas  wszystkie 
punkty na stopach powiązane z poszczególnymi organami. Pacjen-
tom wyjaśniamy, co się dzieje, jakie znaczenie mają poszczegól-
ne czynności. Jest to głównie masaż uciskowy. Nie zawsze jest on 
całkiem przyjemny w odczuciach, niektóre punkty są bolesne. Nie 

zrażajmy się, bo to jest ból, który przynosi ważne informacje. Nie 
jest na tyle silny, by był nie do wytrzymania. Jeśli od razu zakomu-
nikujemy terapeucie odczucia, on zacznie delikatniej stymulować 
dane miejsce. Poprzez akupresurę nie tylko harmonizujemy narzą-
dy wewnętrzne za pomocą uciskania punktów refleksologicznych, 
ale dodatkowo jest to po prostu masaż stóp, pobudzający krążenie, 
rozluźniający i  relaksujący. rozmaitych praktyk wschodnich o  po-
twierdzonym pozytywnym działaniu stosujemy w  Unitralu bardzo 
dużo. osoby, które wcześniej nie doświadczały takich zabiegów 
mogą czuć się w tym bogactwie zagubione. Dlatego bardzo ważna 
jest wstępna rozmowa, kiedy gość określa, na jakim efekcie mu za-
leży, co chciałby osiągnąć.” 

BERNADETA ŁASZCZ
Ma ogromną wiedzę i  doświadczenie. 

W  unitralowym zespole od 14 lat. Cie-
pła, sympatyczna i  skromna.  Choć jest 
niekwestionowanym autorytetem w dzie-
dzinie masażu nazywanego drenażem 
limfatycznym, wciąż się szkoli. Jak podkre-
ślają jej współpracownicy, zawsze pierw-
sza opanowuje pokazywane podczas 
warsztatów techniki a z  jej skrupulatnych 
notatek korzystać można jak z podręczni-
ka. Zjednuje sobie ludzi pogodą ducha. 
Pracy poświęca się w  stu procentach. 

Klientom pomaga bez względu na porę dnia, czy datę w kalenda-
rzu. Bywa, że przyjmuje ich nawet w niedziele i święta. Mówi, że to 
naturalne, bo odmówić pomocy nikomu nie można. 

o drenażu limfatycznym wie chyba wszystko: „Układ krwionośny 
rozprowadza w  naszym organizmie  składniki odżywcze, a  układ 
limfatyczny ma za zadanie odbiór produktów przemiany materii. 
Zakłócenia w jego pracy bywają pochodną chorób układu krążenia 
krwi, chorób nerek, skutkiem przerwania węzłów chłonnych w czasie 
operacji chirurgicznych. Celem masażu staje się pobudzenie pracy 
układu limfatycznego. Ucisk jest delikatniejszy niż przy klasycznym 
masażu, bo nie masujemy mięśni, a skórę i warstwę między skórą 
a mięśniami, gdzie biegną naczynia limfatyczne. Masaż jest formą 
rehabilitacji po usunięciu węzłów chłonnych (przy mastektomii, 
operacjach brzucha). Stosuje się go wyłączenie ze wskazania leka-
rza. Zależnie od tego, jak duży obszar ciała obejmujemy zabiegiem, 
różny jest czas jego trwania. Ponieważ ucisk jest niewielki, pacjenci 
odczuwają senność, spadek napięcia. W Unitralu oprócz mnie dre-
nażem limfatycznym zajmują się jeszcze trzy koleżanki, a dwie dre-
nażem i specjalistycznym bandażowaniem jednocześnie. Bo warto 
zaznaczyć, że również odpowiednie użycie elementów uciskowych 
ma działanie terapeutyczne.” 

ROBERT KORCZYŃSKI
Nowego zawodu uczył się w  Hotelu 

Unitral i  pokochał go. Miłośnik natury 
i  przyrody, działa w  ruchu skautowym. 
elementy eko wprowadza do własnej pra-
cy. Cały czas się rozwija, próbuje nowych 
technik, jest jednym z  pomysłodawców 
programu nocnego saunowania. W  Uni-
tralu pracuje 2 lata. łaźnie i sauny to jego 
królestwo i pasja: „W Unitralu goście mają 
do dyspozycji dwie sauny suche i  dwie 
parowe. Zawsze najpierw bierzemy ciepły 
prysznic, wycieramy ciało do sucha i do-

piero wchodzimy do „biosauny”. W niej czeka nas na początek dość 
łagodna stymulacja.  Wchodząc do środka, włączamy klepsydrę 
i odliczamy 15 minut.  Wychodzimy, bierzemy zimny prysznic, który 
zamyka pory skóry i  zmywa z  ciała to, co wypociliśmy. Już czyści 
wchodzimy do studni lodowej. Jeżeli nie czujemy się wystarczająco 
rozgrzani, to pierwsze wejście nie musi oznaczać pełnego zanurze-
nia w zimnej wodzie.  Później robimy 5 minut przerwy. Drugie wej-
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ście to 10, a ostatnie 5 minut w saunie. Po nich zawsze cykl: zimny 
prysznic, studnia lodowa, 5 minut odpoczynku. Tak samo korzysta-
my z trzech kolejnych saun. 

Ale jest coś, co może w 10 minut spowodować podobne pobu-
dzenie organizmu, jak pełny trzygodzinny seans. Chodzi o  rytuał 
naparowy. W jego trakcie czterokrotnie rozgrzane kamienie pole-
wane są wodą i  podbijana jest w  ten sposób temperatura. Przez 
odpowiednią pracę wachlarza i  ręczników osoba prowadząca ry-
tuał kieruje gorące powietrze na każdego z siedzących w saunie. 
W czwartej rundzie jest łatwiej, bo na kamienie wysypuje się dodat-
kowo  kryształki mentolu. W tym momencie prowadzimy inhalację 
górnych dróg oddechowych. Zwyczajnie powinniśmy w saunie od-
dychać ustami, żeby nie poparzyć dróg oddechowych. W czwartej 
rundzie rytuału naparowego wciągamy powietrze przez nos, a wy-
dychamy ustami. Zawsze po rytuale proszę gości, by schłodzili ciało 
zimnym prysznicem, później weszli do studni lodowej i koniecznie 
położyli się na 10-15 minut na leżance. Potrzebne jest to, by serce 
zdążyło przepompować krew i wyrównać całą temperaturę w orga-
nizmie. Nie chodzimy, nie biegamy i nie pijemy zimnych płynów, 
ponieważ możemy łatwo się przeziębić. Jeśli chce nam się pić, się-
gamy po ciepłą herbatę. Dopiero po odpoczynku możemy popły-
wać lub siąść w jacuzzi.” 

ANNA KANIA
Kosmetyczka z  dwunastoletnim sta-

żem. Pracę w  Unitralu zaczynała – jak 
wielu pracowników działu SPA - od ob-
sługi recepcji. Ale jak mówi, wciąż myśla-
ła o  przekwalifikowaniu się, bo marzyła 
o  pracy w  obecnym zawodzie. I  udało 
się. Ukończyła nawet studia kosmetyczne. 
Mówi, że kosmetyka to jej świat, a Unitral 
– miejsce na ziemi.  Szczególnie interesuje 
się kosmetyką twarzy i wie o niej prawie 
wszystko. A czego nie wie, dowiaduje na 
licznych szkoleniach i  kursach. „Wszyst-

kie dobroczynne skutki działania klimatu morskiego, soli morskiej 
i innych czynników związanych z morzem określa się mianem tala-
soterapii. Mieszczą się w tym pojęciu również inhalacje. Powietrze 
w unitralowej strefie SPA ma takie same właściwości jak nad Mo-
rzem Martwym. regenerujący i pobudzający wpływ talasoterapii na 
naszą skórę można wzmocnić działaniem szerokiej palety zabiegów 
na bazie najwyższej jakości kosmetyków. Sprawią one, że skóra twa-
rzy i ciała nabierze młodzieńczego blasku. Specjalistyczne techniki 
kosmetyczne przywrócą jej jędrność i gładkość. Wszystko po to, by 
poczuć prawdziwy relaks i odprężenie. I to jest podstawowy cel mo-
jej pracy.”

ALICJA WIECZOREK 
Pracuje w hotelu od przeszło 13 lat i należy do tej grupy osób, 

które awansowały na stanowisko menedżerskie z zespołu. Wielo-
krotnie pełniła funkcję zastępcy kierownika, a od dwóch lat zarządza 
tym zespołem pełniąc funkcję managera on duty (dyżurującego). 
Koledzy cenią ją jako osobę bardzo sumienną , ciepłą i przyjaciel-
ską. Zawsze daje pierwszy impuls do wszelkiego rodzaju pomysłów 
integracyjnych, jak np. wspólne przebieranie się na Halloween.  
A przede wszystkim zaraża optymizmem w codziennej pracy. Bar-
dzo dba o dobrą atmosferę w swoim zespole. Nie tylko poprzez 
serdeczne relacje, ale także poprzez przygotowane własnoręcznie 
dekoracje, które zdobią recepcję działu SPA i odnowy biologicznej

MARCIN BETLIŃSKI
Wspomina, że po studiach o pracę w Unitralu starał się przez rok, 

każdego miesiąca ponawiając zgłoszenie. Upór się opłacił. Po pię-
ciu latach na stanowisku fizjoterapeuty, został menedżerem działu 
SPA & Wellness – jest nim od trzech lat. Zawsze uśmiechnięty, uważ-
nie słuchający rozmówców. Bardzo oddany pracy i  swojemu ze-
społowi. Spokojny, zrównoważony, konkretny, rzeczowy, daje pra-

cownikom poczucie bezpieczeństwa, a  poprzez swoją otwartość, 
zrozumienie i wyrozumiałość wyklucza konflikty w zespole. Potrafi 
szybko i sprawnie zażegnać każdy kryzys. Słowem – szef doskonały. 
W samych superlatywach mówią o panu Marcinie również współ-
pracownicy z innych działów. 

MAJA SOBIERAJ
Drugi menedżer działu SPA & Wellness. W  Unitralu od ośmiu 

lat. Awansowała ze stanowiska pracownika obsługi recepcji na kie-
rownika działu rehabilitacji, a trzy lata temu powierzono jej obec-
ne obowiązki. Ciepła, kontaktowa, zawsze taktowna. Lubi ludzi - ze 
wzajemnością. Świetnie rozumie ich potrzeby, wyczuwa je bez słów, 
ma  wysoki współczynnik inteligencji społecznej. od prawie roku 
opiekuje się w domu ciężko chorym synkiem. Mimo to uważnie śle-
dzi, co dzieje się w firmie i doradza kolegom.

MAŁGORZATA KUGLER
Manager ds. sprzedaży i  marketingu. W  Unitralu pracuje pra-

wie 10 lat. Sama się dziwi, że to aż tyle czasu. Jej współpracowni-
cy mówią o niej: opoka i kompedium wiedzy o hotelu. Wie o nim 
naprawdę wszystko. rzeczowa, konkretna, trudno ją wyprowadzić 
z równowagi, więc jeśli komuś się to uda, to znaczy, że bardzo się 
postarał. Potrafi precyzyjnie przekazać swoje oczekiwania, szybko 
rozwiązywać konflikty. 

ANNA LEDOChOWICZ
Specjalista ds. marketingu. od 2012 r. w zespole w Hotelu Uni-

tral. Wcześniej odpowiedzialna za promocję gminy Mielno. Nie ma 
dla niej rzeczy niemożliwych – mówią koledzy. Potrafi zorganizować 
wszystko, zrealizować najbardziej karkołomny pomysł – nawet pod 
presją czasu. Jest wyjątkowo kreatywna, obdarzona wyobraźnią, 
a także łatwością nawiązywania i utrzymywania dobrych kontaktów. 
Pozytywna wobec ludzi i tak przez nich odbierana. Ma dla wszyst-
kich czas, nawet kosztem własnego.
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76-032 Mielno, ul. Piastów 6

Recepcja hotelu: 
tel. (94) 31 68 100, 200

tel. (94) 31 89 231
kom. 725 66 03 30

e-mail: recepcja@unitral.pl

Telefony SPA:
Manager SPA (94) 31 68 380, 

kom. 782 780 400
recepcja SPA (94) 31 68 370. 371

e-mail:  spa.recepcja@unitral.pl

Telefony Rehabilitacja:
Kierownik rehabilitacji (94) 31 68 360
recepcja rehabilitacji (94) 31 68 300

e-mail: rehabilitacja@unitral.pl
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Gotowania nie uczyła go mama czy babcia. Mówi, że kuchnię odkrył sam jako 
dwudziestolatek. Po 13 latach pracy w zawodzie ma kilkustronicowe gastronomiczne 

CV.  rafał Lorenc – do niedawna szef kuchni ekskluzywnej mieleńskiej restauracji, 
uczestnik telewizyjnego programu „Top Chef”, w którym doszedł do ćwierćfinału. 
Przygotowuje się do otwarcia pierwszej autorskiej restauracji. W Koszalinie, choć 

jest rodowitym warszawiakiem. – Projekt Kuchnia będzie azylem kulinarnym 
od ludzi, którzy kochają gotować, dla ludzi, którzy kochają jeść 

– zapowiada w rozmowie z Anną Makochonik.

RAFAŁ LORENC
KUCHArZ To ZAWÓD DLA 

TWArDyCH ZAWoDNIKÓW

k iedy uznałeś, że nie będziesz tylko 
jeść, ale zaczniesz gotować?

- To był czysty przypadek. Tuż po li-
ceum, a przed wyjazdem za granicę do 
pracy, zapisałem się z kolegą do szkoły 
gastronomicznej, kierunek: organiza-
cja usług gastronomicznych. Chcie-

liśmy uniknąć wojska. Przedtem, wyłączając pomoc przy lepieniu 
pierogów u babci, nie miałem pojęcia o gotowaniu. Nawet nie wie-
działem, jak zrobić porządną jajecznicę.  

- Szkoła dużo cię nauczyła?
- Ukończyłem ją z tytułem technika usług gastronomicznych, ale 

nie mam o  niej najlepszego zdania. Umiałem zrobić zupę ogór-
kową i  kotleta schabowego. Szkoła nie nauczyła mnie pracować 
w kuchni, ani sobie tej pracy zorganizować. od 13 lat pracuję w za-
wodzie, na różnych stanowiskach, w  różnych miejscach i  to moja 
najlepsza szkoła.

- Od czego zacząłeś tę „właściwą” edukację?
- Szkoła była nudna. równolegle zacząłem więc pracę w restau-
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racji. Pod skrzydła wziął mnie kolega i od razu na stanowisko ku-
charza. Poświęcił mi dużo czasu. Uczyłem się jak trzymać nóż, jak 
nim kroić, a  że uczę się szybko, praca szła mi dobrze. Pierwsze 
zdobyte umiejętności pozwoliły mi zrozumieć, że gotowanie może 
być świetnym zawodem, dającym wolność, rozwijającym wyobraź-
nię. Mimo że praca w kuchni jest ciężka i obciążająca. Pamiętam, 
że czułem wtedy potworny stres. Do tego stopnia, że budziłem się 
w  nocy, myśląc czy nastawiłem sos, albo zamarynowałem mięso. 
Pracowałem po kilkanaście godzin dziennie.

- W kuchni trzeba być wytrzymałym. Jakim jeszcze?
- Żeby konsekwentnie budować siebie jako kucharza i  szefa 

kuchni, trzeba być twardym. Psychika to podstawa. Po drugie pra-
ca w kuchni wymaga dobrej koordynacji wielu elementów. Trzeba 
być dobrym logistykiem, przewidywać wszelkie ruchy i  sytuacje. 
W magazynie zazwyczaj jest około dwustu produktów, którymi trze-
ba odpowiednio zarządzać. Trzeba dbać o ludzi, mądrze i sprawnie 
kierować zespołem. Dobrze rozdzielać zadania. Wiele rzeczy nie 
jest gotowych od ręki, więc gotowanie wymaga planowania, prze-
widywania. Dodatkowo jest się poddawanym krytyce przy dużej 
presji czasu. 

- Ale mówisz o tym z entuzjazmem!
- Bo akceptuję taki sposób pracy, jest zgodny z  moim charak-

terem. Praca w  kuchni opiera się na wolności i  braterstwie, a  te 
dwie idee bardzo mi odpowiadają. Mam dużą zdolność akceptacji 
zmian, nowości. To specyficzny zawód dla specyficznych osób lu-
biących improwizację. Czyli dla mnie.

- Kiedy zaczyna się „prawdziwe” gotowanie?
- Podstawą jest znajomość zasad, która daje ci nieograniczone 

możliwości dalszej pracy. Tysiące produktów, które można łączyć 
w  nieskończoną ilość konfiguracji. Im bardziej się rozwijasz, tym 
więcej chcesz wiedzieć, poznawać więcej technik, ciekawostek 
z  pogranicza chemii i  biologii. Trzeba wiedzieć, jak to wszystko 
funkcjonuje.  

- Kuchni bliżej do nauk ścisłych?
- Zdecydowanie, bo w  czasie gotowania mamy do czynienia 

z procesami i  reakcjami chemicznymi i fizycznymi. Produkty prze-
twarza się z jednego stanu w drugi. Może dlatego mnie to tak cie-
kawi, bo mam analityczny umysł i lubię dociekać, co z czego wynika. 
Więc u zarania mojej nauki, gdy dostawałem polecenie, że mam 
coś mocno przesmażyć, aby się zarumieniło, natychmiast chciałem 
wiedzieć dlaczego. odkrywałem, że musi zajść koagulacja białek, 
błony przepuszczalne muszą się zmienić w nieprzepuszczalne. Mię-
so to mięsień, który w organizmie jest przewodnikiem minerałów, 
mikroelementów, witamin, białek i substancji odżywczych. Zatem, 
kiedy przyrządzam stek, muszę zamknąć włókna i stworzyć barierę, 
dzięki której nic z mięsa nie wycieka, ale zostaje w środku. Kiedy 
wiem, czemu ważne jest, by wrzucić mięso na mocno rozgrzaną 
patelnię, znam nie tylko skutek, ale też przyczynę, lepiej rozumiem 
kuchnię i jestem w niej dobry. Tak to działa.

- W domu gotujesz tak jak w restauracji?
Kiedy mam pierwszą randkę, gotuję jak w restauracji, a nawet le-

piej, żeby zrobić wrażenie (śmiech). Na co dzień stawiam na proste 
rzeczy. Lubię domowe jedzenie. Nie spędzam we własnej kuchni 
sześciu godzin. Staram się natomiast, żeby jedzenie zawsze było jak 
najlepsze. ostatnio przyrządzałem udko z kurczaka dla córki. Naj-
pierw leżało w solance, potem było płukane, suszone, więc skórka 
po upieczeniu była chrupiąca jak czips...

- Rzeczywiście – po domowemu...
- Gotuję proste rzeczy, ale w zgodzie ze sztuką. To się nie wyklu-

cza, a ja nie umiem inaczej. robię więc kotlety mielone, ale smakują 
inaczej niż te od mamy, które zresztą uwielbiam.

- Najpierw była gastronomia, ale po drodze pojawiła się psy-
chologia. Skąd ten wybór?

- Na początku był sport (śmiech). od najmłodszych lat lubiłem 
sporty walki. Naoglądałem się filmów z Brucem Lee i ganiałem po-
tem po podwórku za kolegami. Jako 15-latek zacząłem trenować 
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boks tajski. I znowu – jak się za to zabrałem, chciałem być najlepszy. 
Zdobyłem mistrzostwo Warszawy i Polski, byłem w kadrze narodo-
wej. Potem zostałem certyfikowanym trenerem sztuk walki i przez 
dwa lata prowadziłem własny klub, równolegle pracując w gastro-
nomii.

- Jak ci się to udawało?
- łączyłem te dwie pasje do czasu, gdy pięć lat temu urodziła mi 

się córka. Zdecydowałem wtedy, że brakuje mi czasu, więc sport 
zszedł na dalszy plan. Teraz trenuję od przypadku do przypadku. 
Została mi dobra kondycja, która przydaje się w kuchni. Sport dał 
mi też siłę – jak coś się wali, trzeba powalczyć, zmierzyć się z czymś 
– umiem trzymać gardę. Niełatwo mnie złamać. Najważniejsze jest 
opanowanie i spokój wewnętrzny.

- To chyba nietypowe cechy jak na szefa kuchni.
- raczej przydatne. Wielu szefów to cholerycy. Wprowadzają ner-

wową atmosferę, stresują pracowników. Kiedy ludzie mnie poznają, 
myślą, że też taki będę, a później się dziwią. Jestem zupełnie inny. 
Przede wszystkim – nie panikuję. Musi być naprawdę ciężko, żebym 
rzucał przekleństwami.

- Nauczyłeś się tego, studiując 
psychologię?

- Poniekąd. Na początku psy-
chologia mnie rozczarowywała. 
Ludzie udowadniali sobie wcze-
śniej stawiane tezy. Im głębiej 
w las, tym bardziej zaczęło mnie 
to wciągać. Zacząłem rozumieć 
różne mechanizmy i zachowania. 
Interesują mnie ludzie, ich emo-
cje. Co myślą, czują, jakie mają problemy. Lubię poczytać wieczo-
rem coś dotyczącego tej tematyki na zmianę z książkami o historii, 
zwłaszcza Polski. Kuchnia, sport, psychologia i historia to moje czte-
ry największe pasje.  

 
- Wydaje mi się, że wszystkie wymagają cierpliwości, analitycz-

nego myślenia, metodyki działania. Wybierasz je świadomie?
- Pewnie jest w tym jakaś reguła. Zawsze byłem niesforny i jako 

dziecko, i  jako młody człowiek. Teraz jestem mocno zakorzeniony 
w rzeczywistości, ale wciąż dzielę włos na czworo. Mój mózg cały 
czas pracuje na najwyższych obrotach i muszę mu znajdować za-
jęcie. Dać coś pozytywnego, pobudzić do kreatywnych działań. To 
jakieś urządzenie we mnie, którego nie jestem w stanie wyłączyć. 
Ciągle jestem w ruchu.

- W  telewizyjnym programie „Top Chef”, w  którym wziąłeś 
udział, sprawiłeś zupełnie inne wrażenie – spokojnego, małomów-
nego, wręcz introwertycznego.

- Myślę, że to kwestia nerwów. Udział w programie był dla mnie 

prawdziwą próbą charakteru. Jestem bardzo emocjonalny, a „Top 
Chef” to duży kop dla emocji.

- Na ile to, co widzimy na ekranie, odzwierciedla rzeczywistość?
- Zdjęcia były realizowane w czerwcu i wrześniu. Jeden odcinek 

powstaje dwa dni. Z  tego wybierany jest materiał do programu, 
który trwa około godziny. Na planie jest trzydzieści kamer reje-
strujących wydarzenia. Wielka machina produkcyjna. Byłem pod 
ogromnym wrażeniem profesjonalizmu ekipy programu. Precyzyj-
nego podziału obowiązków i zadań, i tego, jak to wszystko dobrze 
funkcjonuje. Na planie byli nawet psychologowie. Wszystko, by 
wywołać w nas emocje. „Top Chef” to show. Poddawanie nas emo-
cjom było ciekawe, ale i trudne.

- Pamiętasz pierwsze wrażenie?
- Pierwsze wejście do studia było bardzo stresujące. Nie znaliśmy 

się, nie znaliśmy przestrzeni. Nikt nie chce odpaść w  pierwszym 
odcinku. Czułem ogromną niepewność. Stajesz przed wyznaczoną 
linią i serce wyskakuje ci z piersi. Startowałem na ringu bokserskim, 
skakałem ze spadochronem, ale nigdy i nigdzie nie bałem się tak, 

jak tam.  

- Gotowanie odbywało się 
w  czasie rzeczywistym? Trudno 
momentami w to uwierzyć...

- Ale tak było. Mieliśmy na 
przykład 30 minut i  ani sekundy 
więcej. Wcześniej nie wiedzieli-
śmy nic, nie znaliśmy tematów. 
Pewne rzeczy po wejściu na plan 
wnioskowaliśmy z układu stołów 
czy stanowisk. W  spiżarni pro-

dukty zawsze ułożone były inaczej, raz były, a raz nie. Czasem ktoś 
zabierał sprzed nosa produkt, który był mi potrzebny. Co najgorsze, 
w czasie gotowania przychodzą jurorzy, zaczepiają, przeszkadzają. 
Bywało, że komuś nie udało się zaserwować całego dania, co budzi-
ło rodzaj radości wśród ekipy realizacyjnej, podobnie jak złapanie 
kogoś na przekleństwach albo panice (śmiech).

- Jak udaje się w te kilkadziesiąt minut zrealizować tak skompli-
kowane zadanie?

- To jakaś magia ciała i umysłu. Nie wiem, jak to się dzieje, ale uru-
chamiają się wtedy jakieś zapasy energii. Gdyby ktoś wcześniej mi 
powiedział, że w ciągu 40 minut będę w stanie wymyślić danie, zna-
leźć do niego produkty, oprawić je, ugotować, przyprawić i zaserwo-
wać na pięknie skomponowanym talerzu, to bym go wyśmiał. A jed-
nak presja jest tak silna, a motywacja tak duża, że to się udaje. Gdy 
czujesz pozytywny stres, nie panikujesz, ale biegniesz przed siebie.

- Słynny Wojciech Modest Amaro robi wrażenie?
- Na pewno jest ogromnym autorytetem, zwłaszcza że reprezen-

Restauracja, którą zakładam w Koszalinie, nazywa się 
Projekt Kuchnia. Powstaje w miejscu, gdzie dotąd 
mieściła się restauracja Santa Kruss. Karta 
będzie krótka, zmienna – na około 12 
zróżnicowanych, dopracowanych dań.
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tuje styl gotowania, który mi najbardziej pasuje. Polega on na połą-
czeniu dużej wiedzy i świadomości gotowania. Liczyłem się bardzo 
z jego zdaniem i opiniami. Ale autorytetem dla mnie jest też każdy 
człowiek, który je moje dania.

- Zaszedłeś w „Top Chefie” do ćwierćfinału, wysoko. Żałowałeś, 
kiedy odpadłeś?

- Trafiłem do dogrywki ze świetnymi zawodnikami. Nie popełni-
łem błędu, po prostu byłem od nich słabszy. Gdy odpadłem, po-
czułem ulgę. Czułem się wtedy już bardzo zestresowany i zmęczo-
ny. Sam oczywiście bym nie zrezygnował, ale było bardzo ciężko. 
Zostałem miło pożegnany, doszedłem daleko i wiele się nauczyłem.

- Jesteś niezwykle doświadczony, znasz już swoją wartość. Ale 
wciąż twoje jedzenie może komuś po prostu nie smakować, mimo 
że wiesz, że gotujesz na najwyższym poziomie. Jak do tego pod-
chodzisz?

- Praca kucharza jest trudna 
także dlatego. Trzeba być otwar-
tym na krytykę, ale jednocześnie 
pilnować swojego stylu i  smaku. 
Bycie konformistą w  tym zawo-
dzie jest niemożliwe. Nie spotka-
łem się z  tym, żeby ktoś mocno 
skrytykował moją kuchnię, ale 
jestem na to gotowy. Z  drugiej 
strony gusta są różne i albo ktoś 
będzie moją kuchnię lubił, albo 
poszuka innego miejsca, gdzie znajdzie odpowiedniejsze dla sie-
bie smaki. To jest naturalne. Trzeba znaleźć swoją drogę i konse-
kwentnie nią iść.

- Nie znudziło ci się gotowanie – mówisz że szybko się nudzisz?
- Nie znudziło, bo zmieniam miejsca pracy. Pracowałem w kuchni 

francuskiej, potem jakiś czas we włoskiej, raz z jednym szefem, raz 
z  drugim. Więc cały czas mam zmianę, rozwijam się, szukam no-
wych wyzwań.

- Co dziś charakteryzuje twój styl gotowania?
- Dochodziłem do niego wiele lat. Gdy zaczynałem, byłem tabula 

rasa. Z czasem ta niezapisana tablica zaczęła się zapełniać. Pozna-
wałem tysiące smaków, technik, trafiałem do wielu miejsc z różną 
kuchnią. Zachłysnąłem się tym i poszedłem w kuchnię fusion, łącze-
nie różnych rzeczy często w wymyślne i dziwne konfiguracje. Gdy 
zaczynałem, wiele rzeczy było niedostępnych w Polsce. Dziś rukola 
to banał, ale kiedyś poznawałem tego typu produkty dopiero pra-
cując w restauracjach i  fascynowały mnie. W końcu mnie to kom-
binowanie przytłoczyło. Dziś gotuję świadomie, a nie impulsywnie. 
Bezpiecznie, prosto, klasycznie, ale perfekcyjnie pod względem 
technicznym. Sedno tkwi w detalach. Nie chodzi mi o szokowanie. 
Gotuję dla ludzi. W końcu, czy kiedy wstajesz rano, to myślisz – ale 

bym dziś zjadł na obiad kawior z  marchewki? Na co dzień masz 
ochotę na dobrego burgera albo żurek.

- Postanowiłeś otworzyć własną restaurację. Jaka ona będzie?
Nazywa się Projekt Kuchnia i powstaje w miejscu, gdzie dotąd 

mieściła się restauracja Santa Kruss. Karta będzie krótka, zmienna – 
na około dwanaście zróżnicowanych, dopracowanych dań. Sensem 
będzie – po prostu – dobre jedzenie. Zamierzam serwować smacz-
ną kuchnię autorską. Dużo inwestuję w  najwyższej jakości sprzęt, 
bo jak wspominałem, niezwykle ważna jest dla mnie technika. Plus 
najlepsze produkty, m.in. świeże ryby morskie i jeziorne. Zamierzam 
korzystać z bogactwa okolic Koszalina.  

 
- Przykładowe danie?
- Stek z polędwicy wołowej, sezonowany przez nas, marynowany 

w oliwie z cytryną i ziołami, gotowany sous vide. Serwowany z risotto 
borowikowym, do tego sos semi 
glass z winem porto. Klasyka.

- Brzmi drogo.
- Ceny będą uczciwe. Nie chcę 

prowadzić wielkiej, wyniosłej, 
nadętej i  drogiej restauracji dla 
własnego blichtru. Chcę, by był 
to azyl kulinarny, miejsce żywe, 
pełne dobrej energii. od ludzi 
którzy kochają gotować, dla ludzi 
którzy kochają jeść. Chodzi o eg-

zaltowanie się chwilą, oczywiście w znaczeniu pozytywnym. Zamie-
rzam zapraszać gości, znakomitych kucharzy, szefów kuchni, orga-
nizować food pairing, sesje wspólnego gotowania. Będzie można 
u mnie zjeść obiad, zrobić imprezę rodzinną albo celebrować dobre 
jedzenie z przyjaciółmi. Przede wszystkim – będę miał gości, a nie 
klientów, którzy nie będą przychodzić do restauracji, ale do mnie.  

- Otwarcie restauracji to duża odwaga, zwłaszcza w takim mie-
ście jak Koszalin. Nie jest to zagłębie sztuki kulinarnej...

- To, że tu przyjechałem, mieszkam, a teraz zamierzam otworzyć 
restaurację świadczy o moim głębokim przekonaniu o wielkim po-
tencjale Koszalina. Jestem optymistą. Mam nadzieję, że moja wizja 
się spodoba.

- Jak zamierzasz to zrobić?
- Chcę od początku zbudować bardzo określoną tożsamość tego 

miejsca. Ważne są dla mnie pasja, otwartość, gościnność, toleran-
cyjność i swobodna atmosfera nie wymagająca krawatu ani specjal-
nej etykiety. Do zespołu, który buduję chcę zaprosić osoby pełne 
pasji, zafascynowane kuchnią, a nie ludzi, którzy przychodzą tylko 
pracować za pieniądze. Będę mieć znakomitego sommeliera i sym-
patycznych kelnerów. Wierzę, że dobra energia się skupia i moi go-
ście ją poczują. Wtedy będą do nas wracać.

Będzie można u mnie zjeść obiad, zrobić imprezę 
rodzinną albo celebrować dobre jedzenie 
z przyjaciółmi. Przede wszystkim – będę miał 
gości, a nie klientów, którzy nie będą 
przychodzić do restauracji, ale do mnie.
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Po szerokich ulicach, limuzyna w której jadę, mknie powoli i dostojnie. Nagle 
zatrzymujemy się przed skrzyżowaniem. Stoimy tuż za czerwoną corvettą, której 

kolor podbija popołudniowe słońce. - Gdybyś tutaj pracowała w swoim zawodzie, 
jeździłabyś właśnie takim samochodem. U nas nawet policja jeździ porsche 

- uśmiecha się do mnie Asad, mój przewodnik. 
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ydaje mi się, że właśnie ska-
zał mnie na tortury, a  prze-
cież w Dubaju miałam się nie 
denerwować.  Lubię ciepłe 
miejsca. Promienie słońca 
poprawiają mi humor i  ładu-

ją baterie na kolejne miesiące. Jednak, kiedy temperatura osiąga 
45 stopni Celsjusza w  cieniu, trudno o  błogość. Poza przyjemnie 
klimatyzowane hotelowe pomieszczenia pcha mnie jednak cieka-
wość. Do Dubaju przyjechałam przecież po to, by zobaczyć coś, co 
w opowieściach wydawało się nierealne - szklane miasto zbudowa-
ne na piasku w zaledwie trzydzieści lat. Tak wykorzystano tu majątek 
zarobiony na ogromnych złożach ropy naftowej. 

PONAD ChMURAMI

I  rzeczywiście centrum wygląda trochę jak scenografia futury-
stycznego filmu. Wszędzie wieżowce, dużo wieżowców. Dubaj 
może się pochwalić największą na świecie ich liczbą. Mierzących 
ponad 250 metrów jest tu 28, mniejsze trudno zliczyć. Dla porów-
nania, nasz poczciwy Pałac Kultury i Nauki ma 230 metrów. Jednak 
gwiazdą nad gwiazdami, którą w Dubaju chce zobaczyć każdy, jest 
tu on, Burj Khalifa. Najwyższy budynek świata, który wyrósł na 828 
metrów, widać niemal zewsząd. 

W Dubaju mówi się o nim jako o ósmym cudzie świata. Ukończo-

ny w 2010 roku ma 900 apartamentów i ekskluzywny hotel stworzo-
ny przez ikonę mody, Giorgio Armaniego. Włoski projektant odpo-
wiedzialny jest za wystrój hotelu. Pokoje z widokami w chmurach 
nie należą do najtańszych, ale uczucie spania na szczycie świata jest 
warte swojej ceny. Burj Khalifa ma też najwyżej położoną platformę 
widokową. Na 124. piętro ciekawskich zawozi winda. Podróż trwa 
zaledwie minutę.   

ŚWIAT „NAJ, NAJ..” 

opisywany przez wszystkie przewodniki obrazek nie rozczaro-
wuje. W Dubaju wre życie. I ciągle w dużej mierze jest to życie „na 
budowie”. Niemal na żywo można obserwować, jak miasto pnie 
się w górę. Wszędzie dziesiątki, setki ludzi szalejących z aparatami, 
tabletami i  smartfonami. Nikt jednak nie zrezygnuje z  tych gości. 
Tu się żyje z turystów. To dla nich wszystko jest coraz większe i bo-
gatsze, a każda rzecz robiona jest z rozmachem. W Dubaju wiedzą 
bowiem, że kiedyś przyjdzie czas na życie po ropie, a wtedy ludzi 
przyciągać będą fantazja, gigantomania, innowacyjność i luksus. 

Zresztą już teraz jest to zauważalne. Przecież to tu działa naj-
większe lotnisko na świecie. Do końca 2015 roku liczba pasażerów 
przewijających się przez port ma wynieść blisko 80 mln. Tuż pod 
wieżą Khalifa (Burj oznacza wieżę) stoi największe na świecie cen-
trum handlowe - Dubai Mall z największym na świecie akwarium, 
w którym pływa 33 tys. morskich stworzeń. Szczególnie kuszą skle-

DUBAJ
rZeCZyWISToŚĆ JAK Ze SNU

AUTor: MArTA LeGIeĆ

Burj Khalifa
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py Gucci, Chanel, Burberry, Louis Vuitton, Armani… Uzależnieni od 
biegania po sklepach powinni przyjechać tu w styczniu. Podczas 21. 
edycji Festiwalu Zakupów sponsorowanej przez Dubai Duty Free 
(strefę wolnocłową) w konkursach będzie można wygrać nagrody 
w postaci rolls-royce’ów albo sztabek złota. 

NARTY NA PUSTYNI

Centrów handlowych jest tu ponad 70. Mnie szczególnie zainte-
resowało Mall of emirates, w którym mogłam udać się na… narty. Ski 
Dubai to kolejny dowód na potwierdzenie tezy, że jeśli mieszkańcy 
emiratów czegoś nie mają, to sobie to wybudują. Pod dachem na 
narciarzy czeka nowoczesny wyciąg i  masa śniegu utrzymująca 
się doskonale przy minus trzech stopniach. A gdy przywykłam już 
do myśli, że na pustyni można nieskrępowanie szusować, dociera 
do mnie informacja, że w Dubaju planowany jest kolejny stok ze 
sztucznym naśnieżaniem. Ze swoim 1,2 km ma być najdłuższy na 
świecie. Jakże by mogło być inaczej!  Dubaj ma dziesiątki hoteli, 
choć niekoniecznie można o nich powiedzieć, że są na każdą kie-
szeń. Wiele z nich usytuowano na trzech największych na świecie 
sztucznie usypanych wyspach, pomyślanych jako osiedla mieszka-
niowe i miejsca rozrywki. Dwa archipelagi mają kształt palm, trzeci 
usypano w konturach mapy świata. Wokół ostatniego projektu ma 
powstać The Universe, czyli wszechświat, jednak nie wcześniej niż 
w 2020 roku. Dzięki wyspom linia brzegowa Dubaju zwiększyła się 
z 72 km do prawie 800 km i wciąż rośnie.  

GWIAZDY NA WYSPACh PALMOWYCh

Wyspy Palmowe składają się z pnia i korony utworzonej z 16 li-
ści. Aby przeżyć prawdziwą przygodę, najlepiej szukać noclegu na 
Palma Jumeirah w światowej sławy hotelu Atlantis, w którym bywa-
ją choćby Kylie Minogue i Charlize Theron, albo w hotelu Waldorf 
Astoria. W tym drugim naszym sąsiadem będzie szejk Mohammed 
bin rashid Al Maktoum, emir Dubaju, który ma letni dom na pobli-
skiej wyspie. Na widocznych z okien hotelu liściach palmy osiedlił 
się David Beckham. Podobnie jak Boris Becker czy roger Federer. 
Natomiast The World, jedną z 300 wysp sztucznie utworzonego ar-
chipelagu kupili na własność Brad Pitt i Angelina Jolie. 

W Dubaju nie sposób nie otrzeć się o luksus, choć nie wszyscy 
bogaci wydają lekką ręką dolary z własnego konta na nocleg w Burj 
al Arab. W jednym z najbardziej luksusowych hoteli świata miesz-
czącym się w wyjątkowym budynku w kształcie żagla (to też najwyż-
szy hotel na świecie o wys. 321 m), można spędzić noc w aparta-
mencie typu suite z podwójnym widokiem na miasto i wybrzeże, 
za drobne 6 tys. zł za noc. To średnia cena, o najdroższych aparta-
mentach boję się myśleć: 28 tys. dolarów - zainteresowani niech 
sami przeliczą tą kwotę na złotówki. Pozostaje jeszcze pytanie, czy 
do jednego z najbardziej luksusowych hoteli świata można wejść ot 
tak sobie i w tamtejszej restauracji napić się na przykład kawy? Nie, 
nie można. Nawet by wejść do restauracji, potrzebna jest wcześniej-
sza rezerwacja. 

ULGA NA PUSTYNI 

Arabowie wolą pustynię od morza. W końcu z niej wszystko po-
wstało. Pustynia i szalony off road po niej jest jednym z tutejszych 
„naj”, choć na pierwszy rzut oka jedyne czym może się pochwalić 
to tylko (albo aż) piasek. Krajobraz przypomina ogromny ocean, 
na którym jest jednak wyjątkowo cicho. odczuwam ulgę, gdy wiatr 
ustaje. Trud początkowych niedogodności rekompensują widoki 
falujących wydm pustyni. Zmienia się kolor piasku, wiatr tworzy na 
wydmach fantazyjne rzeźby, rośliny raz są, innym razem ich nie ma, 
a w oazach pojawiają się białe jak śnieg dzikie oryksy. Wyglądają 
bajkowo. Na deser dostaję wspaniale kiczowaty zachód słońca. Nie 
narzekam na ilość adrenaliny, jaką dostarczono mi tego dnia, wiem 
jednak, że niektórym jest wciąż zbyt mało atrakcji. Czy zadowolą ich 
loty balonami w pustynnej oazie? Mam nadzieję. 

Burj al Arab

Miasto w chmurach

Wyspy Palmowe

Akwarium w Dubai Mall
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Zimowa opona jest dla samochodu tym, czym dla człowieka porządny but – pozwala 
pewnie się poruszać i ogranicza poślizg. Sezon na wymianę ogumienia trwa, oferta 

jest bogata, dostosowana do potrzeb i możliwości finansowych. Niezależnie, czy 
zdecydujemy się na zakup nowych, czy używanych, warunek jest jeden: opona musi być 

po prostu dobra i przynosić pożądany efekt. Co to znaczy, na co zwrócić uwagę, a na 
co nie warto marnować pieniędzy – doradza Piotr rowiński, właściciel Auto Galerii. 

AUTor: MALWINA MAJ

Z DOBRą OPONą,
ZIMA NAS NIe ZASKoCZy

rzede wszystkim, opony należy wymienić 
na tyle wcześnie, by zima nas nie zasko-
czyła – podkreśla Piotr rowiński. – Pogoda 
jest trudna do przewidzenia, śnieg może 
zacząć padać znienacka, powinniśmy być 
na to przygotowani. o tym, że letnie opo-
ny trzeba zmienić, nie trzeba chyba nikogo 

przekonywać. Mówiąc w największym skrócie – na śliskiej powierzch-
ni nie przejedziemy nią kilkunastu metrów, a dbamy nie tylko o na-
sze bezpieczeństwo, ale i innych uczestników ruchu drogowego. 

Zasadniczą różnicą między oponą zimową a letnią jest kształt i ro-
dzaj bieżnika. Letnia ma odprowadzać wodę, więc jest wykonana 
z  twardszej gumy i  tu ważne są kanały wodne. Zimowa ze specy-
ficznej mieszanki dostosowanej do warunków zimowych, bardziej 
miękka i  elastyczna, przez producentów oznaczona najczęściej 
symbolem M+S lub znakiem graficznym „śnieżynki”. Jej bieżnik ma 
znacznie więcej lameli (wcięć) na śnieg i błoto śniegowe, dzięki cze-
mu opona zyskuje lepszą przyczepność do podłoża i  radzi sobie 
w trudnych warunkach. opony letnie zużywają się szybciej ze wzglę-
du na większe tarcie z powierzchnią, zimowe wolniej przez mniejszy 
kontakt z asfaltem, zmniejszoną prędkość poruszania się po drodze 
w zimie, dlatego wymienia się je rzadziej. Tym bardziej warto zakup 
dobrze przemyśleć, zwłaszcza, że nie należy do najtańszych.

Kryteriów jest wiele: nowa czy używana? Prosto od producenta, 
w salonie czy przez Internet? Z felgami czy bez? W końcu – droż-
sza czy tańsza? – Przede wszystkim dobra – zaznacza Piotr rowiński. 
W zależności od warunków zimowych w jakich chcemy jej używać 
– Każda opona ma określone parametry: rozmiar, nośność, indeks 

prędkość, z którą może się poruszać. Klienci nie muszą ich znać, ale 
zdać się na wiedzę fachowców, w miejscu, gdzie opony będą za-
kładane. Wszelkie oznaczenia i wskazówki co do rozmiaru i rodzaju 
opony znajdują się na etykiecie znajdującej się zazwyczaj na klapie 
wlewu paliwa lub na którymś ze słupków drzwiowych. Jeśli tam ich 
nie znajdziemy, będą w świadectwie homologacji. 

Zakup opon to wydatek rzędu kilkuset do kilku tysięcy złotych 
p
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Piotr Rowiński, właściciel Auto Galerii



cena zazwyczaj rośnie wraz z rozmiarem. rynek oferuje opony kla-
sy „budżetowej” – najtańsze, klasy średniej i premium. Te ostatnie 
będą inwestycją na lata, najlepszej jakości i wytrzymałości, ale naj-
ważniejsze, by opony były dobrze użytkowane i  konserwowane, 
wówczas nawet te tańsze posłużą nam długo. 

– Nie powinny być przechowywane na słońcu, szkodzi im, gdy 
układamy jedną na drugą i nie przekładamy przez kolejne miesiące, 
a także nie czyszczenie ich z soli pośniegowej czy brak wysuszenia – 
wymienia Piotr rowiński. – Wszystko nie tylko niszczy gumę, ale też 
może odkształcać oponę i uniemożliwiać jej użytkowanie. W Auto 
Galerii mamy profesjonalną przechowalnię opon, w  której prze-
strzegamy restrykcyjnych warunków składowania – od specjalnych 
regałów, przez temperaturę, wentylację i światło. Koszt jest niewielki 
– od 2,5 zł od opony, czyli 10 zł za miesiąc w przypadku kompletu.

Jeśli zdecydujemy się na zakup opon nowych najważniejszą de-
cyzją – poza ceną – jest marka producenta. Ceny opon sukcesywnie 
spadają, a  ilość marek rośnie. – Wielu producentów z  najwyższej 
półki ma w swojej ofercie nawet opony ze specjalnie zaprojektowa-
nymi, designerskimi bieżnikami, przeznaczone dla właścicieli luksu-
sowych aut, dla których walory estetyczne mają znaczenie w przy-
padku wszystkich elementów samochodu, choćby chodziło o ślad 
jaki opona zostawia na śniegu. To oczywiście sprawa drugorzędna, 
najważniejsze są względy praktyczne – bezpieczeństwo, komfort 
jazdy. Warto i namawiam do tego, by kupować opony nowe, bo 
poza komfortem nowości, jakością i pewnością zakupu to inwesty-
cja na lata – mówi Piotr rowiński. – Lepiej kupić nową oponę w kla-
sie średniej, niż używaną z grupy premium. Cena będzie podobna. 

W przypadku opon używanych, kryteriów jest znacznie więcej. 
– Pierwsze to oczywiście stopień zużycia, uszkodzeń, wcześniej-

szych napraw – mówi Piotr rowiński. – Zakupu tych z widocznymi, 
dużymi uszkodzeniami nie polecam, mogą nie przetrwać nawet 
sezonu. Może i będą tanie, ale kolejna zima wymusi kolejny zakup. 
Starajmy się kupić opony z  tego samego kompletu lub przynaj-
mniej parami. o zbliżonej grubości bieżnika. Jeśli są nierównomier-
nie zużyte – zakładajmy je również parami, według stopnia zużycia, 
a w kolejnych sezonach jeśli to możliwe zakładajmy je raz na prawą, 
raz na lewą stronę. Polecam kupować koła pełne, z felgami, najle-
piej stalowymi, bo aluminiowe nie lubią kontaktu z solą, są przez nią 
niszczone. Po sezonie felgi trzeba bardzo dobrze wyczyścić i zabez-
pieczyć przed zmagazynowaniem. 

Mimo że w Internecie znajdziemy ogromną ofertę opon, lepiej 
kupić ją stacjonarnie. Nie tylko dlatego, że można samemu oce-
nić ich stan, ale także po to, by móc je ewentualnie zareklamować 
w miejscu zakupu. Internet tej możliwości może nam nie gwarantu-
je. – W sieci jest mnóstwo tanich opon produkowanych w krajach 
azjatyckich, bardzo słabej jakości – mówi Piotr rowiński. – Nie war-
to też kierować się opiniami i  komentarzami, pisanymi często na 
zamówienie, odpowiednio zachęcającymi lub zniechęcającymi do 
danego sklepu czy producenta. oczywiście istnieją portale profe-
sjonalne, uczciwe i  warto na nie zaglądać choćby po wskazówki, 
jednak nic nie zastąpi własnego oka. 

ostatnia, ale niezwykle ważna kwestia, to założenie opon. Wie-
lu właścicieli aut decyduje się zrobić to samodzielnie jednak 
zdecydowanie lepszym wyborem jest powierzenie tej czynności 
fachowcom, w dobrym salonie czy warsztacie, dysponującym od-
powiednim sprzętem, który pozwoli oponę prawidłowo wyważyć 
i z odpowiednią siłą dokręcić. 

– Trzeba to robić bezwzględnie, przy każdej wymianie – zaznacza 
Piotr rowiński. – W Auto Galerii pracujemy wyłącznie na nowych 
maszynach, najlepszego producenta światowego. Nasi pracownicy 
są znakomicie wyszkoleni, certyfikowani. Można u nas oczywiście 
opony kupić, nowe i używane, założyć, zasięgnąć porady. 

Konieczność wymiany opon na zimę jest bezdyskusyjna. W wielu 
europejskich krajach, m.in. skandynawskich – obowiązkowa. Warto 
o tym pamiętać, jeśli dużo podróżujemy. 

Naszym klientom i czytelnikom życzymy szerokiej, bezwypadko-
wej drogi. Zawsze bezpiecznego dotarcia do celu. 

Są więksi, my damy więcej z siebie. Warto się o tym przekonać.  

AUTo GALerIA ul. Gnieźnieńska 32, Koszalin, tel.694 400 600 lub 94 347 80 70 mail: serwis@auto-galeria.com.pl 

MOTORYZACJA 31 



MOTORYZACJA

W krajach europy Zachodniej już co trzeci samochód marek Toyota i Lexus jest hybrydą. 
W ciągu trzech pierwszych kwartałów tego roku ich sprzedaż sięgnęła 152 tys. 

egzemplarzy, co potwierdza stale rosnącą popularność alternatywnych napędów. 
Polska nie pozostaje w tyle: co czwarta Toyota yaris sprzedana w Polsce w tym roku 

ma napęd hybrydowy, a jeśli chodzi o Toyotę Auris po faceliftingu – co druga!

TOYOTA WCIąŻ KRÓLUJE 
W TeCHNoLoGII HyBryDoWeJ 

oyota oferuje obecnie sześć modeli z peł-
nym napędem hybrydowym. Toyota yaris 
Hybrid to pierwszy w  historii miejski sa-
mochód hybrydowy. Niezwykle wszech-
stronne Auris Hybrid oraz Auris Hybrid 
Touring Sports to samochody kompak-
towe odnoszące sukcesy w całej europie. 

Perłą w koronie jest Prius, dostępny w trzech odmianach: jako tra-
dycyjny, produkowany od 18 lat prekursor technologii hybrydowej, 
Prius Plus (siedmiomiejscowy minivan) oraz Prius Plug-in z możliwo-
ścią ładowania ze zwykłego gniazdka elektrycznego.

Priusa czwartej generacji Toyota pokazała po raz pierwszy pod-
czas Salonu Samochodowego we Frankfurcie. Tak jak każda po-
przednia generacja wprowadza on na rynek przełomowe tech-
nologie, wyznaczając jeszcze wyższe standardy pod względem 
efektywności, osiągów, oszczędności paliwa i  niskiej emisji dwu-
tlenku węgla. Całkowicie zmodernizowany pełny napęd hybrydo-
wy jest teraz lżejszy, wydajniejszy i  bardziej dynamiczny. Przebu-
dowany silnik spalinowy wykazuje sprawność cieplną powyżej 40 
procent, co jest najlepszym wynikiem na świecie dla silnika ben-
zynowego. Pozostałe elementy układu hybrydowego są bardziej 
kompaktowe i zostały tak umiejscowione, by obniżyć środek cięż-
kości i zajmować jak najmniej miejsca. Nowy zestaw baterii niklo-

wo-wodorkowych o zwiększonej gęstości energetycznej jest teraz 
mniejszy, bardziej wydajny i trwały.

Karl Schlicht, wiceprezes Toyota Motor europe, tak komentuje 
rozwój rynku: - europejscy klienci są coraz bardziej świadomi prze-
wag napędu hybrydowego nad konwencjonalnym. Już niedługo 
nasza oferta rozszerzy się do 16 modeli hybrydowych. Jesteśmy 
przygotowani na zaspokojenie potrzeb różnych kierowców. 

Niedawno hybrydowa oferta Toyoty została rozszerzona o kolej-
ne przełomowe rozwiązanie. W Niemczech, Danii i Wielkiej Brytanii 
zadebiutowała Toyota Mirai, pierwszy seryjny samochód napędza-
ny wodorowymi ogniwami paliwowymi. eksperci motoryzacyjni 
potwierdzają, że wprowadzając na rynek tę wyprzedzającą swoje 
czasy technologię Toyota przyspiesza nadejście epoki czystej, przy-
jaznej motoryzacji. 

Co przekonuje nabywców do aut Toyoty z napędami alternatyw-
nymi? Hybrydy wygrywają niemal wszystkie rankingi awaryjności, 
takie jak TUV, GTU czy Consumer reports. Wynika to z ich wyjątko-
wej konstrukcji, co najlepiej widać na przykładzie technologii Toyo-
ty. Klasyczny, długowieczny silnik benzynowy o niewysilonej mocy 
połączono z mocnym i bezobsługowym silnikiem elektrycznym. Bu-
dowa takiego układu hybrydowego nie wymaga stosowania wielu 
awaryjnych komponentów, takich jak klasyczny rozrusznik, alterna-
tor, sprzęgło, turbina czy pasek klinowy. Dodatkowo system odzy-
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skiwania energii z hamowania oszczędza tarcze i klocki hamulcowe, 
wydłużając ich żywotność nawet dwukrotnie.

Najczęściej spotykanych samochodów hybrydowych w ogóle się 
nie ładuje. Ich akumulatory ładują się automatycznie dzięki odzy-
skiwaniu energii podczas hamowania oraz optymalnemu wykorzy-
staniu mocy silnika benzynowego. Ta energia w konwencjonalnym 
samochodzie jest marnowana, dlatego w  hybrydach mamy ją za 
darmo.

Hybrydy tankuje się tak samo jak konwencjonalne auta, prowadzi 
się je bardzo łatwo, dzięki automatycznej skrzyni biegów w standar-
dzie. Do tego są ciche i przyjemne w prowadzeniu, nie szarpią, nie 
terkoczą, a komputer sam optymalnie zarządza mocą obu silników, 
bez udziału kierowcy. Dlatego właściciele hybryd uwielbiają swoje 
samochody. Niemal wszyscy wybierają ten napęd ponownie przy 
zmianie auta.

Baterie stosowane w  hybrydach Toyoty udowodniły swoją nie-
zwykłą trwałość przez 18 lat od pojawienia się na drogach pierw-
szych Priusów. Po tych latach nadal zachowują ponad 90 proc. 
fabrycznej sprawności. Swoją trwałość zawdzięczają nie tylko nie-
zawodnej, sprawdzonej konstrukcji, ale też precyzyjnemu chło-
dzeniu oraz systemowi eksploatacji, który dba o  ich optymalne 

naładowanie w granicach 20-80 proc. pojemności. oznacza to, że 
w hybrydach Toyoty bateria nigdy się nie rozładuje, ani też nie bę-
dzie ładowana do maksymalnego poziomu, przez co będzie służyć 
przez cały okres życia pojazdu. Najstarsze Priusy do tej pory jeżdżą 
na swoich pierwszych akumulatorach. Znane są przypadki hybrydo-
wych taksówek, które przejechały milion kilometrów bez wymiany 
baterii. Do tego możliwe jest wymontowanie tylko jednego ogniwa 
i wstawienie nowego, bez wymiany całego akumulatora. Z tych po-
wodów gwarancje na akumulatory do hybryd są zwykle dłuższe niż 
na cały samochód i mogą trwać nawet 10 lat. Tak długiej gwarancji 
na akumulatory układu hybrydowego udziela tylko Toyota.

Hybrydy zużywają najmniej paliwa ze wszystkich napędów - na 
przykład kompaktowy Auris pali tylko 3,7 l/100 km. Dla samochodu 
tej wielkości o mocy 136 KM jest to rewelacyjny wynik. o wyjątko-
wości tej technologii świadczy fakt, że w mieście ma lepsze wyniki 
zużycia paliwa niż w trasie. Nie trzeba się nawet specjalnie starać 
— samochód odzyskuje energię z  hamowania, a  zarządzaniem 
energią i pracą całego układu steruje komputer. Przy dynamicznej 
jeździe spalanie oczywiście wzrasta, lecz nie w tak dużym stopniu, 
jak w przypadku konwencjonalnych samochodów, również tych tur-
bodoładowanych.

ZAPRASZAMY NA JAZDY TESTOWE 
Toyota Jankowscy Spółka Jawna, ul. Okrężna 4-6, 75-736 Koszalin
tel. +48 94 346-55-10, +48 94 341-02-82, +48 94 341-02-87, www.toyota.koszalin.pl
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Japoński koncern Honda ma dobrą passę. Wypuścił na rynek trzy modele aut, które 
od chwili debiutów okazują się w swoich klasach sprzedażowymi przebojami 

docenianymi przez klientów. Także w koszalińskim salonie Hondy można 
z bliska przyjrzeć się przeprojektowanej Cr-V, powracającej po 10 latach 

na rynek Hr-V oraz trzeciej generacji Hondy Jazz. 

TrZy HITy hONDY

hR-V: WSZYSTKO NA SWOIM MIEJSCU

od dawna premiera nowego modelu auta nie wzbudziła takie-
go zainteresowania jak w przypadku hondy Hr-V. Jego koszalińska 
prezentacja również przyciągnęła do salonu firmy Mojsiuk pokaźną 
liczbę fanów Hondy. Nic dziwnego – pierwsza generacja produko-
wana w latach 1999-2006 dobrze zapisała się w pamięci użytkow-
ników. Nowa honda Hr-V również nie zawodzi. Jakie są atuty tego 
crossovera?

Na pewno dynamicznie zaprojektowana linia nadwozia, w  któ-
rym starano się połączyć wrażenie masywności a'la SUV oraz ak-

centy sportowe – np. ukryte klamki tylnych drzwi oraz opadająca 
ku bagażnikowi linia dachu. A skoro o bagażniku mowa... "Kufer" 
Hondy Hr-V przy normalnym ustawieniu oparć kanapy ma po-
jemność 470 litrów, a  maksymalnie – 1533 litry. Walory użytko-
we podnosi dodatkowo system składania siedzeń Magic Seats. 
Układ daje możliwość ustawiania foteli w różnych konfiguracjach, 
a  także powiększenie pojemności bagażnika poprzez złożenie 
tylnej kanapy i  uzyskanie dzięki temu zupełnie płaskiej podłogi. 
Początkowo nowa Honda Hr-V będzie oferowana do wybo-
ru z  jednostką wysokoprężną 1.6 i-DTeC o  mocy maksymal-
nie 120 KM lub z  benzyniakiem 1.5 i-VTeC 130 KM. W tym 

AUTor: ArTUr WITKoWSKI

MOTORYZACJA34 



drugim przypadku oprócz 6-biegowej skrzyni manualnej do-
stępna jest automatyczna skrzynia bezprzekładniowa - CVT. 
Honda Hr-V – w podstawowej wersji kosztuje od 77 000 złotych

hONDA CR-V: NAJLEPIEJ SPRZEDAJąCY SIę SUV W EUROPIE

Gruntownie przeprojektowana i  unowocześniona Honda Cr-V 
2015, będąca jednym z  najpopularniejszych SUV-ów na świecie, 
oferuje zmodernizowane nadwozie, nowe elementy podnoszą-
ce komfort podróżowania, nowe systemy łączności oraz pierwsze 
w segmencie tak zaawansowane rozwiązania z zakresu bezpieczeń-
stwa podróżujących.

Honda Cr-V otrzymała w 2015 roku nowy silnik Diesla oraz dzie-
więciostopniową przekładnię automatyczną, jak również pierwszy 
na świecie inteligentny tempomat adaptacyjny (i-ACC), będący 
częścią systemu Honda SeNSING.

Jest on w  stanie przewidywać i  automatycznie reagować na 
sytuację, w której pojazd z sąsiedniego pasa ruchu zajedzie nam 
drogę. W oparciu o rozległe badania rzeczywistych, typowych za-
chowań europejskich kierowców, system i-ACC analizuje sytuację 
na drodze korzystając z kamery i radaru, które pozwalają ustalić po-
zycję innych pojazdów. Stosując specjalny algorytm, system ocenia 
prawdopodobieństwo zajechania drogi naszemu autu przez pojaz-
dy poruszające się po sąsiednich pasach. Bazuje on na wzajemnych 
relacjach ruchu tych pojazdów i w razie potrzeby szybko, bezpiecz-
nie i komfortowo reaguje na rozwój wydarzeń.

W Hondzie Cr-V debiutuje również system rozrywkowo-informa-
cyjny Honda Connect, oferujący liczne udogodnienia oraz szereg 
przydatnych rozwiązań. Honda Connect daje dostęp do takich 
funkcji, jak radio internetowe, przeglądarka internetowa, nawigacja 
satelitarna czy kamera cofania.

JAZZ: DOBRY DLA RODZIN Z MAŁYMI DZIEĆMI

Kolejną tegoroczną nowością Japończyków jest miejska Honda 
Jazz trzeciej generacji. Samochód stanowi kontynuację koncepcji, 

z jakiej zasłynęli poprzednicy. A jest to przede wszystkim zaskakują-
co przestronna – jak na zwartą sylwetkę nadwozia – kabina pasażer-
ska. Na brak miejsca nie będą wcale narzekać dwie dorosłe osoby 
oraz dwoje dzieci siedzących w fotelikach. Składany wózek czy ro-
werek można umieścić w bagażniku, który dysponuje pojemnością 
od 354 do 1314 litrów.

Co ciekawe, zarówno nowy Jazz, jak i Hr-V dzielą płytę podłogo-
wą, która ma zbiornik paliwa umieszczony pod fotelem kierowcy. Do-
dajmy, że miejscem produkcji Jazza III są zakłady Hondy w Japonii.

Klienci, którzy wybiorą wersję Comfort lub elegance w gamie Jaz-
za, będą mogli skorzystać ze standardowego systemu multimedial-
nego Honda Connect. Działa on w oparciu o Androida. Nowy system 
zapewnia łatwą obsługę aplikacji za pośrednictwem ekranu dotyko-
wego, umieszczonego w desce rozdzielczej.

Ponadto, system Honda Connect jest oferowany z fabrycznie zain-
stalowanymi aplikacjami i umożliwia dodawanie aplikacji za pomo-
cą usługi Honda App Center. System daje szybki dostęp do usług 
internetowych takich jak przeglądarka, wiadomości podawane 
w czasie rzeczywistym, informacje o pogodzie i utrudnieniach w ru-
chu, a także do serwisów społecznościowych i stacji muzycznych.

Honda Jazz III – mierząca 3995 mm długości z  rozstawem osi 
2530 mm – jest nieznacznie większa od poprzednika. Do jej napędu 
przewidziano póki co tylko benzynową jednostkę 1.3 i-VTeC, która 
rozwija moc do 102 KM przy 6000 obr./min. oraz maksymalny mo-
ment obrotowy 123 Nm przy 5000 obr./min.

Nowa Honda Jazz w wersji bazowej kosztuje na polskim rynku 
poniżej 60 000 złotych. Na jazdę testową wszystkimi opisanymi mo-
delami można się oczywiście umówić w salonie firmy Auto Mojsiuk 
KM w Starych Bielicach 128 pod Koszalinem – tel.: 94 347 73 63, 
e-mail: sprzedaz-honda@mojsiuk.pl.

Grupa Mojsiuk - Firma Roku 2012
Nagroda gospodarcza przyznana przez  
Środkowopomorską radę Naczelnej 
organizacji Technicznej w związku z 45. 
edycją Koszalińskich Dni Techniki

Po szczegóły tej oferty zapraszamy do salonów firmy Mojsiuk – Autoryzowanego Dealera samochodów Mercedes-Benz 
do końca września br. w Starych Bielicach k/Koszalina tel.: 94/34 77 372 oraz w Szczecinie na ul. Pomorskiej 88 tel.: 91/48 08 712.

Przykładowe raty leasing`owe:
Jazz  1.3 MT Comfort już od 297,16 zł netto miesięcznie *
Hr-V 1.5 MT elegance już od 391,81 zł netto miesięcznie*
Cr-V 2.0 MT elegance już od 552,61 zł netto miesięcznie* 

* przy założeniu 45% wpłaty własnej i 59 rat. Po dalsze szczegóły zapraszamy do salonu.
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Gęsina na polskich stołach obecna jest od XVI wieku, dziś gości na nich – niestety 
– rzadziej. Zawsze miała status delikatesu i do dziś go utrzymuje, nie tylko w Polsce, 

ale i europie. Po mięso z gęsi sięgnęła Manufaktoria, wprowadzając 
do swojej oferty dwie nowe, wyborne wędliny.  

SZLAChETNY SMAK GęSINY 
W oFerCIe MANUFAKTorII

ęsina jest najbardziej ekologicznym, 
najchudszym, a  zatem najzdrowszym 
mięsem. Jeśli dodać to tego znakomi-
ty smak – wydaje się idealnym wybo-
rem, zwłaszcza dla miłośników drobiu. 
Mięso gęsi ma minimalną zawartość 
tłuszczu, za to całą gamę prozdrowot-

nych składników: nienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin 
i  białka. Zaleca się je osobom stosującym niskotłuszczowe die-
ty, czy profilaktykę chorób naczyniowo-sercowych, a także spor-
towcom. Zdrowotny charakter gęsiny ma swoje uzasadnienie 
w  sposobie hodowli ptaków. Wypasają się one na pastwiskach 
pod gołym niebem, poza trawą karmione są owsem, mieszanka-
mi zbóż i warzywami, a więc naturalnymi paszami niepozostawia-
jącymi w  ich organizmach szkodliwych substancji. Zatem także 
w naszych.

Warto wspomnieć, że Polska jest największym eksporterem gę-
siny w europie, choć w naszym kraju spożycie gęsi jest niewielkie. 
Niegdyś popularna, dziś gęś wydaje się produktem niszowym. Naj-
łatwiej znajdziemy go w  restauracjach. Tym bardziej cieszy, kiedy 
mięso, także w formie wędlin, trafia do sklepów. Po gęsinę sięgnęła 
Manufaktoria, miejsce słynące ze szlachetnych wyrobów i szacunku 
do polskiej tradycji kulinarnej.

W Manufaktorii można delektować się dwoma produktami:

– Pierwsza to półgęsek, czyli parzony i wędzony filet z piersi gę-
siej – mówi Krzysztof  redełkiewicz, kierownik Manufaktorii. – Wy-
czuwalne są w nim takie przyprawy jak czosnek, pieprz, liść laurowy, 
ziele angielskie. Drugi produkt – także na bazie fileta z gęsi to kieł-
basa wyjątkowa. również parzona, wędzona i pieczona. Dodajemy 
do niej mięso wołowe oraz pieprz i gałkę muszkatołową nadającą 
całości bardzo charakterystycznego, nieco korzennego smaku.

obie wędliny przez wielu uważane są za jeden z najsmaczniej-
szych obecnie wyrobów Manufaktorii. opinię tę potwierdzają klien-
ci – pierwsze partie półgęska zniknęły z ekspozycji błyskawicznie, 
podobnie jak kiełbasa, nie bez powodu nazwana wyjątkową. – Jej 
smak przywodzi na myśl pyszne kiełbasy produkowane niegdyś 
na wsi – podkreśla Krzysztof redełkiewicz. – Jest bardzo wyrazisty 
poprzez połączenie dwóch pysznych i  doskonale pasujących do 
siebie mięs oraz polskich przypraw. Doskonale wpisuje się w ogól-
ną filozofię Manufaktorii – wyrobu wędlin na najwyższym poziomie 
zarówno pod względem smaku, jak i  sposobu przyrządzenia. Po-
nadto to bardzo zdrowa wędlina, bo zarówno gęś jak i wołowina 
uznawane są za nadzwyczaj wartościowe mięsa.

Przypomnijmy, że oferta Manufaktorii obejmuje kilkanaście ro-
dzajów kiełbas: wieprzowych wołowych i mieszanych, parzonych, 
pieczonych, mocniej lub delikatnie uwędzonych. Do wyboru są 
chudsze i tłustsze, wyraziste i delikatne, w tym biała (parzona), ka-
banosy i frankfurterki. Ponadto znakomite wędzonki, od tradycyjnej 

g
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szynki po wędzoną polędwicę, schaby marynowane w czosnku lub 
pieczone w ziołach, baleron klasyczny, boczek, ogonówka, wędzo-
ny rostbef, wołowa wędzonka, domowa i  wykwintna pasztetowa. 
Na 100 g produktu przypada 100 lub więcej gram mięsa – w wy-
robach Manufaktorii znajdziemy starannie dobrane przyprawy. Nie 
znajdziemy glutaminianu sodu, sztucznych barwników, aromatów, 
wypełniaczy i wody. Składy są niedługie i nieskomplikowane, a wy-
kazy zawartości do przejrzenia na miejscu w udostępnionej klien-
tom księdze. Wyrobów można spróbować przed zakupem, a klienci 
mogą obserwować, jak powstają. Wędliny i  kiełbasy powstają na 
miejscu, w  odpowiednich pomieszczeniach, z  zachowaniem naj-
wyższych norm i  standardów.  Manufaktoria kultywuje tradycje 

masarskie w obróbce mięsa, wędzonego dymem drzewnym olcho-
wym i bukowym, peklowanego w soli. od momentu rozpoczęcia 
ich przygotowania ze świeżo dostarczonego codziennie, wyselek-
cjonowanego mięsa do wyłożenia ich w gablocie mija odpowiedni 
czas dojrzewania i nabierania smaku. Produkty są starannie pako-
wane, na życzenie także próżniowo, by przedłużyć czas przecho-
wywania.  

Poza gęsiną, wśród nowych produktów Manufaktorii znajdą się 
niebawem kiełbaski pieczone w wersji pikantnej, salceson oraz bo-
czek peklowany na sucho. Co tydzień można też trafić na promocje 
wybranych wyrobów.

Naprawdę warto poczuć wyjątkowość Manufaktorii!
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Koszalin, ul. Marszałka Piłsudskiego 1
Pn - Pt: od 8:00 do 18:00, Soboty: od 8:00 do 17:00

www.manufaktoria.pl
facebook.com/Manufaktoria



Tomasz Kalisz na co dzień obsługuje klientów jednej z ogólnopolskich sieci 
telefonicznych. Po pracy zatapia się w świecie fotografii lotniczej. Każdego 
roku dla samolotów przemierza z aparatem na szyi Polskę wzdłuż i wszerz.
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asja pojawiła się, gdy był małym chłop-
cem. – Może dlatego, że całe swoje dzie-
ciństwo spędziłem w podkoszalińskim ro-
snowie, kiedy była tam jeszcze jednostka 
wojskowa – zastanawia się Tomasz Kalisz. 
– Samoloty zawsze były tym, co mnie naj-

bardziej interesowało. I  tak pozostało do dzisiaj. Jak sam o sobie 
mówi, całe życie spędza z głową w chmurach. Najbardziej lubi foto-
grafować  maszyny wojskowe. – Nie ma nic piękniejszego niż start 
i lądowanie samolotu bojowego. Ta siła, ale zarazem gracja. Ciężka, 
wielka maszyna na ziemi, tak lekka w powietrzu, wykonująca zapie-
rające dech w piersi akrobacje...

Dla tych widoków pan Tomasz jest w stanie pokonać nocą 600 km, 
aby dotrzeć  na dwudniowy air show, gdzie bez względu na warun-
ki pogodowe i terenowe spędza po 12 godzin dziennie z aparatem 
w ręku, walcząc o jak najlepsze ujęcie. – W tym roku w radomiu strze-
liłem około dziewięciu tysięcy zdjęć – opowiada. – Z tego jedynie kilka 
jest zadowalających. Taką perełką jest fotografia F16. Wybuch bom-
by paliwowo-powietrznej sprawił, że maszyna wygląda, jakby leciała 
w nocy. Jej rysy i każdy szczegół świetnie kontrastują z ciemnym tłem. 
Dzięki czemu to zdjęcie stało się wyjątkowo ciekawe i inspirujące. 

Dobre zdjęcie nie powstaje ot tak. To długie godziny oczekiwania 
na tą jedyną chwilę i kadr. – To nie jest tak, jak niektórym się wydaje 

– wyjaśnia Tomasz Kalisz – że wyciągam aparat, samolot robi ewolu-
cje i cyk jest zdjęcie. – Aby obraz był kompletny i ciekawy, musimy 
skupić się nie tylko na samej maszynie, ale całym kadrze. Na kom-
pozycję zdjęcia składają się smugi pozostawiane przez skrzydła sa-
molotu, układ chmur a także kierunek padających promieni słońca. 

Doroczna impreza w  radomiu jest doskonałym miejscem dla 
fotografów maszyn lotniczych. Na pokazach Air Show 2015 poja-
wili się lotnicy z 20 państw i zaprezentowali 250 maszyn. – oprócz 
polskich grup akrobacyjnych można było zobaczyć najlepsze ekipy 
z całego świata – mówi fotograf. – Do dzisiaj w mojej głowie pozo-
stały pokazy takich grup jak angielska „red Arrows”, czy zespół akro-
bacyjny Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych „Thunderbirds”. 

Najwięcej zdjęć w zbiorach Tomasza Kalisza pochodzi jednak nie 
z imprez air show, a z codziennych obserwacji nieba. Jak przyznaje, 
nigdzie nie rusza się bez aparatu, statywu i odpowiedniego obiek-
tywu. Bo nigdy nie wiadomo, gdzie spotka ciekawy obiekt. Nieobce 
są mu sytuacje, gdy staje na środku drogi i w pośpiechu ustawia 
sprzęt, by zrobić zdjęcie lecącej maszynie. 

A ile trzeba wydać na sprzęt, żeby z powodzeniem wykonywać 
fotografie lotnicze? Tomasz Kalisz uważa, że nie trzeba zaczynać od 
nowinek technologicznych z  najwyższej półki, wystarczy średniej 
klasy aparat, obiektyw o dużej ogniskowej i statyw. Ale najważniej-
szy jest trening i bystre oko.

JEDNI POLUJą NA MOTYLE, 
INNI NA SAMoLoTy

AUTor: WIoLeTTA JęDrZeJCZyK-BeTLIńSKA
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Ciemna noc, na tarczy zegara godzina druga. Normalnie o tej porze Koszalin śpi, jednak 
nie tym razem. Na ulicach miasta trwa bieg – piąta edycja imprezy Nocna Ściema, 

w której w tym roku wzięło udział blisko ośmiuset zawodników.

p obiliśmy swój rekord! – cieszy się Michał 
Bieliński, organizator biegu. – Impreza już 
na dobre zagościła w kalendarzu biegaczy 
z całej Polski, przyjechały do nas kluby mię-
dzy innymi ze Szczecina, Poznania, Warsza-
wy. odbywa się zawsze w noc zmiany czasu 

na zimowy. Zawodnicy chętnie zaglądają do Koszalina, bo jest to 
po pierwsze jedyny w naszym kraju bieg rozgrywany w nocy, a po 
drugie - zmiana czasu z letniego na zimowy pozwala zawodnikom 
uzyskać wyjątkowe wyniki. – Padają tu zarówno rekordy życiowe, jak 
i świata – śmieje się pan Michał. – Wszystko to z taką małą gwiaz-
deczką, jak w umowach. Wyniki są tak „dobre”, bo w trakcie biegu 
cofamy o godzinę wskazówki zegarów.

Startujący w biegu Nocna Ściema pokonują dystans półmarato-
nu, czyli 21 km, bądź maratonu – 42 km. – Trasa jest trudna – przy-
znaje Sylwester Szymański, uczestnik zawodów i  zdobywca trze-
ciego miejsca w półmaratonie. – Jest wiele podbiegów, zbiegów 
i pofałdowań terenu. Do tego oczywiście wiele nierówności na tra-
sie – dodaje. Takie warunki wymagają od biegaczy odpowiedniego 
przygotowania i uwagi. – Wystarczy złe postawienie stopy i można 
nabawić się poważnej kontuzji – wyjaśnia Sylwester Szymański. – 

PIąTE 
NoCNe BIeGANIe

AUTor: WIoLeTTA JęDrZeJCZyK-BeTLIńSKA / FoTo: SeBASTIAN LeNKIeWICZ
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Właśnie leczę taką, stawu kolanowego, i stąd ta trzecia lokata. Mu-
siałem oszczędzać się – dodaje z uśmiechem. 

Na pewno nie oszczędzał się zwycięzca półmaratonu, 23-letni ko-
szalinianin Mateusz Witkowski, który pobił swoją „życiówkę” i prze-
kroczył metę z czasem 1 h 11 min 45 sekund. – Biegło się bardzo 
dobrze – mówi z trudem, jeszcze łapiąc oddech. – Trasa jak zawsze 
ciekawa, pogoda dopisała i to mój ostatni start w tym sezonie, więc 
dałem z siebie wszystko. 

Do Koszalina przyjeżdżają nie tylko zawodnicy, którzy już starto-
wali w Nocnej Ściemie, ale również ci, których przyciągnęła renoma 
imprezy. – Słyszałam od znajomych wiele dobrego o  samej orga-
nizacji i atmosferze, jaka panuje podczas biegu – mówi Beata Po-
krzywińska-osior z warmińskich Wydmin. – Muszę przyznać im rację. 
Zaczynając od startu po metę wszystko dopięte jest na ostatni guzik. 
Na trasie są wolontariusze, którzy nie tylko podają wodę i batonika 
energetycznego, ale dopingują i dodają otuchy – dodaje biegaczka. 

Niezwykła atmosfera Nocnej Ściemy wywarła na pani Beacie tak 
wielkie wrażenie, że zawodniczka zapowiedziała swój udział w ko-

lejnej edycji: – Muszę pobić mój dzisiejszy wynik, czyli 1h 27 minut 
– stwierdza z uśmiechem. 

Wśród zawodników pojawili się również weterani biegania, jed-
nym z nich jest 57-letni Bogusław Barański z Trzebiatowa. – Jestem 
w Koszalinie drugi raz i nie mogę wyjść z podziwu dla wysokiego 
poziomu zawodów – mówi startujący. – Trasa bardzo ciekawa, do-
brze oznakowana, a  zawodnicy z  roku na rok szybsi. Jak twierdzi 
pan Bogusław, wiek nie jest jego sprzymierzeńcem, jednak trasa 
Nocnej Ściemy to dla niego bułka z masłem.–- Niedawno wróciłem 
z Mistrzostw Świata w Walii, gdzie w swojej kategorii wiekowej za-
jąłem 10. miejsce w stylu anglosaskim. Co to takiego? To jeden ze 
stylów biegu górskiego. Anglosaski polega na bieganiu sinusoidal-
nym, czyli raz pod górę, raz z góry. – Wyglądam niepozornie, a jed-
nak dałem radę! – śmieje się Bogusław Barański. 

organizatorzy ledwie podsumowali piątą edycję Nocnej Ściemy,  
a już myślą o kolejnej. – Marzy nam się okrągły tysiąc uczestników 
na starcie  – zdradza Michał Bieliński. – Ale bez względu na to, ilu by 
zawodników było, my nadal będziemy „ściemniać”. 
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Trendy w fitnessie – tak jak w modzie – zmieniają się sezonowo. Jeszcze jakiś czas temu 
największym uznaniem pań cieszyły się zajęcia na stepach, piłkach czy fat burning. 

Teraz panie chcą, żeby aerobik był atrakcyjny, zabawny i przyjemny. Dlatego 
w ofercie klubów co rusz pojawiają się nowe propozycje.
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o co modne dzisiaj, może wkrótce przejść 
do lamusa. Najważniejsze to ćwiczyć re-
gularnie pod opieką profesjonalnego 
instruktora, który czuwa nad dokładnym 
wykonywaniem zadań i  eliminuje błędy 
grożące kontuzjami. I jeszcze jedno: zaję-

cia powinny sprawiać  nam przyjemność.

ERA ZUMBY 

Na topie, zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn, jest zumba fit-
ness. Styl ćwiczeń, który w latach 90. XX wieku wymyślił kolumbij-
ski choreograf Alberto „Beto” Perez. Koszalińska instruktorka Anna 
Kasprzyk wyjaśnia: – Jest to połączenie elementów tańców latyno-
amerykańskich z   fitnessem. Choreografie są bardzo dynamiczne 
i skoczne, łączą w sobie hip-hop, sambę, salsę, mambo, cumbie, ale 
również elementy sztuk walk i tańca brzucha. 

Początkowo w Koszalinie zumba była dostępna jedynie w kilku 
studiach fitness, a zainteresowanie tak wielkie, że tworzyły się listy 
rezerwowe. Dziś kadra instruktorów zumby jest już na tyle liczna, 

że każdy znajdzie miejsce do ćwiczeń. W zajęciach uczestniczy od 
15-20 osób, w zależności od wielkości sali. Nie może być zbyt wie-
lu ćwiczących, bo każdy musi mieć wokół siebie wolną przestrzeń. 
Wchodząc do sali, gdzie trwają zajęcia, ma się nieodparte wrażenie, 
że „nieważne jak ćwiczysz, ważne jak się bawisz”. Pani Ania wyjaśnia: 
– To są zajęcia, na których nie musimy wykazywać się umiejętno-
ściami tanecznymi, pamięcią choreografii czy słuchem muzycznym. 
Każdy dostosowuje intensywność ruchów do swoich możliwości. 
Układy są dostępne dla wszystkich, kroki intuicyjne, a charakter za-
jęć pozwala na całkowite uwolnienie negatywnych emocji. W trak-
cie zajęć prócz tańca można również pośpiewać, a nawet wykrzy-
czeć się do woli. 

Systematyczne ćwiczenie zumby (przynajmniej trzy razy w tygo-
dniu po 60 minut) przynosi niesamowite efekty.  – Godzinna sesja 
pozwala spalić około 450 kcal – mówi Anna Kasprzyk. – Zumba 
przyczynia się do zrzucenia zbędnych kilogramów, bo typu cardio. 
Jej charakterystyka wpływa na poprawę kondycji fizycznej, stabili-
zuje pracę układu krążenia, zwiększa wydolność oddechową oraz 
kształtuje zdrową i szczupłą sylwetkę. W zumbie nie ma ograniczeń 
wiekowych. Nie raz na jednych zajęciach miałam wnuczkę, córkę 

MODNIE 
ĆWICZyĆ

AUTor: WIoLeTTA JęDrZeJCZyK-BeTLIńSKA / FoTo: MArCIN BeTLIńSKI

Zumba



i babcię – podsumowuje instruktorka. To niesamowite, jak ćwicze-
nia mogą łączyć pokolenia. 

Z czasem obok klasycznej Zumby pojawiły się jej odmiany: zum-
ba toning, aqua zumba, zumbatomic i zumba gold. Niektóre z nich 
już zagościły w Koszalinie, jednak królową pozostaje zumba fitness. 
Ten kolumbijski „taniec” stał się marką rozpoznawalną na całym 
świecie. oprócz choreografii, muzyki wytworzył charakterystycz-
ny styl ubioru i obyczaje. Wśród tych ostatnich – maratony zumby, 
w których uczestniczą czasami tysiące zawodników.

TRAMPOLINA NIE TYLKO DLA DZIECI

Świeżym trendem, który przywędrował do Koszalina, są ćwicze-
nia na trampolinie (jumping fitness). To system treningowy, który 
pomaga wzmocnić i kształtować sylwetkę. – Do treningu wykorzy-
stywane są jednoosobowe trampoliny o małych rozmiarach. Nie-
które mają specjalne drążki do podtrzymywania się, inne są ich 
pozbawione – tłumaczy Marcin Wiśnik z  Fitness Klub Amadeus. 
– Na trampolinie wykonuje się ćwiczenia zaczerpnięte z  różnych 
dyscyplin sportowych, najczęściej są to elementy pochodzące z ae-
robiku, dynamiczne biegi w miejscu oraz wolne i szybkie skoki na 
przemian – dodaje. 

Duża intensywność ćwiczeń wymaga, aby zajęcia rozpocząć od 
porządnej rozgrzewki. Taki początek pozwoli na przeprowadzenie 
zajęć na wysokich obrotach bez ryzyka wystąpienia kontuzji.

Ćwiczenia powinny być wykonywane przynajmniej trzy razy 
w  tygodniu. – Zajęcia na trampolinach doskonale wpływają na 
cały organizm – mówi instruktor z Amadeusa. – Podczas treningu 
angażujemy wszystkie mięśnie naszego ciała, kształtujemy sylwet-
kę, przyspieszamy przemianę materii i usprawniamy pracę układu 
naczyniowego. Warto dodać, że w ciągu godziny ćwiczeń – można 
stracić nawet 1000 kcal. Po pojawieniu się na rynku jumping fitness 
wielu instruktorów wyrażało obawę o  obciążenie stawów. Czy to 
prawda? – Każde ćwiczenia wykonywane na własną rękę, bez pro-
fesjonalnego instruktora, mogą doprowadzić do kontuzji – mówi 
Marcin Wiśnik. – Trening na trampolinach nie jest tak obciążający 
jak choćby jogging czy gra w tenisa, ponieważ stopa ląduje na po-
wierzchni elastycznej. Skakanie na takim podłożu korzystnie wpły-
wa na kręgosłup i układ kostny. Zajęcia na trampolinach relaksują 
i uspakajają. 

KRęĆMY hULA hOP 

Niejedna z pań pamięta, jak na podwórku z koleżankami kręciła 
kiedyś kołem hula hop. I kto by pomyślał, że dawne dziecięce za-
bawy wrócą jako bardzo modne zajęcia sportowe dla dorosłych. 
Z tym, że koło jest znacznie większe, cięższe i ma wewnętrzne, ma-
sujące wypustki. Takie hula hop znacznie mocniej stymuluje mię-
śnie do pracy. – Trening trwa pięćdziesiąt minut i składa się głównie 
z ćwiczeń wzmacniających i ruchów tanecznych – wyjaśnia Domini-
ka Lewandowska z Fitnesstudio Dominika. 

Powerhoop polega na kręceniu kołem na talii, rękach, nogach 
i   szyi. Postawa ćwiczących przypomina stanie na desce snowbo-
ardowej, a  kołysanie biodrami – wahadło zegara. Zaczynając za-
jęcia z hula hop, należy liczyć się z  lekkimi kontuzjami. – Koło jest 
cięższe od tych, które znamy z  lat dziecięcych, bo waży od 1,5-2 
kg – wyjaśnia pani Dominika. – Dodatkowo wewnętrzne wypustki 
ocierają się o  ciało, co przypomina masaż limfatyczno-drenujący, 
który może być nieprzyjemny i w pierwszym tygodniu, powodować 
siniaki i otarcia. Jeżeli przetrwamy ten najtrudniejszy okres, power-
hoop daje niesamowite efekty, które widoczne są już po 2-3 tygo-
dniach. Dominika Lewandowska zachęca: – Dzięki hula hop szybko 
pozbędziemy się zbędnych fałdek na brzuchu, wymodelujemy talię 
i biodra. Kręcenie hula hop może również wpłynąć na ujędrnienie 
pośladków, ramion, wzmocnić kręgosłup i ukształtować prawidło-
wą postawę. Sesje poowerhoop sprawiają kobietom niezwykłą 
przyjemność, poprawiają samopoczucie i  pozwalają przy tym wró-
cić do lat dzieciństwa.
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Crossfitnesska
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NAJWAŻNIEJSZY REKWIZYT - RURA

Piękne kobiety, akrobatyczne figury i  to wszystko na rurze. – To 
taniec, który wymaga bardzo dużej sprawności fizycznej oraz siły – 
mówi Michalina Snoch z PoleFit. – Pole Dance łączy w sobie wiele 
elementów z baletu, akrobatyki, gimnastyki i fitness - dodaje. 

Zajęcia rozpoczynają się od rozgrzewki oraz ćwiczeń na rozcią-
ganie. Dopiero wtedy rusza właściwy trening – na rurze. Jednora-
zowo w zajęciach bierze udział maksymalnie sześć osób. – Małe 
grupy to nie tylko wymóg niewielkiej sali, ale przede wszystkim 
bezpieczeństwo ćwiczących – wyjaśnia Michalina Snoch. – Praca 
w małych grupach pozwala instruktorowi podejść do każdej z pań 
indywidualnie, doradzić i wyeliminować błędy w wykonywanych 
figurach. 

W szkole PoleFit każda grupa prezentuje inny poziom, są panie, 
które dopiero zaczynają swoją przygodę z tą artystyczną dyscypli-
ną, te które już poznają pierwsze figury i te, które tańczą już kilka 
miesięcy. – Taki podział jest konieczny – wyjaśnia instruktorka. – Nie 
możemy do grupy zaawansowanej zapisać pani, która po raz pierw-
szy przyszła na zajęcia. Z jednej strony będzie to dla niej zniechęca-
jące, bo nie nadąży za trenującymi, a z drugiej strony jeżeli instruk-
tor poświęci jej całą swoją uwagę, pozostałe ćwiczące stracą. 

Systematyczny trening przynosi efekty już po kilku miesiącach. 
pole dance doskonale kształtuje całą sylwetkę, wyraźnie uwidacz-
nia się rzeźba ciała – ramiona stają się pięknie wymodelowane, 
brzuch płaski, a uda smukłe. Dodatkowo taniec na rurze uczy kobie-
cości i seksapilu. Jak to wygląda od strony trenujących pole dance? 
– Uczęszczam na zajęcia od roku – zdradza pani Monika. – Jestem 
bardzo zadowolona z efektów. Schudłam 11 kg. Początki nie były 
łatwe, bo były otarcia i siniaki, ale teraz moje ciało jest smukłe, ela-
styczne i jędrne. 

CROSSFITNESSKA

W  różnych klubach zajęcia te mogą mieć inne nazwy, jednak 
wszystkie wzorowane są na ćwiczeniach cross fit. Crossfitnesska to 
oferta skierowana do płci pięknej. W zajęciach bierze udział mak-
symalnie 15 osób. W sali instruktor przygotowuje specjalne stacje 
do wykonywania ćwiczeń w seriach po 30-45 sekund. – Wbrew pa-
nującej opinii panie lubią się porządnie spocić – mówi Dominika 
Lewandowska z Fitnesstudio Dominika. – Crossfitnesska daje taką 
możliwość. 

W odróżnieniu od męskiej odmiany tych zajęć, panie nie toczą 
opon od traktora przez całą salę, ale skaczą na stepach, na skakan-
ce, podrzucają piłkę lekarską, biegają, wspinają się, robią brzuszki 
i squady. Uczestniczki zajęć podnoszą również ciężarki odpowied-
nio dostosowane do ich możliwości. Dominika Lewandowska wy-
jaśnia: – Chodzi o to, by wykorzystać różnorodność wykonywanych 
ćwiczeń przy wysokiej ich intensywności i  zaangażowaniu wszyst-
kich partii mięśniowych. To właśnie ta różnorodność gwarantuje 
wysoką efektywność zajęć. 

Crossfitnesska to trening wytrzymałościowo-siłowy, którego ce-
lem jest uzyskanie lepszej sprawności fizycznej całego organizmu. 
osoby początkujące powinny powtarzać trening 2-3 razy w tygo-
dniu. W serii powinno znaleźć się od 6 do 8 ćwiczeń. Każde z nich 
należy wykonywać przez 30 sekund. – Przerwa następuje po wy-
konaniu całej serii i trwa do ustabilizowania tętna – tłumaczy pani 
Dominika. 

POCZUĆ SIę JAK MARINES

Coraz więcej kobiet szuka zajęć siłowych, jednak dźwiganie cię-
żarów nie jest dla nich wystarczająco ciekawą ofertą. Stąd duże 
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zainteresowanie TrX – to skrót od Total Body resistance exercise, 
czyli ogólnorozwojowe ćwiczenia odpornościowe. Jest to trening, 
gdzie jedynym obciążeniem jest własne ciało, z  wykorzystaniem 
taśm podczepionych do sufitu, drzwi czy drzewa. – Trening TrX 
został wynaleziony na potrzeby amerykańskiej elitarnej jednostki 
wojskowej – wyjaśnia Marcin Wiśnik z klubu fitness Amadeus. – Żoł-
nierze na misjach poszukiwali urządzenia do ćwiczeń, które moż-
na łatwo przewieźć. Na początku wojskowym służyły do tego pasy 
nośne od karabinów. Teraz do treningu wykorzystuje się specjalną 
lonżę wykonaną z taśm polimerowych i zbudowaną na kształt litery 
y. – Ćwiczenia polegają na podciąganiu się na linach zawieszonych 
u sufitu – mówi instruktor. – Trenować można wszystkie partie ciała 
zarówno na stojąco, jak i na leżąco. Początkowo minimum wysiłko-
we to trzy razy w tygodniu po trzydzieści minut. Ćwiczenia TrX przy-
noszą szybsze efekty niż standardowa siłownia, ponieważ podczas 
sesji angażowane są duże partie mięśniowe. Istotne jest, by chociaż 
na początku pracować pod okiem trenera – radzi Marcin Wiśnik. 
– To on powinien korygować technikę i poprawiać wszystkie błędy, 
by trening przynosił oczekiwane efekty.

AKTYWNE MAMY W AKCJI

Nowością są również zestawy ćwiczeń dla kobiet ciężarnych i to 
nie tylko dla tych, które prowadziły aktywny tryb życia przed ciążą, 
ale również dla przyszłych mam, które chcą właśnie w tym czasie 
poprawić swoją kondycję. W Koszalinie zajęcia dla Aktywnych Mam 
prowadzi – Dominika Lewandowska. – Pomysł na takie ćwiczenia 
zrodził się, kiedy sama byłam w ciąży, brakowało mi ruchu i ćwiczeń, 
więc postanowiłam stworzyć miejsce, gdzie przyszłe mamy mogą 
trenować, zrelaksować się, ale i spędzić czas w gronie innych kobiet 
przy nadziei. Schemat ćwiczeń jest opracowany w taki sposób, aby 
na pierwszym miejscu stawiać bezpieczeństwo mam i ich pociech. 
W  trakcie zajęć wykorzystujemy elementy pilatesu, jogi i  ćwiczeń 
na  piłkach. Zajęcia kończymy sesją treningu oddechowego. Dzięki 

niemu płód zostaje dotleniony, a co za tym idzie, świetnie stymu-
lowany jest proces rozwoju i wzrostu. Dodatkowo trening pozwala 
przygotować mamy do porodu. Dominika Lewandowska wyjaśnia: 
– Tempo zajęć jest wolne i harmonijne, dzięki czemu program zajęć 
jest przyjemny i  nie powoduje zbędnego wysiłku. Z  badań wyni-
ka, że kobiety ćwiczące w okresie ciąży mają krótszy czas trwania 
poszczególnych okresów porodu, a aktywność fizyczna poprawia 
funkcjonowanie układu oddechowego.

Aktywne mamy
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ul. Ks. Bogusława X 12/2

70-441 Szczecin
tel. 728-964-133

 Boutique Chiara Man
ul. Ks. Bogusława X 11/1

70-441 Szczecin
tel. 734-18-33-44



Miejski szyk dla dwojga
Ponadczasowe kroje, kultowe marki, wysoka jakość materiałów, precyzja wykonania, ale przede wszystkim styl i wygoda – taka jest 
moda dla pań i panów w Boutique Chiara. Joop!, Trussardi Jeans, Versace Collection i Armani Jeans, choć królują na wybiegu, doskonale 
sprawdzają się także na co dzień. Zarówno sportowa, jak i casualowa linia zapewnia szeroką gamę garderoby, pozwalającą się ubrać od 
stóp do głów. Kolekcję spodni, koszul, marynarek, bluzek, spódnic, swetrów czy kurtek uzupełniają liczne akcesoria – zaczynając od butów, 
przez torby, a na paskach i bieliźnie kończąc. Całość pozwala zachować swobodę ruchów, wyznacza też indywidualny styl i… dodaje pew-
ności siebie.                                                                                                                                                                                                                                 kt
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Boutique Chiara Woman, ul. Ks. Bogusława X 12/2, 70-441 Szczecin, tel. 728-964-133
Boutique Chiara Man, ul. Ks. Bogusława X 11/1, 70-441 Szczecin, tel. 734-18-33-44
Boutique Chiara, Hotel Marine, ul. Sułkowskiego 9, 78-100 Kołobrzeg, tel. 602-379-431
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SARA 
BETKIER 
NARODZINY 
MOCNEJ MARKI
Do niedawna studentka Instytutu Wzornictwa Politechniki Ko-
szalińskiej, jedna z najaktywniejszych uczestniczek koła naukowego 
North Fashion. W trakcie studiów kilkukrotnie pokazywała swoje 
projekty odzieżowe publicznie. Już wtedy widać było w nich indy-
widualny styl. Ale wciąż były to jedynie „wprawki”, rzeczy prezento-
wane przez modelki i modeli, a jednak nie takie, w jakich przeciętna 
kobieta wyszłaby na ulicę czy wieczorne spotkanie. 

obecnie, już jako absolwentka PK, Sara Betkier udowadnia, że 
nie tylko umie wymyślać, ale również szyć stroje „użytkowe”. Kilka 
pięknych rzeczy jej autorstwa można było oklaskiwać podczas nie-
dawnej imprezy charytatywnej zorganizowanej przez Fundację Po-
koloruj Świat (jedna z sukienek została tam zlicytowana i przyniosła 
1000 zł przychodu na cele fundacyjne).

Prezentujemy Państwu kilka projektów pani Sary, mocno trzyma-
jąc kciuki za rozwój jej kariery i sukcesy w projektowaniu. Jesteśmy 
przekonani, że nie jeden jeszcze raz usłyszymy o marce BeTKIer. 
I  pewnie nie jeden raz będziemy mieli okazję pokazywać efekty 
pracy niezwykle sympatycznej projektantki.  
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Projekty/stylizacje: SARA BETKIER
Fotografie: Paweł Duszyński/Klaudia Jadczak
Modelki:
Angelika Karabin
Dominika Haraszczuk
Paulina Rydlikowska



Polonista po Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziennikarz, redaktor. 
Pracował m.in. w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej, kierował uruchomieniem redak-
cji Telewizji Kablowej Koszalin MAX. od lat na emigracji – z wyboru, nie konieczności. 
Mieszka w Irlandii. regularnie publikuje w prasie polonijnej i krajowej.

JAceK
RuJnA

Niemców uważaj - napomniał mnie 
znajomy proboszcz, kumpel z pod-
stawówki, który właśnie pod gra-
nicą ma parafię. - U nich ordnung 
jest! Kilogram grzybów wynieść 
z  lasu można, a kara za nadwyżkę 
to nawet 400 euro - przestrzegał. 

Bo złota polska jesień trwała w  najlepsze, nadszedł więc czas na 
grzybobranie. Życzliwi poinformowali, że mam jechać na Dobrą 
Szczecińską względnie: nie pękać, jechać dalej,  przekroczyć gra-
nicę  i po partyzancku szukać szczęścia w nieodległych lasach byłej 
Niemieckiej republiki Demokratycznej.

Co by nie mówić o Niemcach: jak człowiek usłyszy, że mogą wal-
nąć mandat albo inną jaką karę, to jednak zaraz lampka czerwona 
się włącza. Z niemieckim inspektorem leśnym przecież się nie do-
gadasz, powiesz jedynie "keine Grenzen" względnie "Schengen", 
a on coś zaszwargocze. Zresztą z umundurowanym i uzbrojonym 
Niemcem w gęstym lesie, na jego terenie, na łasce i niełasce, sam 
na sam..., brrr. 

I proszę mnie tu nie posądzać o bezpodstawne uprzedzenia, bo 
nie moja wina, że do dziś, każdego roku, telewizja w Polsce puszcza 
Pancernych i Klossa; "was is das kapusta i kwas, Brunner ty świnio, 
handehoch" i  takie inne. Pamiętacie zresztą jak rosiewicz śpie-
wał, że najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny? I że: "Niemki 
czyste, oczywiste, dobre są na żonę, Miałbyś zawsze wysprzątane 
mieszkanie z balkonem, Lecz jak czułbyś się w tym domu czystym, 
oczywistym, Gdyby w kuchni ktoś przy dziecku mówił po niemiec-
ku???". 

Albo sam pan Zagłoba w akcji:
– Jeżeli tedy waćpan nie pojmujesz, dlaczego w Polsce najlepsza 

jazda, a u Niemców piechota, to ja ci to wytłumaczę. 
– No, dlaczego? dlaczego? – spytało kilka głosów.
– oto, gdy Pan Bóg konia stworzył, przyprowadził go przed ludzi, 

żeby zaś jego dzieło chwalili. A na brzegu stał Niemiec, jako to się 
oni wszędy wcisną. Pokazuje tedy Pan Bóg konia i pyta się Niemca: 
co to jest? A Niemiec na to: Pferd! – Co? – powiada Stwórca – to ty 
na moje dzieło „pfe” mówisz? A nie będziesz ty za to, plucho, na tym 
stworzeniu jeździł – a jeśli będziesz, to kiepsko. To rzekłszy, Polakowi 
konia darował. oto dlaczego polska jazda najlepsza, a zaś Niemcy, 

jak poczęli piechotą za Panem Bogiem drałować a przepraszać, tak 
się na najlepszą piechotę wyrobili.

– Bardzoś to waść misternie wykalkulował – rzekł pan Podbipięta.
Na koniec tylko jeszcze przypomnę, co zapisali w dzienniku sław-

ni bracia Goncourt podczas wizyty w Niemczech: - Język niemiecki? 
Sieczkarnia!

W  rezultacie powyższych rozważań na grzyby na niemiecką 
stronę nie dotarłem, ale pojeździłem za to wzdłuż granicy naszej. 
Kiedyś stały tu zasieki i pola minowe, dziś zorientować się można 
jedynie po obecności przygranicznych bazarów. Towar jak towar: 
mniej krasnali gipsowych, dużo za to papierosów, ryb wędzonych, 
ubrań, wikliny, wędek, klapek na nogi, jaj prosto od kury, narzędzi 
i maszyn, i baniaków do wina.  

Jednakże wszędzie przyczepiona, ma się rozumieć, że dla wygo-
dy - karteczka z nazwą towaru w  języku niemieckim i  z ceną. Dla 
wygody podaną w euro. To by mnie zresztą nie dziwiło, bo euro nie 
frank, kłopotu nie ma. Zdziwiło za to, że każdy sprzedający, każda 
przekupka, wszyscy oni z klientami rozmawiali po niemiecku, a mię-
dzy sobą po polsku.

I tak się zastanawiam: czy jak na pchli targ do Brukseli czy Amster-
damu przyjedzie klient z Niemiec czy Barcelony, to rodzimi sprze-
dający przeskakują na niemiecki względnie hiszpański?! A w życiu! 
W Polsce zaś przyjedzie Czech, to próbujemy z nim po czesku, z ru-
skiem po rusku, z Niemcem po niemiecku.

Wcale - przy okazji - nie oznacza to, że jesteśmy nadzwyczajnymi 
poliglotami. oznacza jedynie, że przez wszystkie dziesięciolecia sy-
fiastej Polskiej rzeczpospolitej Ludowej wbiła się nam w genotyp 
maniera nadskakiwania do cudzoziemca i  tu w pierś, aż zadudni, 
się uderzę - niekiedy tak miewam. Silne to, cholera ciężka, jest i do 
przezwyciężenia niełatwe.

"Podległa plebejska służalczość, to mnie najbardziej denerwu-
je w Polakach" - mawia Piotr Czerwiński, sam zresztą wieloletni już 
emigrant, autor przenikliwych książek o duszy Polaka i ja się z nim 
zgadzam jak najbardziej.       

I  teraz się zastanawiam: jak już Polska przyjmie tych całych 
uchodźców z Syrii czy jeden Pan Bóg wie skąd, to będziemy z nimi 
rozmawiali po syryjsku czy po polsku? Coś tak czuję, że jak się uprą, 
to jednak my machniemy ręką i będziemy się uczyć rozmawiać po 
ichniemu. Na dwoje babka wróży, niech to szlag trafi!

u
Na straganie 

w dzień targowy
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M i e s z k a ć  w  k o s z a l i n i e

DOM 

SPEŁNIONYCH
OBIETNIC 



Trudno wyobrazić sobie bardziej przekonujący argument na rzecz zamieszkania 
w tym domu niż fakt, że mieszkanie w nim kupił sam jego budowniczy. A on z pewnością 

wie, co robi! Jeśli jednak to nie wystarcza, by Państwa przekonać, pozostaje długa 
lista łatwych do zweryfikowania danych – zalet i korzyści. Sprawią one, że wybór 

osiedla Cypryjskiego, a zwłaszcza któregoś z ostatnich dostępnych jeszcze 
mieszkań w pierwszym na Pomorzu a drugim w Polsce wielorodzinnym budynku 

energooszczędnym, uznają Państwo za opcję najlepszą z możliwych. 

DOM 
SPełNIoNyCH

oBIeTNIC 
AUTor: ANDrZeJ MIeLCAreK p
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Ten drugi jest niezwykły, nie tylko z tego powodu – mówiąc pół-
żartem, półserio - że postanowił w nim zamieszkać pan  Wingert, 
jego budowniczy. To drugi w Polsce wielorodzinny budynek speł-
niający wyśrubowane normy przewidziane dla obiektów energo-
oszczędnych. 

Lokatorzy tego domu będą zużywać dwa razy mniej energii niż 
mieszkańcy domów budowanych tradycyjnie, a w przypadku ener-
gii zużywanej na ogrzewanie i  wentylację nawet trzy razy mniej. 
Nowe normy opisujące wskaźnik „e”, czyli „roczne jednostkowe za-
potrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji”, od 
2021 roku będą obowiązywały każdego, kto zdecyduje się stawiać 
jakikolwiek dom. To wymóg unijny. W Polsce -  kompletna rewolucja! 
Wymaga przestawienia o 180 stopni myślenia w projektowaniu i wy-
konawstwie. Z  tego względu ustawodawca przewidział aż siedem 
lat (2014-2021) na pełne wdrożenie przepisów i podzielił ten okres 
na trzy etapy. Wioletta Stelmach, dyrektor generalny PB KUNCer, 
mówi: - My rozpoczynając ten program z wyprzedzeniem, osiągnęli-
śmy ponad dwukrotnie lepszy wskaźnik rocznego zapotrzebowania 
na energię użytkową  niż wymagany dla standardu NF 40, nasz osią-
gnięty wskaźnik „e”, wykazał zużycie mniejsze niż 15 kWh/m2*rok, 
czyli wymagane dla budynków pasywnych o standardzie NF 15 . 

Wydaje się, że siedem lat to dużo. W przypadku technologii budow-
lanej niekoniecznie. Chcąc zachęcić inwestorów do jak najszybszego 
wprowadzania w życie unijnej dyrektywy, Narodowy Fundusz ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program pilotażowy, któ-
ry przewiduje dopłaty do budowy domów energooszczędnych.  

Są one przeznaczone dla tych, którzy w okresie pilotażu zawrą 
umowę na zakup mieszkania w  „oszczędnym” domu, albo budu-
ją dla siebie „oszczędzający” domek jednorodzinny. W przypadku 
mieszkań premia wynosi 11 tys. zł (w przypadku domków do 50 tys. 
zł). Wypłacana jest ona jako dopłata do spłaty kredytów zaciągnię-
tych na zakup lokalu lub budowę domku. Tak więc korzyść adreso-
wana jest do końcowego użytkownika, a nie do dewelopera. 

Projekty domów energooszczędnych, które korzystają ze wspar-
cia NFoŚiGW są poddawane niezwykle wnikliwej analizie przez od-
powiednio przygotowanych audytorów (w Zachodniopomorskiem 
jest ich zaledwie dwóch). Tylko projekt, który uzyska pozytywną opi-

nię, może być przyjęty do programu. Wykonywanie budynku ściśle 
według wytycznych musi być kontrolowane i dokumentowane  na 
wszystkich  etapach procesu inwestycyjnego, by na koniec przejść 
badania osiągnięcia wymaganego standardu energetycznego.  
Chyba najbardziej spektakularny jest etap sprawdzania szczelności 
przegród budynku na przenikanie powietrza.     

Wtedy zamyka się szczelnie  wentylację, wszystkie okna i  inne 
otwory. Dom staje się niby puszka, po czym wytwarza się kolejno 
nadciśnienie i podciśnienie. Mierzony specjalistycznie  okres spad-
ku i wzrostu  ciśnienia wyznacza wynik badania szczelności. Dom 
zbudowany przez PB KUNCer przeszedł takie badania, a  wynik 
okazał się rewelacyjny. Budynek  spełnia z  naddatkiem wymogi, 
ba, spełnia wymagania stawiane tzw. domom pasywnym, czyli ta-
kim, w których oszczędność energii posunięta jest do maksymalnie 
możliwych technicznie granic!

p an Marian Wingert pracuje w Przedsiębiorstwie 
Budowlanym KUNCer  niemal od samego po-
czątku jego 25-letniego istnienia. Praktycznie 
od zawsze jako kierownik budów. ostatnio kie-
ruje procesem wznoszenia elementów osiedla 

Cypryjskiego, czyli kompleksu domów wielorodzinnych na terenie 
dzielnicy noszącej ogólną nazwę osiedle Unii europejskiej. 

Dwa z zaplanowanych sześciu „cypryjskich” domów już stoją. Do 
pierwszego lokatorzy wprowadzili się w roku ubiegłym, do drugie-
go – w sierpniu bieżącego.  
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obliczając wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię 
pierwotną e, wyrażony w  kilowatogodzinach na ogrzewanie 
i wentylację  oraz ciepłą wodę  użytkową na 1 m2 powierzchni 
budynku na rok, możemy określić, czy budynek ma niską, średnią 
czy wysoką energochłonność. Powojenne budynki wielorodzin-
ne miały  zazwyczaj e większe niż 250 kWh/(m2*rok), budowane 
w ostatnich latach mają zazwyczaj e na poziomie 120-170 kWh/
(m2*rok) mimo wymogów określonych w 2008 roku w wysokości 
e-= 105 kWh/(m2*rok). Pierwszy w pełni energooszczędny dom 
wielorodzinny, budowany przez PB Kuncer będzie miał e=54,91 
kWh/(m2*rok), w zakresie ogrzewania i wentylacji oraz przygoto-
wania ciepłej wody oraz e=26,79 jeśli chodzi o samo ogrzewanie 
i wentylację! I to jest gwarancja tych w przyszłości - przynajmniej 
o połowę - niższych kosztów eksploatacyjnych.



To ogromny sukces, bo to dopiero drugi w kraju wielorodzinny 
budynek energooszczędny. Pierwszy certyfikat otrzymała podobna 
inwestycja w Krakowie.

Pan Marian Wingert wspomina: - Nie ma co ukrywać, bardzo 
baliśmy się tego sprawdzianu. Co prawda zrobiliśmy wszystko, by 
uzyskać odpowiednie wskaźniki, ale do końca nie wiadomo, czy to 
rzeczywiście wystarczy. Kiedy otrzymaliśmy wynik, wszystkim spadł 
kamień z serca. Nawet prezes Krzysztof Kuncer odetchnął z ulgą .

A jak się mieszka w tym domu? - Jestem zadowolony – mówi pan 
Marian.  - rekuperacja się sprawdza. Nie trzeba otwierać okien, by sta-
le oddychać czystym powietrzem o stałej temperaturze. żadnych pył-
ków, czyste powietrze.  Dla mnie ważne jest to, że kiedy wstaję rano, 
nie widzę na oknach skroplonej pary wodnej. Mimo że to nowy bu-
dynek, niewysuszony. To oznacza, że rekuperacja działa bez zarzutu. 

rekuperacja (pojęcie to wyjaśniamy w ramce) to jedno. Dla ener-
gooszczędności domu na osiedlu Cypryjskim ważny jest również 
tzw. ciepły montaż stolarki okiennej i trójszybowe okna (dostarcza-
ne przez koszalińską firmę DACH). oznacza to, że oprócz pianki 
montażowej między ramą okna a ścianą z obu stron przykleja się 
jeszcze dodatkowo specjalne taśmy izolujące – z zewnątrz pod war-
stwę styropianu, a od wewnątrz pod tynk. Na dole, pod parapetem, 
stosowana jest ośmiocentymetrowa wkładka ze styroduru, czy ma-
teriału o właściwościach izolacyjnych jeszcze lepszych niż styropian.  
W ten sposób eliminuje się coś, co nazywa się w żargonie budowla-
nym mostkiem cieplnym. Wyeliminowane są również mostki ciepl-
ne przy balkonach. Wspomnieć trzeba jeszcze o tym, że zewnętrza 
warstwa styropianu to nie 12 – jak wymaga standard – ale aż 17 cm. 
Jest to zresztą styropian grafitowy, czyli najlepszy możliwy. 

A  jak czuł się budowniczy, wiedząc, że buduje dom, w  którym 
zamieszka? Pan Marian Wingert odpowiada: - W naszej firmie jest 
zasada, że wszystko robimy z najwyższą starannością. Zawsze tak, 
jak byśmy budowali dla siebie. Tylko przy takim podejściu można 
osiągnąć naprawdę najwyższą jakość. Bez tego nie uzyska się wia-
rygodności i marki. Zepsuć sobie opinię można nawet przez drob-
ne rzeczy. Stąd rozsądniejsze jest pilnowanie jakości na każdym 
etapie i w każdym szczególe. oczywiście, kiedy już się wprowadzi-
łem, dotarło do mnie, że to mieszkanie w każdym  sensie jest moje. 
Ja je budowałem, ja w nim zamieszkałem. I to jest świadomość miła. 
Nic lepszego w Koszalinie nie mógłbym kupić! Wiem, że może ktoś 
powiedzieć: „każda pliszka swój ogonek chwali”. Takich zapraszam 
na osiedle Cypryjskie. Można się przekonać, że dajemy klientom 
to, co obiecaliśmy, a może nawet trochę więcej .  
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rekuperacja to proces, w którym  świeże powietrze wchodzące 
do mieszkania ogrzewane jest ciepłem odzyskanym z powietrza 
„zużytego” (gwarantuje odzyskanie 90 proc. ciepła). odpowiada 
również za właściwą cyrkulację w mieszkaniu. Przy projektowaniu 
wentylacji mechanicznej z rekuperacją mieszkanie dzieli się bo-
wiem na strefy. Powietrze wnika do środka tam, gdzie spędzamy 
najwięcej czasu, czyli na przykład w sypialni czy pokoju dziennym. 
Druga strefa to kuchnia, łazienka, WC, pomieszczenie gospodar-
cze. W tej strefie umieszcza się „ujście” powietrza, bo tu jest naj-
większe prawdopodobieństwo, że będzie ono zawierało więcej 
wilgoci albo niechcianych zapachów. 
Pani Wioletta Stelmach, dyrektor generalny PB KUNCer, wyja-
śnia: - Zastosowanie rekuperacji stwarza w mieszkaniu niespoty-
kany dotąd komfort. Mamy systematycznie dostarczane świeże 
i odpowiednio ciepłe powietrze, które jest  jednocześnie przefil-
trowane, a więc pozbawione kurzu i pyłków, co z pewnością do-
cenią szczególnie alergicy. Ilość powietrza jest tak zaplanowana, 
że w ciągu godziny jest ono całkowicie wymieniane. Na etapie 
zasiedlania ma to kapitalne znaczenie, bo nie trzeba mieszka-
nia specjalnie wietrzyć i dosuszać – wiadomo, świeże mury mają 
w sobie jeszcze sporo wody. Tutaj, przy tak dużej wymianie po-
wietrza, wilgoć jest wydalona szybko. Podobnie jak zapachy. 
Nowe meble, wykładziny, tkaniny dywanowe i  same farby na 
ścianach długo pozostawiają w nowym mieszkaniu wonie, które 
zmieszane mogą męczyć. Tutaj tego problemu zupełnie nie ma.   

Marian Wingert, Kuncer
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PB KUNCer nie po raz pierwszy wdraża pionierskie rozwiązania – 
techniczne, albo organizacyjne. Firma była jednym z pierwszych 
deweloperów w  kraju, którzy wprowadzili deweloperski rachu-
nek powierniczy. rachunek taki kupującemu mieszkanie daje 
gwarancję, że jego pieniądze są w pełni bezpieczne, bo dewelo-
per otrzymuje wynagrodzenie dopiero po wykonaniu określone-
go etapu albo całości prac. Czuwa nad tym bank, który staje się 
gwarantem interesów klienta. od firm budujących nieruchomo-
ści na sprzedaż wymaga to zaangażowania kapitału własnego, 
a to eliminuje z rynku podmioty najsłabsze. 

W domu energooszczędnym przy ulicy Cypryjskiej jest 56 mieszkań. Większość  sprzedana. rozpoczęła się budowa trzeciego (62 miesz-
kania) – również w technologii energooszczędnej. W nieodległym czasie pojawią się w jego sąsiedztwie jeszcze trzy kolejne domy wielo-
rodzinne.  ostatecznie ma tam być około 400 mieszkań. Wszystkie budynki będą miały podobną estetykę. Tak więc przyglądając się już 
istniejącym, można sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał cały kompleks.  



Chociaż na rynku są dopiero od niespełna roku, profesjonalną obsługą, bogatą ofertą 
oraz wysokiej jakości produktami podbijają Koszalin. Mowa o nowym salonie 

ze stolarką okienną, drzwiową i podłogami – DomStyl. 

KOMFORT 
+ ELEGANCJA 

= DOMSTYL

AUTor: WIoLeTTA JęDrZeJCZyK-BeTLIńSKA / FoTo: WoJCIeCH GreLA

d omStyl funkcjonuje przy ul. Młyńskiej 
59 w  Koszalinie. Tworzą go ludzie 
z  kilkunastoletnim doświadczeniem 
w  branży. Ich doświadczenie i  profe-
sjonalizm zaowocowały bogatą ofer-
tą produktów najlepszych polskich 
i  światowych firm. DomStyl stawia na 

najwyższą jakość materiałów i wysoki standard wykonania. Lata pra-
cy w branży pozwoliły nawiązać współpracę z polskimi i zagranicz-
nymi firmami, które produkują okna, drzwi i  podłogi. – Stawiamy 
na jakość i markę – wyjaśnia Sebastian Matusiak, jeden z właścicieli. 

DomStyl to nie tylko salon, w którym klienci mogą kupić mate-
riały z  najwyższej półki, ale również profesjonalna obsługa, która 
wysłucha, zainspiruje i doradzi. – Podczas pierwszego spotkania to 
my słuchamy klienta, jego potrzeb, oczekiwań, ale również i wątpli-
wości – mówi pan Sebastian. – Ważne jest, żeby zbudować z klien-
tem pozytywną relację,  zyskać jego zaufanie i wspólnie poszukiwać 
rozwiązań – dodaje. 

Po wstępnych uzgodnieniach, salon zleca dokonanie pomiarów. 
Są one bezpłatne. To pozwala rozwiać ewentualne wątpliwości 
techniczne i  zaproponować klientowi odpowiedni produkt. Prócz 

doradztwa technicznego osoby, które korzystają z salonu, mogą li-
czyć na pomoc projektanta wnętrz. 

OKNA W NAJWYŻSZYM STANDARDZIE

DomStyl jest wyłącznym koszalińskim dystrybutorem produktów 
firmy oKNoPLAST, jednego z  liderów na rynku europejskim, sta-
wiającego na najwyższej jakości wykonanie, funkcjonalność i bez-
pieczeństwo. oKNoPLAST łączy w swoich produktach najnowsze 
rozwiązania technologiczne i nowoczesny design. To również połą-
czenie ekonomii i ergonomii użytkowania – wszystko po to, by za-
spokoić stale rosnące wymagania klientów. – Wybierając okna war-
to pamiętać, że jest to jeden z najważniejszych elementów naszego 
domu – przekonuje Sebastian Matusiak. – Nie możemy kierować się 
jedynie wyglądem i tym, czy produkt pasuje do architektury budyn-
ku – dodaje. – Warto pamiętać, że okna mają chronić dom, miesz-
kanie przed czynnikami zewnętrznymi. W  ofercie oKNoPLAST-
-u znajdują się wyłącznie okna o najwyższym standardzie profili.  Ich 
parametry sprawiają, że produkt jest stabilny, trwały, chroni przed 
hałasem i zmianami temperatur. 

Profile okienne, czyli podstawowy półprodukt do wytwarzania 
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nowoczesnej stolarki okiennej, w klasie A produkuje wyłącznie nie-
miecka firma VeKA. I właśnie okna na bazie tego systemu są do-
stępne w firmie DomStyl. 

Klient może również wybrać okna energooszczędne – Wine-
gretic Premium Passive, których izolacyjność jest na tyle duża, że 
bardzo efektywnie chroni dom przed stratą ciepła, a  nas przed 
nadmiernymi wydatkami na ogrzewanie. To idealne rozwiązanie do 
domów „pasywnych”

okna mają być przede wszystkim funkcjonalne. Doświadczenie 
doradców z salonu DomStyl pomaga klientom w doborze odpo-
wiedniego produktu, który spełni swoją funkcję w stu procentach. 

ostatnio bardzo modne stały się duże przeszklenia. W tym przy-
padku warto postawić na wysoką jakość produktu i  nowoczesną 
technologię wykonania, ponieważ ta wielka powierzchnia nara-
żona jest na zmienne warunki atmosferyczne – wiatry, deszcze, 
wysokie i  niskie temperatury. DomStyl ma w  ofercie okna marki 
oKNoPLAST o wysokiej klasie odporności, które zapewnią naszym 
bliskim bezpieczeństwo oraz pewność, że nie ulegnie ono uszko-
dzeniu. – Do potrzeb każdego klienta podchodzimy indywidual-
nie – przypomina  pan Sebastian. – Można u nas zamówić zarówno 
standardowy produkt, jak i taki dopasowany specjalnie do klienta. 
Lubimy wyzwania!  

WYBÓR DOBRYCh DRZWI

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne oprócz tego, że mają być wizy-
tówką naszego domu, mieszkania czy lokalu usługowego – muszą 
być przede wszystkim funkcjonalne i wykonane z najlepszych ma-
teriałów. 

W ofercie salonu DomStyl znajdują się drzwi wiodących marek. 
Jedną z nich jest PorTA, która już od 24 lat dba o ciepło rodzinne 
w polskich i zagranicznych domach. Drzwi produkowane są z wy-
sokogatunkowego drewna, a wszystkie użyte materiały kupowane 
u renomowanych, światowych producentów. Priorytetem dla firmy 
PorTA jest oferowanie pełnej gamy produktów o wysokim stan-
dardzie, z  wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów i  nowo-
czesnej technologii. Doradcy DomStyl dzięki swojej długoletniej 
współpracy z firmą mają do dyspozycji asortyment drzwi tej znanej 
marki. – Dużym zainteresowaniem klientów cieszy się nowa marka 
firmy Porta nazwana Verte – wyjaśnia Sebastian Matusiak. – Są to 
drzwi wewnętrzne, które wyróżniają się na tle innych doskonałym 
designem i  wykonaniem, a  jednocześnie rozsądną ceną. Każdy 
znajdzie coś dla siebie, są tutaj zarówno drzwi pełne, częściowo 
przeszklone i oszklone w pełnej gamie kolorystyki.

Jeżeli chodzi o drzwi zewnętrzne, to koszaliński salon postawił 
na bezpieczeństwo swoich klientów i  energooszczędność. Dlate-
go w ofercie DomStyl znalazł się  model PorTA eco Polar Passive, 
gdzie w konstrukcji drzwi stosuje się wysokiej jakości materiały izo-
lacyjne, ciepłe progi, ale również i  zawiasy 3D.  

Kolejną polską firmą w ofercie DomStylu jest PoL-SKoNe, jeden 
z największych i najbardziej rozwijających się producentów branży 
budowlanej. Już na pierwszy rzut oka widać, że drzwi PoL-SKoNe 
produkowane są z najlepszego gatunkowo drewna. Dbałość o naj-
wyższą jakość wykonania, wykorzystanie nowoczesnej technologii 
i  stylowe wzornictwo powodują, że produkty tej firmy cieszą się 
popularnością nie tylko wśród klientów indywidualnych, ale rów-
nież i deweloperów. Drzwi wewnętrzne PoL-SKoNe dostępne są 
w  różnych wariantach wykończenia – malowanym, laminowanym, 
okleinowanym i fornirowanym. W asortymencie DomStylu znajdu-
ją się drzwi składane, przesuwane oraz zewnętrzne. Jak podkreśla 
współwłaściciel salonu - wybierając produkty, które oferujemy swo-
im klientom, specjaliści z salonu stawiają przede wszystkim na firmy 
z  długoletnim doświadczeniem. Kierują się jakością produktów, 
ich estetyką, ale i modnymi trendami. – Kiedy w ofercie producen-
tów znalazły się drzwi bezprzylgowe, czyli takie, których zawiasy są 
schowane i tworzą z ościeżnicą jedną płaszczyznę, od razu ściągnę-
liśmy je do sklepu w ilości kilku sztuk, by nasi klienci mogli obejrzeć 
ten produkt – wspomina pan Sebastian. Dostępne są także drzwi  

Sebastian Matusiak, prezes zarządu

DomStyl, ul. Młyńska 59/2, Koszalin, tel. 94 300 00 14



chowane w ścianie, które możemy wytapetować tak jak resztę po-
mieszczenia.

Warto zwrócić uwagę na stolarkę firmy Interdoor kolejnego zna-
nego krajowego producenta. Półprodukty oraz okucia są najwyż-
szej klasy. Wypełnienie większości drzwi wewnętrznych stanowi 
specjalna płyta o właściwościach akustycznych. Design, niepowta-
rzalny i niespotykany u innych producentów w połączeniu z walo-
rami użytkowymi, oraz duża elastyczność fabryki w  nietypowych 
konstrukcjach stawia Interdoora w czołówce naszych dostawców.

W  ten sposób DomStyl wyprzedza konkurencję o  krok. Klienci 
w koszalińskim salonie znajdą dodatkowo produkty takich znaczą-
cych firm jak Dre, CAL, szklane drzwi Gipsy Kings i Intenso. oprócz 
wewnętrznych, DomStyl dysponuje bogatym asortymentem drzwi 
zewnętrznych, w którym znajdują się m.in. produkty jednej z przo-
dujących w branży firm a  jednocześnie doskonale rozponawalnej 
marki GerDA.  – Zakup drzwi wejściowych musi być bardzo dobrze 
przemyślany – mówi Sebastian Matusiak. – Naszym klientom dora-
dzamy produkty wiodących firm, które na przykład dbając o ener-
gooszczędność, instalują potrójne uszczelki czy „ciepłe” progi, 
a dla podniesienia bezpieczeństwa montują wielopunktowe zamki 
antywłamaniowe albo przeszklenia odporne na wybicie – dodaje. 

CO NA PODŁOGę?

Bogaty wybór na rynku sprawia, że chcąc znaleźć odpowiedni 
materiał na podłogę, tak by wyglądała ona ciekawie, była funkcjo-
nalna, łatwa w montażu i utrzymaniu, stajemy przed niełatwym zada-
niem. Mało tego – nowoczesne technologie wykorzystywane przez 

producentów dają możliwość skomponowania również kolorystyki, 
sposobu wykończenia i kształtu. – Jest w czym wybierać – mówi pan 
Sebastian. – To już nie tylko dylemat panele, deska czy parkiet. 

DomStyl doradza swoim klientom podłogi winylowe Quick-Step 
Livyn. Najnowsza kolekcja podłóg tej marki wyznacza nowe stan-
dardy w branży produktów z winylu. Po latach badań Quick-Step 
prezentuje modną kolekcję podłóg, które bardzo trudno jest od-
różnić od prawdziwego drewna lub naturalnego kamienia. Wyglą-
dają jak drewno lub kamień naturalny, ale mają wszystkie zalety 
praktyczne winylu. Podłogi winylowe są dostępne w szerokiej ga-
mie kolorów i wzorów. Są miękkie, ciepłe i wodoodporne. Charak-
teryzują się większym przewodnictwem cieplnym niż płytki dlatego 
są idealne na ogrzewanie podłogowe. Dzięki opatentowanym sys-
temom Uniclic i Uniclic Multifit podłogi winylowe Quick-Step moż-
na szybko i  łatwo montować samodzielnie - także pod drzwiami 
i w najwęższych kątach. 

Wśród marek proponowanych przez DomStyl jest również Qu-
ick-Step Laminat. Wyjątkowa odporność na zarysowania i  łatwe 
utrzymywanie w czystości – to podstawowe zalety, którym podłogi 
laminowane Quick-Step zawdzięczają swoją niesłabnącą popu-
larność. Nie bez znaczenia jest też z pewnością fakt, że z powo-
du atrakcyjnych wzorów, realistycznych struktur i  innowacyjnych 
łączeń niemal niemożliwe jest odróżnienie laminatu Quick-Step 
od prawdziwych podłóg z drewna lub kafli. Dodatkowym atutem 
podłóg laminowanych Quick-Step jest z pewnością ich przystęp-
na cena. 

Wierzchnia warstwa podłóg laminowanych Quick-Step zosta-
ła dodatkowo zabezpieczona przez nałożenie warstwy ochronnej 
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Scratch Guard. Dzięki niej są one do 10 razy bardziej odporne na 
zarysowania niż produkty bez Scratch Guard.

Podłogi te są odporne na odbarwienia , zaplamienia. Nie ulegają 
przy tym również odkształceniom pod wpływem nacisku.

Poza wymienionymi wcześniej, DomStyl ma również do zapro-
ponowania produkty marek BoeN, Balterio i Krono, a także tarasy 
i ogrodzenia kompozytowe DuoFuse.

SEZAMIE, OTWÓRZ SIę…

DomStyl jest salonem obsługującym klientów kompleksowo. 
osoby, które wykańczają swój dom, mieszkanie czy lokal usługowy 
znajdą tutaj pełną gamę produktów. oprócz okien, drzwi i podłóg, 
można również zamówić bramę garażową czy przemysłową. W tej 
dziedzinie wiodącym producentem jest firma Wiśniowski. - Współ-
pracujemy  już od jakiegoś czasu – wyjaśnia jeden z właścicieli. – Po 
ich produktach widać, że doskonale orientują się na rynku, znają 
potrzeby klientów i wychodzą im naprzeciw. oprócz tego, że ofe-
rują bardzo szeroką gamę produktów, w firmie Wiśniowski stawia-
ją na nowoczesne rozwiązania, jak na przykład system sterowania 
i powiadomień montowany w bramach. System ten automatycznie 
wysyła wiadomości na telefon właściciela, informując m.in. o tym, 
czy brama jest otwarta, zamknięta, albo, że ktoś próbował ją otwo-
rzyć bez pilota.

CZAS NA MONTAŻ

Po rozmowach i  wspólnym wyborze odpowiednich produk-

tów, klienci oczekują na realizację zamówień. Trwa to od 2dni do 
5 tygodni. - Dzięki naszemu doświadczeniu i wieloletniej obec-
ności w branży potrafimy skrócić standardowy czas realizacji za-
mówienia do minimum. Wszystko po to, aby klienci DomStylu 
mogli otrzymać swój wymarzony produkt bez zbędnego ocze-
kiwania. 

Dla doradców koszalińskiego salonu najważniejszy jest klient 
i jego satysfakcja, dlatego tak duży nacisk firma kładzie na proces 
dostawy i montażu. – To dopełnienie całego zlecenia, takie posta-
wienie kropki nad i – wyjaśnia pan Sebastian. – Dlatego ekipy, z któ-
rymi współpracujemy, to ludzie o  wysokich kwalifikacjach, którzy 
systematycznie szkolą się pod okiem profesjonalnych firm. Ideal-
nie zamontowane okna i drzwi oznaczają komfort ich użytkowania 
i  brak awarii. To wszystko przekłada się na satysfakcję klientów, 
którzy upewniają się, że wybierając DomStyl, postawili na właściwą 
kartę.  

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

DomStyl to nie tylko marka – to idea perfekcji obsługi. Właści-
ciele salonu pragną, aby ich klienci czuli się wyjątkowo, aby oferta 
była dopasowana do ich aktualnych potrzeb i oczekiwań. DomStyl 
to przede wszystkim ludzie, którzy doradzają, tworzą i realizują wizję 
klienta, tak aby przy najwyższej jakości musieli zaangażować moż-
liwie najmniejsze pieniądze. – Pragniemy być ich oknem na świat 
przez długie lata – mówi Sebastian Matusiak. – Dlatego rozwijamy 
się i chcemy, by DomStyl był kojarzony z  luksusem i profesjonali-
zmem dostępnym dla każdego. 
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Dekoracja okien potrafi odmienić całe wnętrze. I nie chodzi wyłącznie o efekt estetyczny. 
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom możemy płynnie regulować ilość docierającego 

do nas światła. Ma to wpływ na nastrój, dobry sen, odpoczynek. Możliwości ozdobienia 
okien w funkcjonalny sposób jest coraz więcej. W gąszczu technologicznych nowinek, 
w niezwykłym bogactwie materiałów i możliwych zastosowań pomogą odnaleźć się 

fachowcy – doradcy i montażyści z firmy Akant.

MIęDZy ŚWIATłeM A CIENIEM 
AUTor: AGATA oSSoWSKA / FoTo: WoJCIeCH GreLA
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t radycyjne firany i  zasłony odchodzą do 
przeszłości. Dzisiejsze, nowoczesne roz-
wiązania są piękne i  funkcjonalne. Kosza-
liński Akant specjalizuje się w  dostarcza-
niu kolejnych nowości. Wybierać można 
nie tylko spośród bardzo szerokiej gamy 
dekoracyjnych materiałów, ale też z wielu 

przydatnych rozwiązań technologicznych. 
W  każdej branży, również w  dziedzinie dekoracji okien, istnieją 

pewne zmienne trendy. obecnie królują szerokie drewniane żalu-
zje, które idealnie współgrają z modnym, skandynawskim wystrojem 
wnętrz. W kolekcji Pure dominują stonowane, naturalne kolory, od-
cienie bieli i szarości. To rozwiązanie wyraźnie ociepla wnętrza, jest 
subtelne i eleganckie, a przy tym łatwo daje się komponować z inny-
mi dekoracjami. Drewno, z którego wykonane są żaluzje (lipa sybe-
ryjska) jest bardzo trwałe i odporne – można więc mieć pewność, że 
przetrwa długie lata i nie zmieni swojego wyglądu.

Innym popularnym rozwiązaniem są wykonane z  tkanin żaluzje 
plisowane, czyli system Cosimo. Ten system  nie ma nic wspólnego 
z  tradycyjnymi żaluzjami – jest to plisowana harmonijka wykonana 
z tkaniny, dająca możliwość zastosowania na oknach o niemal każ-
dym kształcie. Są płynnie regulowane, da się więc zatrzymać je na 
dowolnej wysokości. W ofercie Akantu jest w tym przypadku kilkaset 
tkanin o różnych kolorach, wzorach i fakturach. Ciekawą funkcję speł-
nia zastosowana w niektórych materiałach specjalna powłoka odbi-
jająca światło, która latem zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu 
się pomieszczeń, natomiast zimą zatrzymuje ciepło. Można do nich 
dobrać aluminiowe profile w kilkunastu kolorach tak, aby zlewały się 
kolorystycznie z zastosowaną tkaniną albo były dla niej kontrastem.

Plisy  doskonale nadają się do domów, w których mieszkają małe 
dzieci – steruje się nimi za pomocą uchwytów; nie ma wiszących 
sznurków, które w pewnych sytuacjach mogą stanowić zagrożenie 
dla maluchów. Jest na to zresztą jeszcze jeden ciekawy i wygodny 
sposób. Bezpieczeństwo i komfort zwiększają systemy automatycz-
nego sterowania – wszystkie rolety i żaluzje  dostępne w ofercie firmy 
Akant można wyposażyć w to rozwiązanie. odsłanianie i zasłanianie 
okien odbywa się wtedy za jednym wciśnięciem guzika.

Zwolennicy klasycznych firan i zasłon uważają, że tylko to rozwiąza-
nie pozwala odpowiednio doświetlić pomieszczenie, a jednocześnie 
uniknąć wścibskich spojrzeń. Jest już jednak i na to prosty sposób! 
rolety „noc i  dzień” z  serii Magna, Treo i  Coda, stanowiące połą-
czenie naprzemiennych pasów przezroczystej, cienkiej i  grubszej, 
nieprzepuszczającej światła tkaniny. Ich działanie najlepiej obejrzeć 
w salonie Akantu. Jedno jest pewne – są proste, estetyczne, nadają 
się zarówno do mieszkań jak i eleganckich biur. Zwykłe firanki i zasło-
ny można po prostu zasłonić i odsłonić. Tu mamy możliwość płynne-
go regulowania ilości światła wpadającego do pomieszczenia.

Nowoczesnych rozwiązań jest tak wiele, że mogą przyprawić o za-
wrót głowy. Urządzając mieszkanie lub dom warto więc skorzystać 
z pomocy fachowców – doradców i montażystów. To oni, dzięki do-
świadczeniu i świetnej znajomości oferty, najlepiej podpowiedzą jaki 
system odpowiada potrzebom konkretnych osób.  Wiedzą też co 
i  jak można zamontować przy danym typie okna. Właściciel miesz-
kania może w tym czasie skupić się na wyborze materiałów – dorad-
cy mają przy sobie zawsze pełen próbnik produktów dostępnych 
w Akancie. A jeśli mamy pomysł, którego nie ma w ofercie – i tak war-
to o niego zapytać – Akant to producent i firmie łatwo dostosować się 
do nawet najtrudniejszych oczekiwań klientów.

rozwiązania, które proponuje Akant sprawdzają się już z powo-
dzeniem – oprócz prywatnych mieszkań i biur - w obiektach takich jak 
biblioteki, szpitale, żłobki czy przedszkola. Dzięki nim można ozdobić 
wnętrza a także podnieść ich funkcjonalność – obniżyć średnią tem-
peraturę w nasłonecznionym pomieszczeniu, umożliwić płynną re-
gulację wpadającego do niego światła. To elementy, które wpływają 
na komfort życia, nastrój, jakość snu. Warto zadbać o własne dobre 
samopoczucie między cieniem i światłem.
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Anna Maria Brańka, dyrektor regionalny
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To będzie hit na lokalnym rynku. Niewielki dom z dziewięcioma tylko apartamentami 
(po trzy na kondygnacji), wyposażony w windę. Nowoczesny, ale dopasowany 

do otoczenia, o bryle niczym połączone dwie kamieniczki ze spadzistymi dachami. 
Każde mieszkanie ze słonecznym balkonem albo tarasem. I ta lokalizacja! Tylko 

100 metrów do ratusza, tuż przy murach miejskich, z widokiem na drzewa i zielony 
skwer oraz z gwarancją, że w pobliżu nigdy już nic nie zostanie 

wybudowane i nic nie przesłoni światła.

TrUDNo o LePSZy ADreS 
AUTor: ANDrZeJ MIeLCAreK / ILUSTrACJe: WoJCIeCH GreLA I PrACoWNIA ArCHITeKToNICZNA BeATA BArTeCKA
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lane. Na początku wkroczą na nią archeolodzy. To normalna prakty-
ka, gdy chodzi o budowę w ścisłym, historycznym centrum miasta. 
Później pojawią się ekipy inwestora, czyli Przedsiębiorstwa Budow-
nictwa ogólnego Piotr Flens. Ta firma z 25-letnim doświadczeniem 
na rynku znana jest bardziej jako wykonawca, ale czasami staje się 
również deweloperem. 

Komentuje to radosław radiun, dyrektor w  PBo Piotr Flens: - 
Piękna lokalizacja działki skłoniła nas, by zaproponować klientom 
wyjątkową ofertę. Stąd projekt domu, który będzie właściwie apar-
tamentowcem. W  przyziemiu budynku znajdzie się 12 stanowisk 
garażowych, komórki lokatorskie i miejsce na urządzenia technicz-
ne służące wszystkim mieszkańcom. Na każdej z trzech kondygnacji  
mieszkalnych przewidziane są po trzy apartamenty o  bardzo po-
dobnym rozkładzie i  powierzchni około 70-80 metrów kwadrato-
wych. To oczywiście tylko propozycja. Jeśli ktoś z klientów będzie 
miał życzenie połączyć dwa lokale, spełnimy jego oczekiwanie. 

Mimo że budynek nie jest wysoki, będzie wyposażony w windę. 
Niestandardowo przestronnie zaprojektowane są części wspólne. 
– To wszystko będzie się składać na komfort zamieszkiwania w Ka-
mienicy Marii Ludwiki – tłumaczy dyrektor radosław radiun. – Dojdą 
do tego najwyższej jakości materiały budowlane i staranne wyko-
nanie.  Zależy nam na tym, by płacąc pewnie nieco więcej niż za 
typowe mieszkanie, nasi klienci mieli poczucie, że otrzymują coś 
specjalnego.

Lokale zostaną oddane nabywcom w  stanie deweloperskim – 
według planu w rok od rozpoczęcia prac budowlanych. 

Mieszkania w Kamienicy Marii Ludwiki mogą okazać się dosko-
nałym rozwiązaniem dla dobrze uposażonych osób, które z różnych 
powodów nie chcą mieszkać w domku jednorodzinnym i  nie planu-
ją już w życiu żadnych przeprowadzek. Na przykład dla małżeństw, 
których dzieci już się usamodzielniły i  zamieszkały w  innych mia-
stach. o doskonałej lokalizacji już wspominaliśmy, ale podkreślmy 
jeszcze raz: wszelkie usługi miejskie, sklepy i węzły komunikacyjne  
dostępne na wyciągnięcie ręki. Spora jak na trzypokojowe miesz-
kania powierzchnia zapewniająca  wygodę – zwłaszcza, jeśli miesz-
kanie byłoby przeznaczone tylko dla dwojga. Do tego gwarancja 
miejsca garażowego, co w ścisłym centrum jest obecnie luksusem. 

No i koniec z kłopotliwym samodzielnym odśnieżaniem, jeśli ktoś 
miałby przeprowadzić się z domku jednorodzinnego…

- Wbrew pozorom nie brakuje osób, które kiedyś wyprowadziły 
się do własnych domów (na obrzeża albo całkiem poza miasto), 
a z czasem stwierdziły, że są one dla nich za duże albo zbyt kłopo-
tliwe w utrzymaniu. Kamienica Marii Ludwiki jest miejscem dla nich 
idealnym. Podobnie jak dla ludzi zapracowanych, którzy nie chcą tra-
cić czasu na dojazdy albo doglądanie własnej posesji. oczywiście to 
tylko niektóre wyobrażone przez nas grupy potencjalnych klientów. 
Zapraszamy każdego do zapoznania się z  naszą najnowszą ofertą 
– zachęca radosław radiun. – Mamy pewność, że jest ona  bardzo 
ciekawą propozycją, a my jesteśmy gotowi ją Państwu w szczegółach 
zaprezentować podczas spotkania przy kawie w naszym biurze.

a ż dziw, że ta ostatnia w tym miejscu par-
cela, tak atrakcyjna, nie została dotąd 
zabudowana. Stoi jeszcze pusta, sta-
nowiąc obecnie dziki parking dla oko-
licznych mieszkańców i  interesantów 

pobliskich instytucji. Samo serce miasta, a  jednocześnie enklawa 
ciszy i spokoju.

Wkrótce na działce przy ulicy Marii Ludwiki (fachowo określana 
jest jako działka nr 243/6 obręb 0020) rozpoczną się prace budow-
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Patronka ulicy, pochodząca z  Francji 
Maria Ludwika Gonzaga była jedyną ko-
bietą w historii Polski, która dwukrotnie 
zasiadała na królewskim tronie. Pierwsze 
jej małżeństwo - z królem Władysławem 
IV - nie należało do szczęśliwych. Póź-
niejszy związek z  Janem Kazimierzem 
był już znacznie bardziej udany. Królo-
wa odegrała ważną rolę podczas poto-
pu szwedzkiego, kiedy wspierała męża 

i prowadziła szeroko zakrojoną akcję dyplomatyczną w europie, 
obnażając kłamstwa Szwedów. Stała się władczynią potężną, ale 
wkrótce i znienawidzoną przez szlachtę, bo dążyła do wzmocnie-
nia władzy królewskiej. Kiedy zmarła w 1667 r., pozbawiony opar-
cia i pogrążony w żalu Jan Kazimierz abdykował.

Wizualizacja Kamienicy Marii Ludwiki wstawionej między istniejące obecnie elementy - skwer, mur obronny, sąsiednie kamieniczki. Patrzymy na Kamienicę jakby stosując przy muzeum (róg ulicy Podgrodzie i Młyńskiej) 

Rzut pierwszej kondygnacji. Rozkład powierzchni na dwóch pozostałych jest bardzo podobny.



Przedsiębiorstwo Budownictwa ogólnego 
Piotr Flens założył w połowie 1989 roku 36-let-
ni wówczas inżynier Piotr Flens. Jak wspomina, 
pod wpływem słynnych wyborów 4 czerwca 
1989 roku postanowił opuścić (po 13 latach 
pracy) spokojną posadę inżyniera w  Kosza-
lińskim Kombinacie Budowlanym i  rozpo-
cząć działalność na własny rachunek.  Firma 
w ciągu minionych 25 lat zasłynęła na rynku 

głównie jako wykonawca. Pomnikami jej działalności w Koszalinie są 
m.in. siedziba banku PKo BP przy murach miejskich, redakcja „Gło-
su Koszalińskiego”, budynek radia Koszalin. Firma budowała rów-
nież poza naszym regionem – np. na terenie Niemiec. Ma na koncie 
również kilka inwestycji deweloperskich – zarówno osiedli domków 
jednorodzinnych, jak i obiektów wielorodzinnych. Prezes Piotr Flens 
jest osobą aktywną społecznie, szczególnie w organizacjach skupia-
jących przedsiębiorców oraz w charytatywnym Lions Clubie. 
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Wizualizacja od strony ulicy Księżnej Anastazji

Wejście na teren posesji od strony skweru przy ulicy Podgrodzie



Trudno wyobrazić sobie dziś dom, w którym nie ma szkła. Ale czy przyszło wam 
do głowy, że można wykorzystać je znacznie szerzej, niż tylko jako materiał 

na delikatne wazoniki, kieliszki czy lustra?

SZKŁO 
PIęKNe, PrAKTyCZNe, 

NoWoCZeSNe

t o z  pozoru tylko delikatne i  kruche two-
rzywo, w  rzeczywistości ma cały szereg 
zastosowań w budownictwie i dekorator-
stwie wnętrz. – Szkło można wykorzystać 
na tysiąc różnych sposobów – uważa Wio-

letta Skowronek-Duda, właścicielka firmy Mati-Glass Kraina szkła 
i luster. – robimy z niego nie tylko delikatną galanterię, ale również 
między innymi schody, balustrady, szklane drzwi, podłogi, sufity, 
kabiny prysznicowe i  niezwykle popularne wśród klientów fronty 
i „fartuszki” kuchenne. 

SZKŁO FOLIą MALOWANE

Jeśli zależy wam na tym, by wasze wnętrza były wyjątkowe i nie-
powtarzalne, zainteresujcie się szkłem laminowanym dekoracyjnym. 
– Laminowanie polega na tym, że między dwie tafle szkła, również 

hartowanego, wtapiamy folię, na której wydrukowana jest dowolna 
grafika, wybrana przez klienta – wyjaśnia Wioletta. – To może być 
krajobraz, abstrakcja, ulubione kwiaty, ale również prywatne zdjęcia 
– wszystko zależy od wyobraźni i potrzeb kupującego. 

Takie grafiki pięknie prezentują się m.in.: na szklanych drzwiach, 
oprawach luster, ściankach kabin prysznicowych i kuchennych far-
tuszkach. – Jeśli chodzi o te ostatnie, to obecnie największą popular-
nością cieszą się panoramy miast – dodaje właścicielka Mati-Glass. 

Jeżeli jednak obawiacie się wzorów, nic straconego: szkło może 
być również po prostu barwione lub laminowane jednolicie na do-
wolnie wybrany kolor.

WYJąTKOWA LEKKOŚĆ

W  nowoczesnych wnętrzach architekci stawiają na wrażenie 
przestronności i  lekkości, nic więc dziwnego, że w  ich projektach 
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coraz częściej pojawiają się szklane schody. – Stopnie wykonywane 
są z  bezpiecznego szkła hartowanego, mają antypoślizgową po-
wierzchnię i, podobnie, jak wszystkie szklane powierzchnie, bardzo 
łatwo utrzymać je w czystości – informuje pani Wioletta. – Dodat-
kowo można je również otoczyć szklaną balustradą, czy to monto-
waną na słupkach, czy samonośną. W efekcie uzyskamy nie tylko 
wspaniały, oryginalny efekt, ale również bezpieczeństwo, które jest 
przecież najważniejsze.

Szklane balustrady coraz częściej są również wykorzystywane na 
zewnątrz budynków: okalają tarasy i balkony, a bywa, że i całe pose-
sje, zamieniając się wówczas w szklane ogrodzenia.

WYKORZYSTAĆ PRZESTRZEŃ

Zastosowanie szkła, czy to w domu, czy biurze, pozwala również 
na maksymalne wykorzystanie całej przestrzeni. – Szklane ścianki 
działowe, przejrzyste, zdobione grafiką, piaskowane lub z  lustra-
mi, pozwalają oddzielić od siebie dwa pomieszczenia, dodatkowo 
można w nich zamocować drzwi przesuwne i uzyskać w ten sposób 
na przykład wejście do garderoby – informuje Wioletta Skowronek-
-Duda. 

Szklane powierzchnie również świetnie sprawdzają się w malut-
kich bądź nieustawnych łazienkach. – robimy na przykład na wymiar 
kabiny, które montowane są w łazienkach ze ściętymi stropami, ale 
również bezbrodzikowe kabiny, które nieużywane można… złożyć. 

Drzwi, a przy okazji ściany takiej „magicznej” kabiny montuje się 
na dwóch narożnych ścianach. Cała tajemnica zaś tkwi w zawiasach, 
dzięki którym drzwi otwierają się w obie strony. – Po kąpieli drzwi 
można zamknąć do środka i zyskać w ten sposób dodatkową prze-
strzeń w łazience – radzi właścicielka Mati-Glass. 

Z.P.H.U. Mati-Glass Kraina szkła i luster, ul. Jasna 2A, 75-121 Koszalin, tel. 94 341 77 53, czynne: poniedziałek-piątek, godz. 8-16



Chociaż Indahouse istnieje dopiero od roku, już udowodniła swoją wyjątkową skutecz-
ność. Może o niej zaświadczyć kilkudziesięciu zadowolonych klientów, dla których 
agencja szybko znalazła kontrahentów i niezwykle sprawnie obsłużyła transakcje. 

Indahouse pracuje według doskonale przemyślanego modelu, który wyróżnia 
ją na tle konkurencji i zapewnia sukces na bardzo konkurencyjnym rynku.  

AGENCJA INDAhOUSE 
SZTUrMeM ZDoByWA 
KoSZALIńSKI ryNeK 

AUTor: WIoLeTTA JęDrZeJCZyK-BeTLIńSKA / FoTo: WoJCIeCH GreLA

c zym więc różni się to biuro od przeszło 
30 koszalińskich agencji obrotu nierucho-
mościami? Krzysztof rożnowski, współ-
właściciel Indahouse, wyjaśnia: – Stawia-
my na satysfakcję naszych klientów. Nie 

działamy rutynowo. Podchodzimy do każdej osoby indywidualnie 
i  tworzymy ofertę dokładnie dopasowaną do jej potrzeb. To daje 
doskonałe efekty. 

Indahouse nie boi się proponować klientom umów na wyłącz-
ność. – Często osoby sprzedające nieruchomość uważają, że jeżeli 
wystawią ofertę w kilku biurach, mają większe szanse na szybkie sfi-
nalizowanie sprzedaży – mówi Krzysztof rożnowski. – Nic bardziej 

mylnego. Jeżeli ta sama nieruchomość jest wystawiona u kilku po-
średników, tracą oni motywację do szczególnych starań, bo praw-
dopodobieństwo sprzedaży akurat za ich pośrednictwem spada. Tu 
działa rachunek prawdopodobieństwa. 

Według Krzysztofa rożnowskiego wyłączność daje klientowi 
bezpieczeństwo, a  obsługującemu sprzedaż agentowi możliwość 
zaangażowania się i spełnienia oczekiwań klienta w stu procentach. 
– Umowa wyłączna zapewnia lepsze przygotowanie oferty sprze-
daży nieruchomości, a to przekłada się na szybszą sprzedaż i osią-
gnięcie lepszej ceny przez sprzedającego. Nie problem sprzedać 
tanio. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że w większości przy-
padków nabywcy inwestują w nowe mieszkanie czy dom oszczęd-
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MIESZKAĆ W KOSZALINIE 81 

ności całego życia. Dlatego chcą znaleźć nieruchomość, z  której 
naprawdę będą zadowoleni, i  taką która niczym ich nie zaskoczy. 
Chodzi o ewentualne wady, niejasną sytuację prawną, kłopotliwe 
sąsiedztwo czy jakieś inne uciążliwości, których klient sam mógłby 
nie dostrzec i nieświadomie je nabyć. Bezpieczeństwo transakcji to 
podstawa  – mówi współwłaściciel Indahouse. 

GRUNTOWNE ROZPOZNANIE 

Pierwszy kontakt z klientem to szczegółowa rozmowa na temat 
potrzeb, upodobań a nawet pasji sprzedającego. – Czasami już po 
kilku minutach znamy oczekiwania klienta, ponieważ od początku  
staramy się z nim identyfikować i możliwie jak najwnikliwiej rozpo-
znać jego potrzeby – mówi Anna rożnowska, współwłaścicielka 
Indahouse. - Bywa i tak, że już w tym momencie mamy odpowied-
nią dla niego nieruchomość do zaproponowania – dodaje z uśmie-
chem. Biuro zawsze posiada świeżą i aktualną ofertę klientów sprze-
dających i kupujących co ułatwia „spotkanie się” stron.

oboje właściciele podkreślają, że 
oferty, którymi dysponuje biuro, nie 
są przypadkowe. Indahouse szuka 
dla swoich nabywców mieszkań, 
które są „uszyte na ich miarę”. Zanim 
jakakolwiek umowa zostanie podpi-
sana przez pośrednika, ten ogląda 
mieszkanie, sprawdza stan prawny 
wybranej nieruchomości, jej ewentu-
alne obciążenia. Następnie przygo-
towuje ją do sesji zdjęciowej. – Przy-
kładamy olbrzymią wagę do zdjęć. 
Niektóre sesje trwają od półtorej do 
pięciu godzin – zdradza Anna roż-
nowska. – Dbamy o  najdrobniejsze 
szczegóły. Po co? osoba, która oglą-
da daną nieruchomość, ma widzieć 
w  tym konkretnym pokoju siebie, 
siedzącą pod kocem z kubkiem her-
baty czy kawy, w blasku świec – mówi 
pani Anna. 

Indahouse stosuje jeszcze jedną 
nowoczesną technikę prezentacji. 
W  każdej większej nieruchomości 
powstaje tzw. wirtualny spacer, czyli 
coś na wzór filmu. Filmowanie i foto-
grafowanie nieruchomości przy po-
mocy drona, pozwala na pokazanie 
jej walorów w niespotykany na rynku 
sposób. Na stronie internetowej In-
dahouse lokalizacja nieruchomości 
przedstawiana jest za pomocą na-
rzędzia internetowego jakim jest Street View. Dzięki tym zabiegom 
potencjalny klient może dokładnie zapoznać się z nieruchomością 
bez jej odwiedzania. – Mamy wielu klientów, którzy nabyli lokal 
w ten sposób, ufając nam, pokazanym materiałom i nie biorąc fi-
zycznie „pod lupę” nieruchomości – mówi Krzysztof rożnowski.  

– Posługiwanie się takimi obrazowymi materiałami ma również 
jeszcze jeden ważny walor. W ten sposób chcemy odciążyć loka-
torów danego mieszkania czy domu, dla których odwiedziny wie-
lu osób i umawianie się na wizyty może być kłopotliwe – dodaje 
Anna rożnowska. – Wszyscy jesteśmy zabiegani. Nasi klienci bar-
dzo doceniają tą opcję, dzięki której liczba osób odwiedzających 
lokal zmniejsza się do tych naprawdę zainteresowanych, a nie tylko 
zaciekawionych. 

POSZERZENIE hORYZONTÓW…

Indahouse jako jedno z nielicznych biur w Koszalinie nie ograni-
cza się do promowania nieruchomości jedynie w mieście i regionie. 

Poza współpracą z  kilkoma zaufanymi biurami w  Polsce, również 
wystawia swoje oferty na zagranicznych portalach. – Dobra promo-
cja przynosi efekty – podkreśla współwłaściciel biura. – Najszybsza 
sprzedaż trwała niecały dzień – mówi z uśmiechem. 

To żaden wyczyn dla Indahouse, biuro stawia bowiem na jakość, 
nie na ilość. – „Wybieramy takie nieruchomości, w których zamiesz-
kalibyśmy sami” – cytuje Anna rożnowska. – Dla nas najważniejsza 
jest świetna relacja z klientami, którzy niejednokrotnie po zakończo-
nej transakcji, stają się naszymi przyjaciółmi.  

Dobra opinia Indahouse już rozeszła się po Koszalinie i regionie, 
do biura codziennie dzwoni kilkadziesiąt osób zainteresowanych 
współpracą z najlepszymi pośrednikami. – Nie ma dla nas transakcji 
niewykonalnych – zapewnia Krzysztof rożnowski. – Z tak profesjo-
nalnym zespołem jesteśmy w stanie przygotować dla każdej osoby 
odpowiednią ofertę, znaleźć nieruchomość, w której spędzi najcu-
downiejsze lata swojego życia. 

Indahouse przez niepełny rok stworzyło rozpoznawalną markę 
w Koszalinie. Zaufanie do Indahouse jest zaraźliwe, ponieważ bu-

dowane jest na mocnym fundamen-
cie popartym dojrzałą i  przejrzystą 
współpracą. To również pewność 
wysokiej kultury obsługi i dużej sku-
teczności – podkreśla pani Anna roż-
nowska.

POMOCNA DŁOŃ…

Po przekroczeniu progu biura już 
czuje się ciepłą atmosferę i przychyl-
ność ludzi, którzy nie tylko pomagają 
przejść przez transakcję bez stresu, 
ale przede wszystkim dzielą się swo-
ją ogromną wiedzą na temat nieru-
chomości i  praw przysługujących 
stronom transakcji. Poza sprawdze-
niem i     przygotowaniem nierucho-
mości do sprzedaży, pomocy obu 
stronom w  jej bezstresowej realiza-
cji pomagamy również w  uzyskaniu 
najlepszych warunków kredytowych  
– relacjonuje współwłaściciel biura. 
– Jesteśmy przy kliencie na każdym 
etapie: podczas oglądania lokalu, 
uzgodnienia warunków umowy, 
podpisania aktu notarialnego, prze-
kazania nieruchomości. Pomocą słu-
żymy w trakcie i na długo po zakoń-
czeniu procesu sprzedaży – dodaje. 
– Indahouse to nie tylko profesjonal-
na obsługa, ale również partnerska 

i uczciwa współpraca. Jeżeli widzimy, że rynek jest przesycony ja-
kiegoś typu nieruchomościami, doradzamy uczciwie klientom, co 
należy zrobić aby nie sprzedawali dorobku swojego życia po zani-
żonej cenie. 

JAKA PRZYSZŁOŚĆ?

obchodzący pierwszą rocznicę istnienia Indahouse nie spoczy-
wa na laurach. Chce stać się najlepszym i najbardziej rozpoznawal-
nym biurem nieruchomości w Koszalinie. – Nieustająco poszerzamy 
ofertę o mieszkania i domy, nie tylko te z rynku wtórnego lecz także 
te z pierwotnego, od najlepszych deweloperów.  Ciągle podnosi-
my swoje kwalifikacje, właśnie uzyskaliśmy tytuł licencjonowanych 
pośredników Polskiej Federacji rynku Nieruchomości. Bierzemy 
udział w licznych warsztatach i szkoleniach, ewoluujemy, dostoso-
wujemy się do bardzo dynamicznego rynku, a wszystko po to by 
być zawsze o krok przed konkurencją i najlepszym doradcą dla na-
szych klientów.

INDAHoUSe.PL, ul.oskara Lange 29a, Koszalin, tel.  94 307 05 03, www.indahouse.pl
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a  parterze domu znajdują się: kuchnia, 
toaleta, duży salon z  wyodrębnioną ja-
dalnią i czytelnią. Salon jest przestronny, 
utrzymany w  kolorach szarości, czerni 
i beżu. Akcentem są soczyste, czerwone 
fotel Imola marki BoConcept i sofa Ploum 
Ligne roset. W  czytelni zwraca uwagę 
wygodny fotel Archibald zaprojektowa-

ny przez słynnego Jeane Marie Massaud'a dla marki Poltrona Frau, 
natomiast przestrzeń w salonie rozświetla lampa Twiggy marki Fo-
scarini. 

W  jadalni na ścianie znajduje się kwiat w  formie mozaiki ma-
lowany na ścianie przez malarza, otoczony czarną zabudową 
z mdf-u i podświetlony paskami ledowymi. Malarstwo wspaniale 
koresponduje z lampami nad stołem. Kuchnia znajduje się w od-
rębnym wnętrzu i  mieści stół do spożywania szybkich posiłków 
w gronie rodzinnym. 

Na pierwszym piętrze znajdują się z kolei gabinet, sypialnia z gar-
derobą rodziców oraz dużą łazienką. Sypialnia jest wykonana w ko-
lorach szarości i bieli. Akcentem jest kolor czarny. Uwagę zwracają 

oryginalne łóżko i oryginalna komodę z wysuwanym blatem. Ca-
łość jest bardzo nowoczesna. 

łazienka ma duże przeszklenia okienne na dwóch ścianach. 
Wanna wolnostojąca wykonana jest w  naturalnym trawertynie 
szczotkowanym z czarnymi dodatkami. 

Na trzeciej kondygnacji znajdują się pokoje dzieci z wydzielony-
mi garderobami do każdego pokoju oraz łazienka. n

eleganckie i nowoczesne – takie jest wnętrze domu, który prezentujemy. Dom ma 
imponującą powierzchnię 300 metrów kwadratowych. Większość mebli została 

zaprojektowana przez biuro Arte Dizain i wykonana przez stolarza na zamówienie, 
niemniej znakiem szczególnym wnętrza są wykorzystane ikony światowego designu. 

DoM PełeN
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AUTor: AGNIeSZKA HAJDAS-oBAJTeK / FoTo: ToMASZ STeFUNKo

Krzesła w kuchni – Vitra eames DSr
Krzesła w jadalni – Midj Marilyn S-MT 
Sofa w salonie - Formanowa
Sofa czerwona - Ligne roset Ploum
Stolik kawowy - Poltrona Frau
Fotel czerwony – Bo Concept Imola
Fotel beżowy – Poltrona Frau, Archibald  
Lampy techniczne - Aquaform i Labra
Lampa stojąca w salonie - Foscarini Twiggy
Lampy wiszące w kuchni - Luceplan Hope
Dodatki - BoConcept, Interrior Park
Krzesło w sypialni - Magis Chair one

PRESTIŻOWE WNęTRZE
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laczego zdecydowała się Pani na pracę 
w Koszalinie? Wcześniej Pani zawodo-
we życie było związane z Wrocławiem.

- Wciąż prowadzę gabinet we Wro-
cławiu. Wykładam na uczelni. Prowa-
dzę szkolenia. Do Koszalina wróciłam 

po dwudziestu latach ze względów rodzinnych. I wbrew pozorom 
łączenie pracy w dwóch tak odległych miejscach nie jest trudne – 
bywam we Wrocławiu dwa razy w miesiącu. Da się to pogodzić.

- A  problemy, z  którymi ludzie zgłaszają się do Pani są inne 
w dużym i średnim mieście?

- Problemy wszędzie są podobne. Tylko w  tych większych mia-
stach szybciej zaczyna się szukać pomocy psychoterapeuty. Wynika 
to z innego stylu pracy, z obecności korporacji. Praca w korporacji 
jest związana z ogromnym naciskiem na człowieka. Nie można so-
bie pozwolić na dłuższy okres słabości.

- Ale tempo życia jest wszędzie coraz większe.
- Na pewno, ale to wcale nie jest główny problem. Większość 

moich klientów boryka się ze sprawami, które mają korzenie w sy-
tuacji rodzinnej, dzieciństwie, związkach. Praca i związany z nią stres 
to też ważny czynnik, ale często wcale nie to jest głównym źródłem 
kryzysu.

d
Powodów, żeby wybrać się do psychoterapeuty może być wiele. Nie muszą to być 

wcale wielkie życiowe dramaty. o tym komu, kiedy i w jaki sposób pomaga 
psychoterapia, rozmawiamy z Izabelą Szarmach, psychologiem, psychoterapeutką, 

która po wieloletniej pracy we Wrocławiu wróciła do rodzinnego Koszalina 
i właśnie otworzyła tu swój gabinet.

PSYChOTERAPIA
NAJLePSZA INWeSTyCJA 

W TWoIM ŻyCIU
AUTor: AGATA oSSoWSKA / FoTo: WoJCIeCH GreLA 

CeNTrUM PSyCHoTerAPII, ul. Żwirowa 10, 75-621 Koszalin, tel.+48 501 007 445, www.psycholog-psychoterapia.org
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- Czy w tych dużych miastach do psychoterapeuty idzie się po 
to, żeby zwiększyć swoją efektywność w pracy?

- Zmniejszona wydajność, przemęczenie to są efekty uboczne 
faktycznych problemów. I  kiedy zajmiemy się sednem, to często 
efekt jest taki, że człowiek zaczyna lepiej funkcjonować w  obsza-
rze życia zawodowego. Psychoterapia nie jest jednak po to, żeby 
podnosić czyjeś wyniki w pracy. Jest po to, żebyśmy żyli świadomie 
i szczęśliwie, a nie tkwili w „czarnej dziurze”, jak często mówią osoby, 
które przychodzą do mnie pierwszy raz.

- No właśnie - jak wygląda taka 
pierwsza wizyta u  psychoterapeuty? 
Może warto opowiedzieć o  tym lu-
dziom, którzy wahają się, czy skorzy-
stać z tej możliwości?

- Myślę, że świadomość dotycząca 
wartości psychoterapii jest już w  Pol-
sce na wysokim poziomie. Ale rzeczy-
wiście jest grupa osób, która wciąż 
obawia się kontaktu z psychoterapeu-
tą. To wynika z  lęku przed oceną śro-
dowiska i najbliższych. 

- Czy ludzie myślą, że „jak pójdę do 
psychologa to znaczy, że jestem cho-
ry, coś ze mną nie tak”?

- Zaznaczyć tutaj należy, że na 
psychoterapię zgłaszają się przede 
wszystkim osoby  zdrowe psychicz-
nie i  świadome swoich problemów. 
Większość ludzi jest świadoma, że 
leczeniem chorób psychicznych zaj-
muje się psychiatra, lekarz, który może 
wystawiać recepty, a psychoterapia to 
jednak inny obszar działania. Psycho-
terapia pomaga człowiekowi urucho-
mić jego własne zasoby tak, aby mógł 
sam, przy wsparciu, poradzić sobie ze 
swoimi problemami. Do mojego gabi-
netu przychodzą osoby inteligentne, 
świadome i bardzo wrażliwe, które po-
gubiły się w natłoku oddziałujących na 
nie bodźców. 

- Wróćmy do pierwszej wizyty. Jak 
ona przebiega?

- Klient najczęściej opowiada o swo-
jej bieżącej sytuacji. Świeże wydarze-
nia, stosunek do nich, sposób, w  jaki 
się o nich mówi to dla mnie ważne sy-
gnały. To nie jest tak, że trzeba przyjść 
z  konkretnie zdefiniowanym proble-
mem, umieć go nazwać. Tak naprawdę 
impulsem do podjęcia psychoterapii 
powinien być dyskomfort, złe samo-
poczucie w  życiu. Psychoterapeuta 
potrafi z  tego wyłuskać najważniejsze 
zagadnienia, którymi trzeba się zająć. 
Proszę mi uwierzyć, że wielu ludzi żyje 
w ciągłym dyskomforcie, poczuciu, że coś jest nie tak. Nie wiedzą 
albo nie wierzą, że ktoś może im pomóc.

- A czy są jakieś jednoznaczne sygnały, które mogą podpowie-
dzieć, że warto skonsultować się ze specjalistą?

- Tak. I  to nie muszą wcale być jakieś drastyczne sytuacje. Jeśli 
ktoś ma częste spadki nastroju, myśli, że do niczego się nie nadaje 
albo o wszystkie niepowodzenia obwinia innych ludzi – to ważne 
powody do wizyty u psychoterapeuty. Podobnie, kiedy pojawiają 

się zaburzenia odżywiania, samookaleczenia, lęki lub kiedy zaczyna 
się korzystać z „umilaczy życia” typu alkohol czy narkotyki oraz za-
chowania agresywne, nadmierna nerwowość, pesymizm.

- Zaburzenia odżywiania, uzależnienia, samookaleczenia ozna-
czają już jednak chyba bardzo poważne kłopoty.

- Bywają objawem dużego życiowego krachu. Sytuacji, w której 
przez lata nawarstwiały się kolejne problemy. Nawet w takich sytu-
acjach można pomóc. Miałam klientkę, młodą dziewczynę, o którą 

bardzo walczyłam razem z  jej matką. 
Proszę sobie wyobrazić samookalacza-
jącą się nastoletnią bulimiczkę i narko-
mankę. To jeden z moich największych 
sukcesów – ta dziewczyna obecnie 
studiuje na wydziale medycznym i jest 
jedną z najlepszych studentek na swo-
im roku. Chciałabym jednak wyraźnie 
podkreślić – do wizyty u  psychotera-
peuty powinien nakłonić nawet stan, 
w którym wszystko mniej więcej w ży-
ciu się układa, nie ma żadnych wielkich 
dramatów i tragedii, ale za to występu-
je poczucie, że życie jest mało satysfak-
cjonujące.

- A co z cudownymi poradami, któ-
re często serwuje otoczenie - „weź się 
w garść”, „nie wymyślaj, to jakieś fana-
berie” i inne tego typu?

- Zawsze warto się skonsultować ze 
specjalistą. Tak samo robimy przecież, 
kiedy coś nas boli i idziemy do lekarza 
albo profilaktycznie odwiedzamy sto-
matologa.  Jeśli komuś zakiełkowała 
już w głowie myśl, żeby wybrać się na 
psychoterapię, to nie warto zwlekać. 
Im dłużej odkładamy podjęcie terapii, 
tym trudniej później rozwikłać wszyst-
kie sprawy. A z drugiej strony – zacząć 
pracę nad sobą można w każdym mo-
mencie, również na emeryturze.

- Kiedyś nie było psychoterapeu-
tów, a  ludzie jakoś sobie radzili - to 
jeden z argumentów sceptyków.

- Kiedyś nie było też w ogóle takiej 
nauki jak psychologia. A  ludzkie pro-
blemy były zawsze. Czasem rozwią-
zywali je szamani albo wódz plemie-
nia czy wioskowa starszyzna. Żyło się 
inaczej. Za to teraz mamy szansę być 
szczęśliwsi i zdrowsi, lepiej przeżywać 
życie.

- Dzięki psychoterapii?
- Też. Trzeba tylko pamiętać, że psy-

choterapeuta nie rozwiązuje proble-
mów swojego klienta. Każdy musi to 
zrobić samodzielnie, mieć gotowość 

do zmiany. Ja tylko wspieram, pomagam człowiekowi w tym, żeby 
w sobie znalazł siłę i możliwości. No i trzeba zaufać psychoterapii – 
wierzyć, że to pomaga, bo żadnego sceptyka nie przekonam, to nie 
na tym polega.

- Czyli rodzice, którzy mają na przykład problemy z dorastający-
mi dziećmi, tak zwane kłopoty wychowawcze, nie powinni raczej 
przyprowadzać do Pani zbuntowanego, nastawionego na nie na-
stolatka, bo to nic nie da?

Terapia krótkoterminowa skupia się na celu. 
Kiedy wiemy, jaki on jest, szybko daje się 
zauważyć, czy coś w życiu się zmienia.

Izabela Szarmach psycholog,psychoterapeuta, wykładowca akademicki

CeNTrUM PSyCHoTerAPII, ul. Żwirowa 10, 75-621 Koszalin, tel.+48 501 007 445, www.psycholog-psychoterapia.org



- Ci rodzice powinni najpierw przyjść sami. To czasem trudne do 
zaakceptowania, ale prawda jest taka, że obecne zachowanie dziec-
ka jest często skutkiem wcześniejszych błędów wychowawczych 
lub obecnej sytuacji, napięcia w domu. To nie znaczy, że rodzice są 
źli. Czasem po prostu sami borykają się z różnymi trudnościami i to 
im w pierwszej kolejności potrzebna jest pomoc.

- Lubi Pani pomagać?
- Jestem takim typem człowieka. Do pracy psychoterapeuty 

dojrzewałam jednak dość długo. Wcześniej pracowałam głównie 
jako wykładowca na uczelni i  szkoleniowiec. Uważam zresztą, że 
psychoterapeutą nie powinno się zostawać od razu po studiach. 
Przydaje się w tej pracy własne doświadczenie życiowe. Poza tym 
szkolenie psychoterapeuty trwa 
co najmniej cztery lata, trzeba 
przejść też własną psychoterapię. 
Do mnie ta działalność przyszła 
w pewnym sensie sama. Po wykła-
dach ludzie pytali mnie „a gdzie 
pani przyjmuje?”. I w końcu, pięć 
lat temu, podjęłam tę pracę. Dziś 
to moja największa pasja.

- Czy to trudna praca?
- Wymagająca i odpowiedzial-

na. My pracujemy sobą, w bardzo bliskiej relacji z drugim człowie-
kiem i w pełnym skupieniu. Nie powiedziałabym, że to jest dla mnie  
trudne, tylko, że poważne i wymagające pełnego zaangażowania 
całej siebie.

- I nie jest tak, jak w amerykańskich komediach - że terapeuta 
niemal przysypia i od czasu do czasu mruczy coś pod nosem?

- Psychoterapeuci pracują w różny sposób. Tak, jak to Pani opisu-
je – też bywa, choć raczej nikt nie śpi podczas spotkań, to przeryso-
wanie. Ja pracuję w inny sposób – rozmawiam ze swoimi klientami. 
I zajmuję się terapią krótkoterminową, która nie koncentruje się na 
wieloletnim roztrząsaniu dzieciństwa, ale na tym, jak klient chciałby 
żyć, jakiej zmiany oczekuje.

- Ile to trwa, zanim ta zmiana się dokona?
- Zanim człowiek sam jej w sobie dokona. A ile to trwa? Tempo 

zależy od możliwości i motywacji konkretnej osoby. Terapia krótko-
terminowa skupia się na celu. Kiedy wiemy jaki on jest – szybko daje 
się zauważyć, czy coś w życiu się zmienia. Jeśli pracuję z kobietą, 
która nigdy w całym swoim życiu nie pracowała, tylko zajmowała się 
domem, chce to zmienić, ale jest to dla niej bardzo trudne, a w koń-
cu zaczyna aktywnie szukać pracy, dzwoni do mnie z  informacją, 
że właśnie wyszła z rozmowy kwalifikacyjnej, to wiem, że już jej się 
udało, jest na najlepszej drodze do swojego celu.

- Kim są Pani klienci? Czy są jakieś grupy wiekowe albo zawo-
dowe, szczególnie obciążone problemami, którym może pomóc 

psychoterapia?
- To nie zależy od wieku czy wy-

konywanej pracy. Chociaż oczy-
wiście różne kłopoty silniej ob-
jawiają się u  ludzi żyjących pod 
presją – przedsiębiorców, mene-
dżerów. Tam, gdzie jest duża od-
powiedzialność, stres, brak czasu 
na relaks. Gdybym miała określić 
z jakimi konkretnymi problemami 
najczęściej mam do czynienia, to 
ta lista wcale nie będzie krótka. 

Są na niej przede wszystkim: depresja, niskie poczucie własnej 
wartości, u kobiet często zaburzenia seksualne, problemy wynika-
jące z tego, że ludzie wychowywali się w rodzinach, w których była 
przemoc lub alkoholizm, autodestrukcja, czyli uzależnienia, samo-
okaleczanie się, wchodzenie w nierówne związki, w których jedna 
strona jest w  jakiś sposób wykorzystywana, a  także coraz częściej 
problemy psychosomatyczne oraz  ogólne rozbicie.

- Co by Pani powiedziała osobie, która po przeczytaniu tej roz-
mowy jeszcze się waha, czy zadzwonić i umówić się na spotkanie?

- Że psychoterapia, czy rozwój osobisty, to najlepiej zainwesto-
wane pieniądze. Zwracają się o wiele lepiej niż operacja plastyczna, 
nowy ciuch czy drink, które poprawiają nastrój tylko na chwilę.

Impulsem do podjęcia psychoterapii powinien 
być życiowy dyskomfort, częste spadki nastroju, 
zaniżona samoocena, obwinianie innych za własne 
niepowodzenia, zaburzenia odżywiania, lęki, zachowania 
agresywne, nadmierna nerwowość, pesymizm.
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Wszystko dzięki Państwa zaufaniu i ofiarności.
Jesteśmy za to bardzo wdzięczni.

Każda złotówka pozyskana przez fundację
została przeznaczona na pomoc dzieciom.

Tak będzie zawsze!

Sprawdź nas
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partamenty mają za sobą krótką, lecz 
burzliwą historię. Deweloperem i  za-
rządcą tego nowego (oddanego do 
użytku w  2014 roku) obiektu jeszcze 
rok temu była spółka Mielno resort. 
Jednak niezadowoleni ze współpracy  

właściciele powołali Spółdzielnię i wzięli sprawy w swoje ręce. Po-
trafili się porozumieć (130 podmiotów!) i stworzyć nową wizję swo-
jej inwestycji. Prezesem Spółdzielni został Maciej Szatkowski.

Blue Marine Mielno ma własną restaurację, SPA, strefę well-
ness z basenem, sauną i jacuzzi oraz liczne udogodnienia spra-
wiające, że jest to miejsce, które udaje się idealnie dopasować 
do różnych potrzeb gości, czy to odwiedzających ośrodek indy-
widualnie latem, czy też organizujących większe imprezy prywat-
ne i firmowe. 

Głównym patronem „branżowym” Pierwszego  Mieleńskiego Fe-
stiwalu Piwa było zaprzyjaźnione z panią Kamilą Mnich–Tarlach (sale 

manager Blue Marine Mielno)  Stowarzyszenie Polskich Barmanów 
(prowadzący Festiwal – pan Jarosław Zyguła) wraz z Kompanią Pi-
wowarską, którą reprezentował pan Patryk Pietrzak. Z  kolei pan 
Artur olech,  właściciel Browarni w Koszalinie, finalista ubiegłorocz-
nego ogólnopolskiego Konkursu Nalewania Piwa, odegrał rolę 
swego rodzaju mistrza ceremonii. Pod jego okiem goście uczyli się 
korzystać z „kija”, czy profesjonalnego nalewaka. 

W imieniu Blue Marine Mielno dziękujęmy  wszystkim za udział  
i zabawę - w tym radnym Gminy Mielno, zastępcy wójta - panu Do-
minikowi Gronetowie oraz pani Krystynie Kościńskiej, przewodni-
czącej rady Miasta Koszalina.

Szczególne podziękowania należą się Północnej Izbie Gospodar-
czej w Koszalinie i osobiście pani Marzenie olszyńskiej (manager 
biura PIG Koszalin) za zaangażowanie w  przygotowania, oraz ze-
społowi  original Schorfheider, który oprawił muzyką na żywo Festi-
wal (grupa pochodzi spod Berlina, z partnerskiej dla Mielna gminy 
Schorfeide). 

a
Pierwszy  Mieleński Festiwal Piwa był dla Blue Marine Mielno „parapetówką” – jak 

stwierdził, otwierając imprezę, prezes Maciej Szatkowski. Apartamenty wraz z głównym 
partnerem, czyli  mieleńskim samorządem, chciały pokazać, że  Mielno staje się 

z typowego letniska miejscem wypoczynku całorocznego, które ma również 
ofertę rozrywkową dla mieszkańców Koszalina. Impreza była okazją nie tylko 

do dobrej zabawy, ale również promocji lokalnych produktów i firm. 

UDANY OKTOBERFEST 
W BLUe MArINe MIeLNo

FoTo: UrSZULA CIeNKoWSKA  
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ak oceniają Państwo efekt wprowadzenia jesiennej 
ramówki? Czy już widać jakieś odbicie zmian w ba-
daniach słuchalności?

- Na w pełni wiarygodną ocenę zmian programo-
wych wprowadzonych jesienną ramówką musimy 
jeszcze chwilę poczekać, ponieważ badania słu-
chalności radiotrack są przygotowywane w oparciu 

o fale trzymiesięczne. oznacza to, że pierwsze wyniki, które w cało-
ści uwzględnią okres emisji naszej zmienionej oferty programowej 
(fala badawcza wrzesień-listopad) otrzymamy na początku grudnia. 
Jednak już teraz możemy cieszyć się ze wzrostu wskaźnika „średni 
czas słuchania”. W okresie minionych trzech miesięcy średni czas, 
jaki nasi słuchacze spędzają z radiem Koszalin, wydłużył się ze 100 
do blisko 180 minut. To dla nas powód do dumy, tym bardziej, że 
właśnie ten wskaźnik jest najbardziej istotny z punktu widzenia pu-
blicznego nadawcy. W czasie tych trzech godzin mamy szansę prze-
kazać odbiorcom informacje z regionu, kraju i świata, wyemitować 
relacje reporterskie i programy interwencyjne. Słuchacze mają tak-
że szansę na wysłuchanie audycji publicystycznych i reportaży, któ-
re są nagradzane na organizowanych konkursach ogólnopolskich. 
Właśnie różnorodność oferty stanowi naszą największą przewagę 
nad rozgłośniami komercyjnymi.

- Zdecydowali się Państwo na wprowadzenie SMS-owego kana-
łu kontaktu ze słuchaczami Radia Koszalin. Dlaczego SMS-y a nie 
wypowiedzi telefoniczne?

 - Nie zrezygnowaliśmy z kontaktu telefonicznego ze słuchacza-
mi! Telefon do studia w dalszym ciągu jest czynny i słuchaczom, 
którzy preferują taki sposób komunikacji, dajemy taką możliwość. 
Nowy, promowany przez nas adres poczty elektronicznej – kon-
takt@radio.koszalin.pl oraz możliwość kontaktu z dziennikarzami 
za pomocą wiadomości SMS wysyłanych na numer 500 400 115 
- stanowi poszerzenie dotychczas stosowanych form komunika-
cji. Przewagą SMS-ów  jest szybkość reakcji „anteny”. Dziennikarz, 
który do tej pory koncentrował się na rozmowach telefonicznych 
był w  stanie zaprezentować na antenie trzy-cztery wypowiedzi 
słuchaczy, pozostali słyszeli sygnał „zajętości”. Teraz prowadzący 
program ma zdecydowanie większe możliwości – może przeczy-
tać wszystkie trafiające do nas wiadomości, spostrzeżenia i infor-
macje od słuchaczy.

-  Jaki daje to skutek?  Jaki charakter mają przesyłane opinie 
i sygnały? 

- Wiadomości wysyłane do radia Koszalin dotyczą utrudnień 
na drogach, opinii na temat emitowanych audycji i  poruszanych 
w  nich zagadnień, zgłoszeń udziału w  konkursach i  wielu, wielu 

innych spraw. Każdego dnia z  tej formy kontaktu z nami korzysta 
kilkadziesiąt osób. Słuchacze mogą do nas wysyłać nie tylko wiado-
mości tekstowe, ale także zdjęcia MMS. I jeszcze jedna, najważniej-
sza kwestia – nie jest to sposób na zarabianie pieniędzy kosztem na-
szych słuchaczy – opłata za wysłanie wiadomości do radia Koszalin 
wynosi dokładnie tyle samo, co w przypadku wyłania wiadomości 
na zwykły telefon komórkowy, czyli zgodnie z opłatą taryfową obo-
wiązującą naszego słuchacza.  

- Co nowego przyniesie najbliższy czas w Państwa rozgłośni? 
- ruszył kolejny sezon cyklu Unplugged radia Koszalin (ostatnio 

zagrały elektryczne Gitary, a przed nami między innymi Skubas); co 
miesiąc przygotowujemy kolejne spotkania w ramach radiowego 
Klubu obieżyświata. W  Studiu Koncertowo-Nagraniowym gości 
także muzyka poważna i twórczość ludowa. A już w środę 11 listo-
pada, z  okazji Święta Niepodległości, przed nami specjalny kon-
cert z  piosenkami Przemysława Gintrowskiego. Wstęp na wszyst-
kie imprezy przygotowywane przez radio Koszalin jest bezpłatny. 
Nie zapominamy także o kolejnych edycjach naszych cyklicznych 
przedsięwzięć – w sobotę 29 listopada br. zorganizujemy zbiórkę 
żywności w ramach akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, a w nie-
dzielę 12 grudnia br. wspólnie z  Caritas Diecezji Koszalińsko-Ko-
łobrzeskiej będziemy przygotowywać paczki dla najbiedniejszych 
w ramach akcji „Pusta choinka”.

j
Na początku września br. radio Koszalin wdrożyło nowe rozwiązania programowe. 

Postawiło również silniej niż dotychczas na bezpośredni kontakt ze słuchaczami. 
o tym, jaki skutek przyniosły zmiany - z Michałem Minkiewiczem, dyrektorem 

produkcji radia Koszalin, rozmawia Andrzej Mielcarek.  

RADIO KOSZALIN
PIerWSZe eFeKTy 

JeSIeNNeJ rAMÓWKI





Dynia – pękaty ideał
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Dynia w zasadzie ma same zalety. Dla każdej jej części istnie-
je zastosowanie, poczynając od jadalnych kwiatów, przez miąższ 
który można dowolnie przerabiać na niezliczone sposoby, ultra 
zdrowe pestki, z  których wytłacza się olej jadalny i  kosmetyczny, 
po powłokę – tak piękną, że ozdobną. Dynia ma delikatny, nieokre-
ślony smak, przez co można ją przyrządzić na słodko, słono, ostro 
i  łagodnie, a wachlarz zastosowań rozszerzają też odmiany dyni – 
jest ich mnóstwo, każda oferuje nieco inną konsystencję. Jeśliby 
szukać wad, jedyną będzie wstępna, dość pracochłonna obróbka. 
Dynia ma twardą skórę, wymagającą ostrego noża. Dłuższą chwilę 
zajmuje też oczyszczenie wnętrza dyni z pestek, a wyłuskanie ich 
z klejącej masy to zadanie dobre dla Kopciuszka. Warto się jednak 
poświęcić, wybrać pestki, wysuszyć je np. w piekarniku i tak przy-
gotować zapas drogocennych ziaren. Kupowane osobno są drogie 
(kilogram kosztuje ok. 35 zł). Dynia w sezonie jesiennym jest tania 
i pestki mamy w komplecie za kilka złotych.

DO SŁOIKA

Przy wyborze dyni należy kierować się jej przeznaczeniem. od-
miany o zwartym miąższu wspaniale nadają się do mrożenia i ma-
rynowania. Dynię obraną, pokrojoną w kostkę trzeba zblanszować 
i  zalać marynatą sporządzoną z  octu, wody, goździków, lasek cy-
namonu lub ziela angielskiego, liścia laurowego i pieprzu. Z dyni 
rozdrobnionej warto przyrządzić inne przetwory: musy, przeciery, 

Jeśli truskawka jest królową lata, to korona królowej jesieni należy się dyni. Jeden 
z najpiękniejszych i najbardziej dostojnych jesiennych... owoców. Dynia jest jagodą, 

choć ma status warzywa! Dostępna od wczesnej jesieni po środek zimy jest uniwersalna 
– da się wykorzystać w całości i nie tylko do celów kulinarnych, choć te są niezliczone. 

Do tego jest nieprawdopodobnie zdrowa i odchudza. Słowem – mistrzyni.

AUTor: ANNA MAKoCHoNIK 

marmolady, dżemy. Podobnie jak jabłka i pigwa dynia zawiera że-
lujące pektyny, więc owoce często łączy się, ale dobre do wspól-
nego słoika z dynią będą też pomidory czy śliwki. Bardzo smaczne 
są chutneye, doskonały dodatek do mięsa i serów. Baza to dynia 
w kawałkach, rozgotowywana z cebulą, czosnkiem, papryczką chili 
i czosnkiem – reszta dodatków jest kwestią wyobraźni. Szczególnie 
dobrze dynia łączy się z przyprawami korzennymi (cynamon, gałka 
muszkatołowa), a także ostrą papryczką chili i mleczkiem kokoso-
wym, zatem doskonale nadaje się do potraw orientalnych, np. cur-
ry. Pasują do niej orzechy włoskie, żurawina, pestki granatu, miód, 
boczek, szynka parmeńska, chorizo, kasza jaglana, jarmuż, cheddar, 
feta i ostre sery włoskie.

NA POCZEKANIU

Bardziej mączyste gatunki dyni nadadzą się do sporządzenia pu-
ree, a z niego kotletów, racuchów, sufletów, flanu, ciast (serników, 
drożdżowych) tart, klusek, gnocchi, kopytek, nadzienia do piero-
gów czy ciasta naleśnikowego. Miąższ dyniowy starty na grubych 
oczkach jest dodatkiem do makaronu albo bazą placków. Upieczo-
na dynia dobrze smakuje podawana z sosami i dipami, ale stanowi 
dobrą podstawę past i  zup kremów. Pieczenie, jak w  przypadku 
wielu warzyw korzennych, wydobywa z niej smak i słodycz. Skutek 
jest niebagatelny, zwłaszcza gdy przyrządzamy zupę w wersji sło-
nej czy ostrej. Wielu dorosłych pamięta dyniową z dzieciństwa, jako 
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delikatną, mdławą zupkę-papkę z kluseczkami, a nie zdążyli jeszcze 
spróbować dyni w formie wytrawnej. Czas nadrobić zaległości.

IDEAŁ Z AMERYKI

Dynia, wciąż zwana na Śląsku banią, jest rodowitą Amerykanką. 
Przywiezioną do europy przez niezawodnego Krzysztofa Kolumba. 
W  obu Amerykach rośnie dziko. W  Polsce uprawia się tylko trzy 
jej rodzaje – olbrzymią, piżmową i  zwyczajną, ale w  supermarke-
tach znajdziemy wiele jej odmian. I dobrze, bo „polskie” dynie to 
przeciętniaki. Zwyczajna i  olbrzymia nadają się do wszystkiego, 
ale nie wyróżnia ich nic specjalnego. Piżmową wyróżnia głównie 
kształt – podobny do dużej gruszki. Grubszą część można wydrą-
żyć i nadziać – wygląda efektownie. Podobnie jak oryginał wśród 
dyń – makaronowa. Wygląda jak melon albo wyrośnięty kabaczek 
– jest podłużna, jajowata, żółta albo zielono-żółta. Skojarzenia nie 
są zupełnie bezpodstawne, bo pochodzi z tej samej rodziny. Miąższ 
wybiera się widelcem. Powstaje w ten sposób „spaghetti” i tak war-
to ją podawać z dowolnymi dodatkami.

Dyniową liderką jest jednak hokkaido. Wbrew azjatycko brzmią-
cej nazwie, pochodzi z Ameryki Środkowej. Najbardziej pomarań-
czowa, najsmaczniejsza i najzdrowsza, bo pełna karotenu – stąd jej 
jaskrawy kolor. Hokkaido to dynia stosunkowo mała, o  wielkości 
„akuratnej” w  przeciwieństwie do dyni olbrzymiej czy zwyczajnej, 
która może imponować rozmiarami, ale w praktyce wymaga dziele-
nia na części i odpowiedniego później przechowywania. Hokkaido 
jest jedyną dynią, której nie trzeba obierać ze skórki. Jest na tyle 
miękka, że można ją jeść, a upieczona – chrupie.

Zawiera też większą niż koleżanki ilość cennych składników: wi-
taminę A  (beta karoten), grupę witamin B, C, PP, e, potas, wapń, 
fosfor, żelazo, a  więc działa krwiotwórczo, przeciwnowotworowo, 
przeciwmiażdżycowo, chroni oczy, wpływa na ładny wygląd skóry.  
Jest zasadotwórcza, a więc znakomita dla osób stosujących dietę 
odkwaszającą. I każdą inną, bo jest wybitnie niskokaloryczna i ma 
niski indeks glikemiczny. Wzmacnia odporność i układ immunolo-
giczny, warto ją jeść w czasie przeziębienia także dlatego, że lekko-
strawna nie obciąża organizmu procesem powolnego trawienia, co 
w czasie nabierania sił w czasie choroby bywa istotne.

Wszystkim, którym dynia nie smakuje, i których nie inspiruje jej 
wszechstronna osobowość, pozostaje wykorzystać jej niezwykłą 
urodę. Wygląda dobrze nie tylko w roli lampionu, ale i sama w so-
bie. W sklepach można też kupić malutkie, finezyjne dynie ozdobne 
w różnych kolorach, tworzące piękne jesiennie kompozycje.

Placki dyniowe
Składniki
- duża dynia (ok. 2 kg)
- 2 jajka
- 300 g mąki
- łyżka proszku do pieczenia
- olej do smażenia
- w wersji na słodko: 3 łyżki cukru, szczypta cynamonu, rodzynki
- w wersji słonej: sól, pieprz, papryka ostra

Wykonanie
Dynię obrać ze skóry, pozbawić pestek. Pokroić na kawałki i 

upiec (200 st. C, 20 minut). ostudzić, zmiksować na puree. Dodać 
jajka, mąkę, proszek do pieczenia i – w zależności od wybranej wer-
sji – dodatki. Dokładnie wymieszać. Gdyby masa była za rzadka, 
dodać mąki, jeśli jest zbyt gęsta – 2 łyżki mleka. Dobrze rozgrzać 
olej. Smażyć małymi porcjami (jeden placek to ok. 1,5 łyżki masy) 
na rumiano, aż placuszki urosną. Po zdjęciu z patelni odsączyć nad-
miar oleju papierem kuchennym.

Placki na słodko można podawać z cukrem pudrem, ulubionymi 
konfiturami, syropem klonowym, śmietaną z cukrem waniliowym. 
Wersję na słono – z sosem pomidorowym, grzybowym, śmietaną 
ze szczypiorkiem.

Foccacia z dynią i wędzoną mozzarellą
Ciasto:
- 7 g drożdży suszonych (jedno opakowanie)
- 300 ml letniej wody
- 450 g mąki
- sól, cukier, zioła prowansalskie
- 2 łyżki oliwy z oliwek

Wierzch:
- 1/4 średniej dyni hokkaido
- garść rukoli
- cebula czerwona
- kula  wędzonej mozzarelli
- 2 łyżki powideł śliwkowych
- pół puszki krojonych pomidorów z puszki
- sól, pieprz, tymianek, rozmaryn, szałwia

Wykonanie
łączymy mąkę, wodę, cukier, sól drożdże, łyżeczkę ziół, oliwę, 

zagniatamy. Ciasto powinno być elastyczne i lśniące. Umieszcza-
my kulę z ciasta w obsypanej mąką dużej misce i odstawiamy do 
wyrośnięcia w ciepłym miejscu na około dwie godziny (przykryte 
ściereczką). Ciasto powinno podwoić objętość.

W czasie, gdy wyrasta, przygotowujemy sos. Lekko podgrzewa-
my pomidory z puszki. Dodajemy powidła. Dodajemy zioła, pieprz. 
Sos ma mieć gęstą konsystencję. Dynię kroimy na grubsze plaster-
ki, cebulę na cieniutkie piórka. Mozzarellę kroimy w plastry.  

Wyrośnięte ciasto raz jeszcze zagniatamy – energicznie i krótko. 
rozwałkowujemy na grubość ok. 2 cm, lekko ugniatamy środek, 
smarujemy lekko oliwą i umieszczamy na blasze (kwadratowej lub 
okrągłej). Smarujemy sosem. obsypujemy równomiernie rukolą. 
Układamy plastry dyni, mozzarelli, cebuli. Posypujemy ziołami. Pie-
czemy ok. 20-25 minut w temperaturze 200 st. C (bez termoobiegu). 
Alternatywnie można dodać wędzony boczek lub szynkę parmeńską.

Sałatka z dynią na ciepło i dipem serowym
Składniki:
- pęczek jarmużu
- pół średniej dyni
- duży batat
- duża papryka
- 100 g gorgonzoli, 4 łyżki łyżki jogurtu greckiego 
   (lub śmietany 12 proc.), 2 łyżki mleka
- 2 łyżki suszonej żurawiny
- sól, pieprz

Marynata: 
3 łyżki oliwy z oliwek, duży ząbek czosnku, po szczypcie cynamonu, 
papryki, imbiru suszonego, kardamonu w proszku, kolendry, pie-
przu, soli, płatki papryczki chili

Wykonanie
Mieszamy oliwę z czosnkiem przeciśniętym przez praskę i przy-

prawami. Dynię i bataty obieramy, kroimy na duże kostki. Układamy 
na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Smarujemy marynatą 
za pomocą pędzelka (można też wymieszać w misce). Paprykę kro-
imy w grube paski, układamy obok ale nie smarujemy marynatą. 
Pieczemy w 180 st. przez 20 minut (z termoobiegiem). Z jarmużu 
usuwamy grubsze części łodygi i rwiemy na kawałki. Blanszujemy 
we wrzątku, osączamy z wody i przekładamy do płaskiego naczy-
nia, w którym podamy sałatkę.

Gorgonzolę rozgniatamy widelcem. Dodajemy jogurt, mleko, 
pieprz i mieszamy do uzyskania gładkiego równomiernego sosu. 
Upieczoną dynię, bataty, paprykę rozkładamy na jarmużu. Posy-
pujemy żurawiną. Podajemy z dipem (np. umieszczonym w małej 
miseczce).  
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wiczenia fizyczne w wielu schorzeniach odgry-
wają rolę skutecznej terapii. Są równie ważnym 
elementem leczenia, co dieta w przypadku ta-
kich chorób cywilizacyjnych, jak cukrzyca typu 

2 lub schorzenia układu krążenia. Pomagają też niejednokrotnie 
złagodzić skutki zaburzeń neurologicznych. Jednak jak podkre-
ślają uczeni, którzy pracowali w zespole profesora Davida Jamesa 
z Charles Perkins Centre na Uniwersytecie w Sydney, nie u każdego 
stan zdrowia pozwala na uprawianie sportu i cieszenie się z korzy-
ści płynących z ruchu. Dla właśnie takich osób australijscy badacze 
wraz z duńskimi kolegami postanowili dokładnie zrozumieć wszel-
kie skutki fizjologiczne ćwiczeń i stworzyć swoistą ich „esencję”. 

Zespół uczonych analizował próbki mięśni pobranych od zdro-
wych mężczyzn, którzy nie są zawodowymi sportowcami. Panowie 
mieli za zadanie wykonywanie przez dziesięć minut intensywnych 
ćwiczeń. Do analizy zmian, jakie zaszły w  tkance mięśniowej pod 
wpływem wysiłku fizycznego, użyto spektrometrii mas. 

Badacze odkryli około tysiąca reakcji cząsteczkowych, odpowia-
dających zmianom zachodzącym w mięśniach pod wpływem ćwi-
czeń fizycznych. odkrycie takiej „esencji” wysiłku fizycznego otwie-
ra drogę do stworzenia leków, które naśladowałyby zdrowotne 
korzyści z ćwiczeń u osób, na przykład z porażeniem mięśniowym 
lub osób sparaliżowanych. 

Tu jednak naukowcy napotykają poważne trudności, ponieważ 
tradycyjne leki za cel molekularny mają zazwyczaj jedną cząsteczkę 
lub pojedynczy szlak metaboliczny. Terapia, która naśladowałaby 
ćwiczenia fizyczne, musiałaby mieć za cel wiele cząsteczek i moż-
liwych ścieżek molekularnych. Ćwiczenia fizyczne powodują bo-

wiem ekstremalnie złożoną odpowiedź w ludzkich komórkach mię-
śniowych, co odgrywa niebagatelną rolę w kontroli metabolizmu 
energetycznego i wrażliwości na insulinę. 

Kanadyjscy uczeni poszli o krok dalej i donieśli o stworzeniu pre-
paratu, który według nich jest „ćwiczeniami w tabletce”. W artykule, 
który ukazał się w „Trends in Pharmacological Sciences”, Ismal La-
her i jego koledzy opisują substancję, która powoduje przyspiesze-
nie pracy mięśni i ich większą wytrzymałość. Związek znajduje się na 
wczesnym etapie testów klinicznych na zwierzętach.

Naukowcy oczywiście zdają sobie sprawę, że korzyści, jakie czer-
piemy z  wysiłku fizycznego, to coś więcej niż silniejsze i  szybciej 
działające mięśnie, niebagatelne są bowiem korzyści dla układu 
krążenia czy naszych zdolności poznawczych wynikające z ćwiczeń 
fizycznych. Podobnie, jak ich australijscy koledzy, Kanadyjczycy 
mają jednak nadzieję, że ich „tabletka ćwiczeń” będzie w stanie po-
móc ludziom, którzy z powodów zdrowotnych nie mogą uprawiać 
sportu. 

Wiele pytań, odnośnie substancji stworzonej przez kanadyjski 
zespół, pozostaje na razie bez odpowiedzi. Nieznana jest jeszcze 
jej optymalna dawka, potencjalne skutki nadużywania i długotrwały 
wpływ na ludzi. 

Wydaje się, że stworzenie jednej tabletki czy syropu, które odda-
wałyby całą istotę ćwiczeń i niosły ze sobą wszystkie korzyści, jakie 
ludzie czerpią z uprawiania sportu, pozostaje nadal w sferze scien-
ce fiction. Trudno uwierzyć, że po taki środek nie sięgałyby osoby 
zdrowe, które bez zbędnego wysiłku chciałby polepszyć swoją 
kondycję fizyczną. Na szczęście, wciąż jednak nasza kondycja zależy 
wyłącznie od naszych starań.  

Ć

DOBRE WIEŚCI 
DLA LENIWYCH, 
CZYLI PIGUŁKA 
ZAMIAST ĆWICZEŃ

Uczeni z Australii i Danii opisali ponad tysiąc reakcji chemicznych, jakie zachodzą 
w ludzkich mięśniach w trakcie ćwiczeń fizycznych. Kanadyjczycy poszli dalej 

i zaproponowali „tabletkę ćwiczeń”. Czy to oznacza, że niedługo będziemy mogli 
suplementować wysiłek fizyczny, jak robimy to z witaminami czy mikroelementami?

AUTor: ANNA rÓŻAńSKA



• Pedicure medyczny
• Profilaktyka stopy cukrzycowej
• Zaopatrywanie i oczyszczanie trudno gojących się ran
• Leczenie wrastających paznokci za pomocą klamer VHO/kostka arkady
• Leczenie brodawek wirusowych (kurzajek) krioterapią
• Usuwanie odcisków, modzeli, nagniotków
• Pielęgnacja pękających pięt

Oferowane usługi:
• Dobór indywidualnych wkładek ortopedycznych termoplastycznych
• Dobór indywidualnych odciążeń stóp
• Rekonstrukcja paznokci
• Leczenie grzybicy paznokci
• Leczenie nadpotliwości stóp, dłoni i pach jonoforezą
• Komputerowe badanie stóp na platformie reakcji sił 
  podłoża i podoskopie lustrzanym

Specjalistyczny gabinet podologiczny Cosmedica Katarzyna Kasprzak
ul Kościuszki 7, 75-900 Koszalin (przychodnia I piętro pokój 120)

Więcej informacji
pod numerem 

telefonu 
512 855 900



PIĘKNO 
PROFESJONALIZMU 

W czasach nieustannego pośpiechu, kiedy każdy dzień przynosi kolejne wyzwania, stres 
i masę obowiązków, trudno jest znaleźć chwilę dla siebie. Zadbać o odpoczynek, 
dobrą dietę, o aktywność fizyczną, a nawet o dostateczną ilość snu. Taki tryb życia 
szybko odciska piętno na twarzy. Z niekorzystnym wyglądem skóry można jednak 

walczyć. I niekoniecznie jedynie za pomocą inwazyjnych zabiegów medycyny 
estetycznej lub chirurgii plastycznej. Wie o tym świetnie Agata Zejfer – kosmetolożka, 

właścicielka gabinetu Studio Kosmetologii Agata Zejfer. Po pierwsze jako ekspert 
doskonale zna problemy skórne zestresowanych pacjentek, po drugie sama, jako 

początkująca kobieta biznesu, wie jak ważny jest wizerunek, 
którego elementem jest zadbany wygląd. 

AUTor: AGATA oSSoWSKA / FoTo: WoJCIeCH GreLA 
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zy w  swoim Studio Kosmetologii często ma 
Pani do czynienia z przemęczonymi, zestreso-
wanymi pacjentkami?

- Powiedziałabym nawet, że to prawdziwa 
plaga naszych czasów. W codziennej gonitwie trudno jest znaleźć 
czas dla siebie. W naszym społeczeństwie ciągle jeszcze dominuje 
model, w którym to kobiety muszą godzić wszystkie wyzwania, któ-
re stawia kariera zawodowa, prowadzenie własnego biznesu oraz 
funkcjonowanie domu i rodziny. To są przynajmniej dwa etaty. Czas 
dla siebie to luksus. Ale warto go sobie podarować.

- Jak na taki tryb życia reaguje skóra? Jakie zmiany mogą się na 
niej pojawić?

- Głównym problemem przy tak niehigienicznym trybie życia 
jest skóra pozbawiona zdrowego, naturalnego koloru, z wyraźny-
mi oznakami starzenia (drobne linie, głębokie zmarszczki). Z uwa-
gi na grubą warstwę martwych komórek naskórka (korneocytów) 
i  zaburzenie przemiany komórkowej, skóra pacjenta przestaje 
prawidłowo spełniać swoje funkcje – pojawiają się podrażnienia, 
uczucie ściągnięcia, suchości. W takim wypadku nawet najbardziej 
ekskluzywny krem nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Bariera, 
którą jest warstwa rogowa naskórka nie zostanie pokonana przez 
składniki aktywne, nie przenikną one do miejsca swojego działania. 
Długotrwałe odkładanie pielęgnacji gabinetowej na bok, przekła-
da się na utrudnioną walkę z niekorzystnymi zmianami. Gdy pacjent 
regularnie korzysta z zabiegów, efekty terapii są widoczne po kilku 
wizytach,  jednak, gdy odwiedza gabinet tylko raz, dwa razy w roku 
(lub wcale), na efekty trzeba czekać dłużej. Nie warto zwlekać i od-
kładać wizyty u kosmetologa w nieskończoność.

- Ale na to trzeba wygospodarować kilka godzin.
- Tak, ale warto potraktować ten czas jako inwestycję w siebie, 

swoje zdrowie i wygląd. Wiele moich pacjentek pracuje w kontak-
cie z  ludźmi. To prawniczki, menedżerki w  dużych przedsiębior-
stwach, lekarki, dziennikarki, właścicielki firm. Chcą wyglądać i czuć 
się ze sobą dobrze, ma to wpływ na ich pracę. Potrafię im pomóc. 
To nie żadna magia, tylko rzetelna wiedza, uczciwe podejście do 
pacjentki i w pewnym sensie misja. Lubię pomagać. Mam ogromną 
satysfakcję, kiedy słyszę po zabiegu lub zmianie kremu „to działa!”.

- Ile czasu trzeba przeznaczyć na pielęgnację skóry, aby każde-
go dnia wyglądać dobrze? Czy ta opcja dostępna jest tylko dla 
kobiet, które „leżą, pachną i wklepują w siebie drogie kremy”?

- Absolutnie nie! Takie podejście do tematu to pomyłka! odpo-
wiednia i świadoma pielęgnacja jest bardzo prosta i wcale nie zaj-
muje dużo czasu. Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, 
że wystarczy kilkanaście minut każdego dnia i  regularne wizyty 
u kosmetologa, a jeśli trzeba to u dermatologa. Cały sekret tkwi 
w  umiejętnym dobraniu kosmetyków i  zabiegów. Program pie-
lęgnacji musi być poprzedzony dokładną diagnostyką. W moim 
gabinecie zaczynam od szerokiego wywiadu dotyczącego trybu 
życia, odżywiania, dotychczas stosowanych kosmetyków. Pacjent-
ka wypełnia ankietę. Staram się też sprawdzić, ile wie na temat 
dbania o skórę. rozmowa to podstawa. Przygotowuję też doku-
mentację fotograficzną – wtedy można ocenić efekty w  dłuższej 
perspektywie. Dzięki wszystkim tym informacjom mogę zapropo-
nować serię zabiegów dobranych idealnie do indywidualnych po-
trzeb i wypisać kosmetologiczną receptę, czyli zalecenia dotyczą-
ce domowej pielęgnacji i wyboru kosmetyków. Te ostatnie można 
też kupić w moim gabinecie.

- Czy to oznacza, że dbanie o siebie musi kosztować majątek?
- To też niepotrzebny mit. Faktycznie profesjonalny zabieg ko-

smetologiczny z wykorzystaniem najlepszych kosmetyków nie jest 
tani. To około dwieście - trzysta złotych. W tej cenie jest jednak cały, 
rozbudowany pakiet, obejmujący właśnie diagnozę, pełny zabieg, 

pisemne zalecenia. I stały kontakt w razie wątpliwości lub pytań – 
zachęcam pacjentki, żeby dzwoniły, pisały, jeśli np. wahają się jaki 
preparat kupić albo co zrobić, kiedy wydaje im się, że coś je uczula. 
Zabiegów nie wykonujemy też wcale przesadnie często. Wystarczy 
dwa razy w miesiącu znaleźć kilka godzin tylko dla siebie. A kiedy 
doprowadzimy skórę do dobrej kondycji i mamy odpowiednio do-
braną domową pielęgnację – nawet raz na miesiąc. Jeśli zaś chodzi 
o kosmetyki, które podpowiadam, to zawsze staram się dopasować 
tę ofertę do finansowych możliwości klientki. Na rynku jest wiele 
dobrych preparatów w rozsądnej cenie. I niekoniecznie są to znane 
marki.

- Nie można samodzielnie poznać który kosmetyk jest dobry?
- Można, ale to wymaga wiedzy o składnikach tych preparatów, 

związkach chemicznych, wiedzy z  zakresu fizjologii skóry. Świa-
domości. Na przykład popularnie występująca w preparatach ko-
smetycznych witamina C zadziała jedynie wtedy, gdy jej stężenie 
będzie relatywnie wysokie, a cząsteczki substancji zostaną zamknię-
te w systemy nośne (np. liposomy). Kosmetyki to ogromny rynek, 
niesamowicie szeroka oferta i intensywny marketing wielkich kon-
cernów. osobie mało zorientowanej we wszystkich kosmetycznych 
i  chemicznych niuansach trudno będzie samodzielnie rozpoznać 
produkt najlepszy dla siebie. Tu z  realną, fachową pomocą przy-
chodzi kosmetolog. Pacjentka dowiaduje się co powinna kupić, nie 
musi czytać, analizować, porównywać. Dzięki temu oszczędza się 
dużo czasu. To wiedza, którą zdobywałam na pięcioletnich studiach 
medycznych.

- Jakie zabiegi kosmetologiczne są szczególnie przydatne?
- Zmęczoną, słabo ukrwioną i odżywioną skórę trzeba pobudzić 

do życia. Ale już dobór konkretnych zabiegów to bardzo indywidu-
alna sprawa. To zależy od kondycji skóry, wieku, problemów der-
matologicznych. Zwykle na początek terapii stosuję złuszczanie – 
delikatne przy pomocy np. peelingu kawitacyjnego lub intensywne 
– z wykorzystaniem peelingów medycznych. Dopiero po takich za-
biegach dalsza pielęgnacja może być skuteczna – składniki kosme-
tyków mają szansę przeniknąć przez zewnętrzne warstwy naskórka. 
Skutecznym i cieszącym się popularnością  w okresie jesienno-zi-
mowym zabiegiem, który naprawdę daje spektakularne efekty jest 
mezoterapia mikroigłowa, wykonana za pomocą specjalistycznego 
urządzenia – Dermapen. Intensywne podrażnienie skóry skutkuje 
przyspieszeniem procesu odnowy komórkowej, regeneracji skóry 
i stymulacją fibroblastów do syntezy kolagenu i elastyny.

- Czy to na pewno zabieg dla kobiet biznesu? Wygląda się po 
nim przez kilka dni raczej niekorzystnie.

- To prawda, twarz bywa obrzęknięta, zaczerwieniona. Warto więc 
zaplanować go przed weekendem, albo założyć sobie dzień lub 
dwa wolnego. Moje Studio Kosmetologii jest zlokalizowane w spo-
kojnym, ustronnym miejscu – poza sezonem ulice Unieścia są popo-
łudniami raczej puste. Moje pacjentki cenią sobie taką intymność, 
anonimowość. Nie ma tu szansy na spotkanie kogoś znajomego 
tak jak w przypadku gabinetów zlokalizowanych w centrum miasta. 
Poza tym wyrwanie się na dwie – trzy godziny z miasta też jest przy-
jemną odskocznią od codzienności.

- Ma Pani również ciekawą promocję dla swoich najbardziej za-
pracowanych pacjentek.

- obserwuję, że problem „nie mam czasu” dotyczy coraz więk-
szej liczby kobiet. Chcę im pokazać, że piękny wygląd nie wymaga 
ogromnych nakładów czasu. Dlatego przygotowałam kosmetolo-
giczny „Pakiet na start”, ofertę, w której w promocyjnej cenie dia-
gnozuję skórę, przeprowadzam obszerny wywiad, dobieram plan 
zabiegów, przeprowadzam pierwszy z nich i wystawiam kosmeto-
logiczną receptę.  Do 15 grudnia cena pakietu wynosi 169 zł. Ser-
decznie zapraszam.
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Studio Kosmetologii Agata Zejfer  znajduje się w Unieściu, przy ul. 6 Marca 16 (w budynku hotelu emocja). 
Więcej informacji: www.studio-kosmetologii.com



ieprzyjemny zapach z  jamy ustnej, wynikający 
z nieumycia zębów nie jest niczym niepokojącym. 
Wiele osób zmaga się jednak z utrzymującym się 
długo nieświeżym oddechem. Taki stan nazywa 

się naukowo halitozą i może być objawem różnych chorób.
Najpopularniejszą przyczyną nieświeżego oddechu jest niepra-

widłowa higiena jamy ustnej. Naukowcy szacują, że niedokładne 
usunięcie resztek jedzenia z języka i spomiędzy zębów jest przyczy-
ną około 90 proc. przypadków halitozy. Pozostałości po posiłkach 
są dobrą pożywką dla bakterii, szczególnie Solobacterium moorei. 
obecność bakterii z tego gatunku została potwierdzona u wszyst-
kich pacjentów, którzy cierpią na chroniczny nieświeży oddech. Bar-
dzo rzadko występują one u osób, które nie zmagają się z halitozą. 

Przyczynami nieświeżego oddechu mogą być też produkty me-
tabolizmu bakterii beztlenowych. Wszystkie te bakterie rozkładają 
resztki pokarmu do takich „aromatycznych” związków jak: siarkowo-
dór, siarczek dimetylu, merkaptan dimetylu, kwas izowalerianowy, 
kwas masłowy czy kadaweryna lub putrescyna. Siarkowodór ma 
zapach zgniłych jaj, merkaptan metylu śmierdzi zgniłą kapustą, zaś 
kadaweryna i putrescyna odpowiadają za zapach rozkładającego 
się mięsa.

Często przyczyna nieświeżego oddechu może leżeć po stronie 
schorzeń laryngologicznych. Szczególnie, gdy pacjent uskarża się 
na powracające anginy, alergiczny nieżyt nosa lub zapalenia zatok. 
Wynika to z przedostawania się przy częstych anginach resztek je-
dzenia na migdałki. Na nich, podobnie jak w jamie ustnej zaczynają 
żerować beztlenowce. Czasem cuchnąca wydzielina, będąca me-
tabolitami bakterii, przedostaje się z migdałków do zatok lub do 
nosa.

Nieświeży oddech potęguje także zbyt słaba praca ślinianek. 
Ślina ma działanie przeciwbakteryjne i  pomaga usuwać nadmiar 
bakterii z  jamy ustnej oraz z  migdałków. Gdy ślinianki wydzielają 
za mało śliny, np. w wyniku zmian hormonalnych (spowodowanych 
choćby menopauzą), stresu, diety czy leków (odwadniających lub 
przeciw nadciśnieniu tętniczemu), bakterie nie są usuwane z  ust 
oraz gardła i powodują nieprzyjemny zapach z ust.

Wrzody lub zapalenie błony śluzowej żołądka, a  także nieżyt 
przewodu pokarmowego i jego grzybica mogą być również odpo-
wiedzialne za halitozę. Mdlący, słodki i nieprzyjemny zapach z ust 
może być spowodowany niewydolnością wątroby. Czasami nie-
wydolności nerek towarzyszy oddech pachnący mocznikiem lub 
amoniakiem. Trzeba jednak pamiętać, że są to niezwykle rzadkie 
przyczyny nieprzyjemnego oddechu.  

Czasami przyczyną nieświeżego zapachu z ust jest dieta uboga 
w węglowodany, powodująca wydobywanie się z ust zapachu ace-
tonu (podobnie jak przy cukrzycy). Lekarstwem w tym przypadku 
jest po prostu włączenie większej ilości cukrów do diety.

Naukowcy odkryli, że dodatek szczypty kory magnolii do sło-
dyczy i gum do żucia eliminuje większość drobnoustrojów, odpo-
wiedzialnych za nieświeży oddech. ekstrakt z kory magnolii był od 
wieków wykorzystywany w dalekowschodniej medycynie do zwal-
czania bólu głowy, gorączki i  stresu. Współcześni badacze udo-
wodnili zaś, że ma on właściwości przeciwbakteryjne i nadaje się do 
leczenia nieświeżego oddechu, likwidując ponad 60 proc. bakterii 
odpowiedzialnych za tę przypadłość. Gumy czy pastylki bez dodat-
ku kory magnolii usuwają zaledwie 18 proc. tych samych bakterii.

Czasem do usuwania nieprzyjemnego zapachu z  ust stosuje 
się również tabletki utleniające z kwasem dehydroaskorbinowym. 
W sprzedaży dostępne są także drażetki z solą sodową kompleksu 
miedziowego chlorofiliny.

okazuje się, że halitoza może być pokonana przy użyciu mniej 
egzotycznych środków. Naukowcy donoszą, że zielona herbata, 
a  właściwie zawarte w  niej polifenole, niszczą związki chemiczne, 
odpowiedzialne za nieprzyjemny zapach. Dodatkowo powstrzymu-
ją one namnażanie się beztlenowych bakterii w  jamie ustnej. Po-
dobnie działa kawa, ale – uwaga – bez mleka.

Podstawową bronią przeciw nieświeżemu oddechowi jest częste 
i dokładne mycie zębów oraz używanie płynów do płukania ust. Je-
śli pomimo tych zabiegów nieprzyjemny zapach z ust się utrzymuje, 
warto poszukać wraz z  lekarzem głębszej przyczyny. Czekając na 
diagnozę, możemy też raczyć się naparem z zielonej herbaty czy 
„małą czarną”.

N

WSTYDLIWY 
PROBLEM Z 
ZAPACHEM 
Z UST

Nieświeży oddech może mieć ma wiele przyczyn, zarówno błahych, jak 
i poważniejszych. Istnieje jednak kilka sposobów na poradzenie sobie z nim. 

Nowością jest wykorzystanie do walki z halitozą kory magnolii.

AUTor: ANNA rÓŻAńSKA
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idzowie nie zawiedli. Wypełnili 
halę niemal do ostatniego miej-
sca. I  nie pożałowali, bo koncert 
uznano za bardzo udany. orkie-
strze towarzyszyli śpiewający so-
liści: Kasia Wilk, Natalia Kukulska, 

Kuba Badach, Piotr Cugowski.
Koszalin dla muzycznego dojrzewania Adama Sztaby był bardzo 

ważny. Uczył się bowiem w miejscowym Zespole Szkół Muzycznych 
im. Grażyny Bacewicz. Tutaj również – wówczas nastolatek jeszcze – 

napisał i wystawił wraz z przyjaciółmi z „Muzyka” i innych koszalińskich 
szkół profesjonalny musical „Fatamorgana?” (z okazji 20-lecia tamte-
go wydarzenia w ubiegłym roku odbył się głośny koncert stanowiący 
niejako odwołanie do pierwowzoru i pod tym samym tytułem).

Pan Adam nie zapomina Koszalina i  ludzi, którzy pozytywnie 
wpłynęli na jego rozwój. Niezwykle wzruszającym momentem pod-
czas ostatniego koncertu (11.10 br.) były pozdrowienia i podzięko-
wania skierowane przez muzyka znad dyrygenckiego pulpitu do 
pani Lucyny Hermanowicz-Lis, jego dawnej nauczycielki z Zespołu 
Szkół Muzycznych.   

w
Koszalin zawsze z dumą obserwuje krajan, którzy odnoszą sukcesy w skali 

ogólnopolskiej czy szerszej. Zwłaszcza takich, którzy nie zapominają „skąd ich ród”. 
Do tych z pewnością należy Adam Sztaba. I właśnie dlatego jeden z zaledwie 

trzech koncertów uświetniających jubileusz jego orkiestry odbył się 
w koszalińskiej Hali Widowisko-Sportowej.

DZIeSIęCIoLeCIe orKIeSTry 
ADAMA SZTABY 

AUTor: ADAM rÓŻAńSKI / FoTo: MATeUSZ SZCZePAńSKI
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nalazły się w niej filmy polecane, ale nie tyl-
ko. Powstaje coraz więcej obrazów niejed-
noznacznych, poszerzających dotychczaso-
we granice sztuki filmowej, które po prostu 
trzeba zobaczyć, żeby wyrobić sobie o nich 
opinię.  Warto chodzić do kina na polskie 

filmy, bo nasze kino jest coraz lepsze, czego dowodem najcenniej-
sze nagrody zdobywane przez rodzimych twórców oraz rosnąca 
z roku na rok liczba widzów na polskich filmach.   

oto tegoroczna „10” według „Prestiżu”.

„ANATOMIA ZŁA”

Jacek Bromski, uchodzący za specjalistę od kryminałów, tłuma-
czył, że chciał zrobić film o tym, że „zło rozpanoszyło się, a dobro 

stało się czymś godnym pogardy”. reżyserowi nie wyszła jednak 
próba zohydzenia zła, wszystkie postaci „Anatomii...” są nikczemne, 
mimo to zyskują pewną sympatię widza. Zło u Jacka Bromskiego 
jest pierwotne, ale wydaje się wpisane w życie współczesnej Polski.

odstawiony na boczny tor płatny zabójca z rodowodem peere-
lowskim, emeryt po odsiadce, zostaje przywrócony do służby przez 
bękarta systemu, skorumpowanego prokuratora. Misja polega na 
spektakularnej likwidacji komendanta CBŚ, rękoma – to już plan 
samego zabójcy – zagubionego po powrocie z Afganistanu zde-
gradowanego snajpera. Stary specjalista od znikania ludzi, z mania-
kalną dokładnością, opracowuje zamach.

Analogia do wydarzeń autentycznych, zabójstwa komendan-
ta głównego policji Marka Papały, jest czytelna, lecz nie stanowi 
punktu odniesienia. Mamy do czynienia z spiskiem, za którym stoją 
zepsute grube ryby, czyli... nic nowego. Film kipi od stereotypów, 

z
osiemnaście filmów fabularnych stanęło do konkursu głównego tegorocznego 

Festiwalu Filmowego w Gdyni. Polscy producenci każdego roku wypuszczają na rynek 
około 200 filmów, poczynając od etiud i animacji, kończąc na pełnych metrażach. Do 
Gdyni trafiają najlepsze produkcje, wybrane przez ekspercką komisję, której decyzje 

bywają kwestionowane. Z tych wybranych, a teraz już nawet ocenionych, dziennikarze 
„Prestiżu”, akredytowani przy festiwalu, postanowili wybrać własną, subiektywną „10”.

KINO 
STrACHÓW PoLSKICH 

AUTorZy: ANNA MAKoCHoNIK, PIoTr PAWłoWSKI
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nie diagnozuje zła, odtwarza wyjątki z dzienników informacyjnych. 
Większość postaci ma w  sobie rys komiksowy. Broni się jedynie, 
przemyślanym aktorstwem, Krzysztof Stroiński w roli zabójcy. Szar-
żuje, ale w granicach wiarygodności, jego przemiana jest ciekawa, 
chociaż już lekko zarysowany dylemat moralny wydaje się osładza-
niem goryczy.

„Anatomii...” brakuje najważniejszego, czyli napięcia. Promowa-
ny jako thriller, film przypomina paradokumentalne studium reali-
zacji aktu przemocy. reszta wydaje się dodatkiem. reżyser nie daje 
żadnych odpowiedzi, finał nie jest puentą, lecz kleksem – zamiast 
kropki – na końcu zbyt rozbudowanego zdania. rozczarowuje do-
słownością, nagromadzeniem dramatów, łatwością uśmiercania 
bohaterów.

Gdyby ten film powstał kilkanaście lat temu (zamach na gen. Pa-
pałę zdarzył się w 1998 roku), być może byłby wydarzeniem. Dzi-
siaj wiemy, że polskie zło powszednie ma znacznie bardziej groźne 
i parszywe oblicze od tego spoglądającego na nas z „Anatomii...”.

„Anatomia zła”, reż. Jacek Bromski, wyst. Krzysztof Stroiński, 
Marcin Kowalczyk, Piotr Głowacki, premiera: 18 września 2015

„ExCENTRYCY, CZYLI PO SŁONECZNEJ STRONIE ULICY”

Wciąż niestety rzadki w  polskim kinie przykład filmu komplet-
nego. Wszystko w  nim – nomen omen – gra, jest na najwyższym 
poziomie. Począwszy od reżyserii i  aktorstwa (wysmakowana rola 
drugoplanowa Wojciecha Pszoniaka, popis komediowych umiejęt-
ności Anny Dymnej), kończąc na udźwiękowieniu, kostiumach, de-

koracjach. Nikogo to jednak nie dziwi, skoro za kamerą stanął mistrz 
wyjątkowy, twórca wybitny – Janusz Majewski.

„excentryków...” ogląda się z  przyjemnością koneserską. opo-
wieść – wcześniej wymyślona przez Włodzimierza Kowalewskiego 
w książce pod tym samym tytułem – wciąga, upaja, widz traci poczu-
cie rzeczywistości. Wszystko w niej jest prawdziwe, konsekwentne, 
wiarygodne. Choć Janusz Majewski balansuje na granicy surreali-
zmu, nigdy jej nie przekracza, a co uznaliśmy za przerysowanie – 
służy do uszlachetnienia akcji przypominającej amerykańskie do-
kumenty o orkiestrach swingowych z lat 50. i 60. ubiegłego stulecia.

Ale i  (prawie) wszystko się zgadza: mamy kapelusze, długie 
płaszcze i  opary dymu papierosowego, walutę w  rulonach, czer-
woną limuzynę i  nowojorski angielski, mamy muzyków, koncerty 
i roztańczone tłumy, a przede wszystkim – swing i jazz. Tyle, że rzecz 
cała dzieje się w Polsce przełomu wspomnianych dekad, w Ciecho-
cinku, na dodatek z udziałem między innymi: pięknej agentki UB, 
upadłej (dosłownie) gospodyni, muzykującego milicjanta, homofo-
bicznego stroiciela instrumentów, przedwojennego jazzmana, któ-
ry z misją rozswingowania Polski stalinowskiej wraca do ojczyzny. 
Cóż to za niezwykła galeria postaci!

Po powrocie do domu młody emigrant wojenny i puzonista jaz-
zowy, organizuje swingowy big band, złożony z miejscowych ory-
ginałów. orkiestra z powodzeniem koncertuje, zdobywa poparcie 
notabli partyjnych, a  jej założyciel wpada w oko pięknej i niebez-
piecznej kobiecie, która pewnego dnia znika.

„excentryków...” nie można przegapić.
„Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy”, reż. Janusz Ma-

jewski, wyst. Maciej Stuhr, Sonia Bohosiewicz, Natalia Rybicka 
i inni, premiera: 15 stycznia 2016

„DEMON”

Dzisiaj już, niestety, „Demona” nie można rozpatrywać w ode-
rwaniu od tragicznego kontekstu, który sztuce dopisało życie. 
Marcin Wrona, reżyser „Demona”, popełnił samobójstwo po jego 
premierze na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Gdyni. Niewy-
jaśnione okoliczności dramatu stawiają mnóstwo pytań, pozosta-
wiają miejsce na teorie spiskowe. Tematyka „Demona”, sam już 
tytuł filmu, sprawiają, że może on stać się symbolem śmierci za-
powiedzianej.

Peter przyjeżdża z  Anglii do Polski na ślub z  córką bogatego 
przedsiębiorcy. W starym domu na wsi, otrzymanym w prezencie 
od przyszłego teścia, gdzie młodzi chcą uwić sobie gniazdo rodzin-
ne, odbywa się barwne, tradycyjne wesele polskie. W jego cieniu 
rozgrywa się dramat Petera, który w przeddzień odnajduje w ogro-
dzie posesji zakopane kości ludzkie, traci przytomność, a gdy budzi 
się doświadcza przerażających wizji.

Pisząc scenariusz, Marcin Wrona oparł się na książce Piotra ro-
wickiego „Przylgnięcie”, ale powieść stanowiła raczej punkt wyjścia, 
inspirację dla pomysłu zrealizowanego w konwencji klasycznego, 
bez użycia efektów specjalnych, horroru. „Demon” ma dwie płasz-
czyzny – historyczno-kulturową i gatunkową.  

Film – podobnie jak wcześniejsze Marcina Wrony – objeżdża 
światowe festiwale przywożąc nagrody. Jest niepokojący, przesiąk-
nięty aurą tajemnicy, grozy, rozpaczy. W warstwie historycznej nato-
miast „Demon” idzie dalej niż „Pokłosie” Władysława Pasikowskie-
go. W  obydwu filmach mamy próbę rozjaśnienia mroków naszej 
historii, tyle, że tam, gdzie autor „Psów” stawia trzykropek, Marcin 
Wrona dopisuje kontekst współczesny, mówiąc wprost: „Nie zmie-
niliśmy się, to wciąż jest możliwe”.  

Marcin Wrona zadedykował swój film edwardowi Żebrowskie-
mu. Wybitny polski reżyser powiedział kiedyś: „Jeżeli stworzymy 
pewne przesłanki dramaturgiczne, (...) aktor może przekazać [wi-
dzowi] treść myśli”. Co jeszcze Marcin Wrona chciał nam przekazać 
„Demonem”? Pozostanie tajemnicą.

„Demon”, reż. Marcin Wrona, wyst. Itay Tiran, Agnieszka Żulew-
ska, Andrzej Grabowski i inni, premiera: 16 października 2015  
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„MOJE CÓRKI KROWY”

Z  pewnością to jeden z  najlepszych filmów tegorocznego Fe-
stiwalu Filmowego w Gdyni, na który postawiliśmy w głosowaniu 
dziennikarzy. Prosta, choć dramatyczna historia, szczerze opowie-
dziana, wpisana w kontekst kulturowy i  rodzinny, z wiarygodnymi 
postaciami, które z  łatwością zyskują naszą sympatię. Tragedia 
osłodzona humorem z życia wziętym. rozstanie, w którym każdy na 
nowy odkrywa siebie.

oto historia dwóch sióstr, z  których starsza jest znaną aktorką, 
silną i  dominującą, a  młodsza sfrustrowaną, samotną w  związku 
z egocentrycznym nieudacznikiem i skłonnością do egzaltacji, na-
uczycielką. Kobiety nie przepadają za sobą, młodsza oskarża star-
szą o nieczułość, a starszą irytuje w młodszej brak przebojowości. 
Mimo to w obliczu choroby matki, siostry – na ile potrafią – zbliżają 
się do siebie i odzyskują utracony kontakt, a wydarzenia wywołują 
szereg tragikomicznych sytuacji.     

reżyserka zadedykowała film rodzicom, nie kryjąc, że w  dużej 
części – pisząc scenariusz – inspirowała się, a nawet posłużyła wy-
darzeniami autentycznymi. Jednak prawdziwym bohaterem „Moich 
córek...” jest ich ojciec koncertowo zagrany przez Mariana Dziędzie-
la. Początkowo postać umieszczona na marginesie opowieści, epi-
zodyczna, anegdotyczna, z czasem staje się symbolem trudnej, ale 
niezbędnej miłości, pożegnania, osamotnienia, oddalenia.  

Nie ma w  tym pięknym, prostym filmie o umieraniu, a podob-
nych w tym sezonie filmowym jest kilka, ckliwości, drażnienia mia-
zgi emocji, epatowania cierpieniem. Nie ma, tak dobrze znanego 
nam z telewizji, ogrywania śmierci pauzą, milczeniem. Nie ma po-
szukiwania kontrapunktów, znaczeń, metafor, ponieważ wszystko 
w „Moich córkach...” jest dosłowne, a nawet dosadnie (stąd tytuł), 
czyli takie, jak w życiu, prawdziwe.

W  miejsce rozpaczy jest nadzieja, a  zamiast wzruszeń mamy 
śmiech, który też wyciska łzy, ale inne, oczyszczające.   

„Moje córki krowy”, reż. Kinga Dębska, wyst. Agata Kulesza, Ga-
briela Muskała, Marian Dziędziel i inni, premiera: 15 stycznia 2016

„NOC WALPURGI”

Trudne, gatunkowe, wymagające koncentracji i znajomości kon-
tekstów, wieloznaczne kino z  elementami rozliczenia historyczne-
go. Czarno-biała, teatralna opowieść o  śmierci, przemocy, lęku 
i samotności; wciągająca, niepokojąca, wzruszająca, brutalna. „Noc 
Walpurgi” podobała się widzom tegorocznego festiwalu „Młodzi 
i Film” w Koszalinie, natomiast w Gdyni została przyjęta chłodno.

Marcin Bortkiewicz przeniósł na ekran monodram, zmodyfiko-
wany poprzez dodanie drugiej postaci i uwolnienie stereotypowe-
go kontrapunktu między parą bohaterów; to, co dotychczas widz 
musiał sobie wyobrazić, teraz zostało spersonifikowane, wpisane 

w konkretne otoczenie, nowy rodzaj relacji i interakcji. Próba zmiany 
formuły zakończyła się tym, na co była skazana – oglądamy spektakl 
teatralny.

Akcja rozgrywa się 30 kwietnia 1969 roku. Szwajcarska opera, 
noc Walpurgi (u  prastarych Germanów: noc złych duchów zmar-
łych). Po zakończeniu przedstawienia „Turandota” Giacomo Puc-
ciniego w garderobie pojawia się ekscentryczna i  rozkapryszona, 
starzejąca się diva operowa, Nora Sedler („impulsywna, wielka, nie-
okiełznana jak Maria Callas” – to słowa reżysera), a pod jej drzwiami 
młody, skromny dziennikarz, umówiony na wywiad radiowy.

Początkowo dziennikarz ląduje na schodach, ale – za przywoła-
niem – wraca i to rozpoczyna misterną, pełną erotycznego napięcia, 
grę między nim a divą, przerywaną wybuchami gniewu, pretensji, 
melancholii. Wysłuchując sentymentalnych wspomnień, statystu-
jąc w odtwarzaniu traumatycznych wydarzeń, reporter uczestniczy 
w przerażającym i od początku zmierzającym ku katastrofie spek-
taklu.  

„Noc Walpurgi” budzi skrajne emocje. Trafia bardziej do odbior-
ców młodych, wielu z nich ma pierwszy raz do czynienia z tak zobra-
zowanym wstrząsem wojennym. Tytuł wiele wyjaśnia. W garderobie 
divy upiory przeszłości, związane głównie z jej pochodzeniem, urzą-
dzają sobie sabat, którego finał uświadamia nam, że konsekwencje 
bywają dużo cięższe od wagi podejmowanych przez nas decyzji.   

„Noc Walpurgi”, reż. Marcin Bortkiewicz, wyst. Małgorzata Za-
jączkowska, Philippe Tłokiński, Monika Mariotti, premiera: 25 
września 2015

„11 MINUT”

Jeden z kilku najciekawszych – i najważniejszych – filmów polskich 
tego roku. Zaskakujący, precyzyjnie rozpisany na sekundy dyna-
micznej, niepokojącej akcji, przemyślany w szczegółach, odnoszący 
się do lęków XXI wieku: wyobcowania i wykluczenia, dramatu czło-
wieka w nieustannym pędzie, groźby zamachów terrorystycznych.

„11 minut” Jerzego Skolimowskiego to zapierająca dech w pier-
siach, stworzona przez wirtuoza, partytura na orkiestrę złożoną 
z najlepszych polskich aktorów, którzy swoim oszczędnym, wielo-
znacznym stylem gry idealnie wkomponowują się w  zamysł reży-
sera, który swoim trzecim filmem po powrocie do Polski (w 1998 
roku) dokumentuje współczesny świat nazywając go „chaosem nie-
uchronnie zmierzającym do katastrofy”.

Przez 82 minuty oglądamy 11 minut (nie jest to odniesienie do 
11 września, reżyser mówi, że uwiodła go „wizualna prostota i sy-
metria” tej liczby) z życia różnych postaci przedstawione w splecio-
nych lub osobnych wątkach. Poza drobnymi, symbolicznymi szcze-
gółami, proza życia. Jednak przed upływem ostatniej sekundy z 11 
minut los tych kilkunastu przypadkowych osób połączy wydarzenie, 
które definitywnie zaważy na ich życiu.
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„Moje córki krowy”
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„Demon”



„11 minut” to postmodernizm w  czystej postaci; chłodne, na-
stawione na prosty przekaz, kino pozagatunkowe, dokumentujące 
schyłek wartości, które uznawaliśmy za filary naszego bezpieczeń-
stwa. Chaos tworzy nowe wzory społeczne, tkwimy w nich bezwied-
nie, jak niewolnicy powtarzanych sekwencji zakodowanych w nas 
przez los, przypadek, Stwórcę.

Nowy film Jerzego Skolimowskiego, nagradzany na światowych 
festiwalach, ma jednak dwa drażniące defekty. reżyser, również po-
przez poruszającą muzykę Pawła Mykietyna, długo i finezyjne budu-
je napięcie, które z czasem staje się nie do zniesienia. Zaczynamy 
zastanawiać się, jak niezwykły, spektakularny dźwięk zwieńczy tak 
potężne napięcie struny.

Finał tymczasem, oparty na efektach specjalnych, jest za krótki 
i za mało widowiskowy. Coś, co u nieodżałowanego Sama Peckin-
paha było „tańcem śmierci” i wybrzmiewało w pełnej krasie, u Je-
rzego Skolimowskiego jest zaledwie akordem. Szkoda.

„11 minut”, reż. Jerzy Skolimowski, wys. Richard Dormer, Pau-
lina Chrapko, Wojciech Mecwaldowski i  inni, premiery: 23 paź-
dziernika 2015

 
„CÓRKI DANCINGU”

Wyczekiwany fabularny debiut pełnometrażowy Agnieszki Smo-
czyńskiej, docenionej wieloma nagrodami za wcześniejsze krótkie 
formy, m.in. „Arię Diva”. Z pewnością zaskakujący brawurą, bo jak 
inaczej nazwać musical o  syrenach-gwiazdach dancingu lat 80.? 
Srebrna i Złota wyłaniają się z Wisły, by dołączyć do zespołu Figi 
i Daktyle. Zakochują w nocnym życiu i pięknych mężczyznach, choć 

będą to miłości nieodwzajemnione, skutkujące dla wszystkich dra-
matycznymi konsekwencjami. To bowiem syreny rodem ze staro-
żytnej mitologii, a nie disneyowskich bajek. Dzikie stworzenia, które 
zawiedzione, złe lub głodne wyrywają i zjadają ludziom serca. Ich 
pozostaną złamane.

Film, niczym syrena, jest hybrydą. Musicalem z elementami hor-
roru. Na poły baśnią, opowieścią typu fantasy, melodramatem i ko-
medią. Historią o dojrzewaniu kobiet opowiadaną językiem mitów, 
archetypów i symboli romantycznych w scenografii peerelowskich 
dancingów w  dekadenckich warszawskich klubach mieniących się 
cekinami i kiczem, a przede wszystkim muzyką (za ścieżkę dźwięko-
wą odpowiada zespół Ballady i romanse i Marcin Macuk).

Niewątpliwą zaletą „Córek dancingu” jest eksperymentalna na-
tura filmu. Na podobną bezkompromisowość w doborze tematów 
wciąż stać niewielu twórców, a szczególnie ryzykowna bywa dla de-
biutantów, grożąc późniejszym ekranowym niebytem. Na brawach 
za odwagę kończy się aplauz dla tego osobliwego dzieła. Z pewno-
ścią znajdzie ono całą rzeszę entuzjastów, już zdobył uznanie kryty-
ków, a jury FFG przyznało mu nagrodę za najlepszy debiut. Posypa-
ły się pochwały za oryginalność i szaleństwo w formie i treści.  

W mniej odlotowej części widzów film wzbudzi co najmniej kon-
sternację, a  być może zażenowanie. Z  dziewczyńskich lęków, ro-
mantycznych odwołań literackich i teledyskowej estetyki Agnieszka 
Smoczyńska uszyła potworka. opatrzonego infantylnymi piosenka-
mi, przy których covery szlagierów z  lat 80. wybrzmiewają niczym 
dzieła muzyczne. Nawet tak doskonała, plastyczna, aktorka jak Kin-
ga Preis wydaje się wklejoną w kadry postacią z innego filmowego 
świata. Nie ratują „Córek dancingu” ani błyskotliwe epizody, ani 
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„Córki Dancingu”

„Noc Walpurgi”

„Obce niebo”

„11 minut”
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naprawdę zabawne sceny komediowe, ani efektowny striptiz Mag-
daleny Cieleckiej.

Tym, których syreny nie uwiodły pozostaje wiara w niewątpliwy 
talent reżyserki, który miejmy nadzieję, objawią jej przyszłe projekty 
filmowe.

„Córki dancingu”, reż. Agnieszka Smoczyńska, wyst. Marta Ma-
zurek, Michalina Olszańska, Kinga Preis, Jakub Gierszał, premiera: 
25 grudnia 2015

„OBCE NIEBO”

Dramat społeczny w polskiej 
kinematografii jest gatunkiem 
niemal nieobecnym, choć ma 
wybitne osiągnięcia w  postaci 
choćby „Komornika” czy „Pla-
cu Zbawiciela” (nota bene oba 
filmy w  reżyserii śp. Krzysztofa 
Krauzego). „obce niebo” Da-
riusza Gajewskiego nie tylko 
wypełnia tę lukę, ale czyni to 
znakomicie. Ciężarem wymowy 
dorównuje poprzednikom, a fa-
buła ociera się o thriller.

Polskie małżeństwo z kilkulet-
nią córką, próbuje ułożyć sobie 
nowe, lepsze życie w  Szwecji. 
Udaje im się średnio. Standard 
życia dalece odbiega od ocze-
kiwań, zwłaszcza Basi (Agniesz-
ka Grochowska, nagrodzona 
podczas FFG nagrodą za naj-
lepszą rolę żeńską). W rodzinie 
narastają napięcia, których ka-
talizatorem stanie się mała Ula. 
Jej dezorientację cynicznie wy-
korzysta Anita (w tej roli świetna 
szwedzka aktorka, ewa Fröling), opiekunka społeczna o wrażliwości 
siostry rached z  „Lotu nad kukułczym gniazdem”, doprowadzając 
do odebrania rodzicom dziecka. Dalsza część fabuły to próba poko-
nania sytuacji bez wyjścia, dotyczącej dziś już kilkudziesięciu tysięcy 
rodzin w Skandynawii i coraz większej liczby przypadków w Polsce.

Film Dariusza Gajewskiego ma kilka publicystycznych warstw. 
obala mit – mocno już nota bene rdzewiejący – Skandynawii jako 
socjalnego raju, wskazując, że dążenie do stworzenia społeczeń-
stwa doskonałego prowadzi do patologii. Podejmuje też niezwykle 
aktualny dziś temat imigracji. Przewrotnie, bo oto imigrantami są 
Polacy nie akceptujący systemu państwa, w którym się znaleźli, jego 

zasad i kultury – niebo, pod które trafiają okazuje się ich piekłem. 
Wzbudza wątpliwości co do uprawomocniania ingerencji państwa 
w życie rodzinne, w końcu mówi o tym, czym właściwie jest rodzi-
na, jak łatwo o jej rozpad w pozornie bezpiecznych okolicznościach 
oraz co tak naprawdę oznacza określenie „dobro dziecka”.

Siłą filmu jest jego bliski życia, znakomity scenariusz pełen nie-
jednoznacznych postaci i wydarzeń. Dariuszowi Gajewskiemu, któ-
rego wcześniejsze filmy obarczała spora doza oderwania od rze-
czywistości, udało się zrealizować mocne, poruszające, realistyczne 

kino, które wielokrotnie pod-
nosi widzom ciśnienie, a  na 
pewno daje do myślenia.

„Obce niebo” reż. Dariusz 
Gajewski, wyst. Agnieszka 
Grochowska, Bartłomiej Topa,  
Barbara Kubiak, premiera: 16 
października 2015

 
„INTRUZ” (EFTERSKALV)

Drugi w naszym zestawieniu 
film, którego akcja rozgrywa 
się w Szwecji, co uzasadnia tym 
razem pochodzenie reżysera, 
Magnusa von Horna (Szwed, 
absolwent łódzkiej filmówki). 
Skandynawski chłód wybitnie 
koresponduje z fabułą o wyob-
cowaniu, naturze zła, zbrodni, 
karze i wybaczeniu.

Historię intruza, Johna (Ulrik 
Munther), poznajemy przez 
niespieszną narrację ubraną 
w  perfekcyjnie skomponowa-
ne, „błękitne” kadry (operato-
rem filmu jest łukasz Żal). Krok 
po kroku odkrywamy historię 

bohatera, który z poprawczaka wraca do rodzinnego miasta, a ono 
go odrzuca. Dowiadujemy się powodów niechęci szkolnych kole-
gów, ich rodziców i napięcia w samej rodzinie Johna. okazuje się, 
że coraz agresywniej odsuwany ze społecznego życia na szwedzkiej 
prowincji chłopak popełnił w przeszłości zbrodnię, choć jej powo-
dy pozostaną tajemnicą. Nie na wyjaśnieniu zagadki skupia się Ma-
gnus von Horn, ale na badaniu relacji jednostka-zbiorowość. robi 
to niczym naukowiec obserwujący bakterię pod mikroskopem. 
Uważnie, dokładnie, na zimno. Sędzią ustanawia widza. opowiada 
obrazem, a nie słowem, co z początku irytuje, ale znajduje uzasad-
nienie. Jedno z założeń wizualnych twórców „Intruza” zakładało, by 

„Intruz” (Efterskalv) „Chemia”
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LAUREACI 40. FESTIWALU FILMOWEGO W GDYNI:

- Wielka Nagroda Złote Lwy dla najlepszego filmu: 
  „Body/Ciało”, reż. Małgorzata Szumowska
- Srebrne Lwy: „excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy”, 
  reż. Janusz Majewski
- Nagroda Specjalna Jury za oryginalność koncepcji artystycznej 
  i profetyzm martwego piksela – „11 minut", 
  reż. Jerzy Skolimowski, prod. ewa Piaskowska
- Nagroda za najlepszą reżyserię Magnus von Horn „Intruz”
- Najlepszy scenariusz Magnus von Horn „Intruz”
- Nagroda za główną rolę kobiecą Agnieszka Grochowska 
  „obce niebo”
- Nagroda za główną rolę męską Krzysztof Stroiński 
  „Anatomia zła” oraz Janusz Gajos „Body/Ciało”
- Nagroda za debiut reżyserski Agnieszka Smoczyńska 
  „Córki Dancingu”
- Nagroda za zdjęcia Jerzy Zieliński „Letnie przesilenie”
- Nagroda za muzykę Paweł Mykietyn „11 minut”
- Nagroda za drugoplanową rolę kobiecą Maria Semotiuk
   „Letnie przesilenie”
- Nagroda za drugoplanową rolę męską Wojciech Pszoniak 
  „excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy”
- Nagroda za montaż Agnieszka Glińska „11 minut”, „Intruz”
- Nagroda Publiczności i Nagroda Dziennikarzy 
  Kinga Dębska „Moje córki krowy”



kamera w filmie „zachowywała się jak kot, a nie pies”. Coś w tym jest. 
Spokój kadrów jest złowieszczy, a porządek pozorny – jak w spo-
łeczności, gdzie emocje się tłumi, choć wszystko od nich kipi.

Społeczność reaguje na Johna agresją, w końcu fizyczną prze-
mocą, za którą pierwotnie go potępia. obecność „obcego”, „złego”, 
„nieprzewidywalnego” uwiera ją niczym kamyk w bucie. Presji ule-
ga też rodzina Johna, złożona z samych mężczyzn, reprezentantów 
różnych męskich postaw. Czy skłonność do zła jest dziedziczna? – 
pyta reżyser znakomitymi epizodami z udziałem dziadka chłopca. 
Hannah Arendt, niemiecka filozofka, twierdziła, że zło jest banalne. 
Banalne, a więc na wyciągnięcie ręki, także w każdym z nas, co bu-
dzi podświadomy strach przed obcym-złym w sobie. Każdego stać 
na zbrodnię – stawia tezę Magnus von Horn. Nie każdego stać na 
wybaczenie.

„Intruz” to kino wymagające, momentami męczące. Długie uję-
cia bez słów. Śladowa ilość dialogów. oszczędna mimika aktorów, 
choć trzeba przyznać – świetnych. Krytycy nazywają tego typu fil-
my „festiwalowymi”, co, niestety, bywa dziś kiepską recenzją, choć 
gwarantuje obecność i wyróżnienia na filmowych imprezach. Z całą 
pewnością – bardzo dobry debiut.

„Intruz” (Efterskalv), reż. Magnus von horn, wyst. Ulrik Munther, 
John Mats Blomgren, Wiesław Komasa, premiera: 9 października 
2015

 
„ChEMIA”

Widzowie znający biografię Magdaleny Prokopowicz będą szu-
kać w „Chemii” nitek łączących jej życiorys z fabułą i znajdą je, choć 
Bartek Prokopowicz, reżyser filmu, a prywatnie były mąż bohaterki, 
wszelkimi sposobami próbuje te nitki ucinać, jak choćby pierwszy 
człon jej imienia. Lena to nie Magdalena, uparcie podkreśla, ale tro-
chę się w  tym w końcu gubi. Zgadza się jedno: „Chemia” to film 
o życiu z umieraniem. Życiu w cieniu śmierci, za wszelką cenę, na 

przekór. Tak żyła Magdalena Prokopowicz, założycielka fundacji 
rak'n'roll. Wojowniczka, walcząca z rakiem przez połowę swojego 
niedługiego życia.

Lenę poznajemy, gdy opuszcza korporację i poznaje pogubione-
go życiowo i emocjonalnie fotografika, Benka (Tomasz Schuchardt). 
Wie już, że ma raka, nie ma zamiaru się leczyć, ma zamiar za to 
„chwytać dzień”. Benek ma mroczne myśli, depresję i twórczy kry-
zys. Miłość obojgu zmieni jej optykę, a niespodziewana ciąża zmo-
tywuje do walki o zdrowie. Paradoksalnie najmniej w filmie Bartka 
Prokopowicza jest choroby. Przypominają o niej piękne, sugestyw-
ne animacje wkomponowane w film, pozwalające „zajrzeć” w ciało 
bohaterki pustoszone chorobą i  tytułową chemią. Chemia to jed-
nak przede wszystkim miłość, niezwykła relacja między bohaterami. 
Scenariusz filmu na niej właśnie skupia się najbardziej, wskazując 
jak walka o z chorobą może związek osłabić, rozsadzić go od środ-
ka, a nawet zniszczyć, ale też jak potrafi go scalić, uratować, uczynić 
pełnym, a bohaterom – dojrzeć.

„Chemia” jest debiutem reżyserskim Bartosza Prokopowicza, 
uznanego operatora filmowego i choć autorem zdjęć jest jego brat, 
Jeremi Prokopowicz, obraz wciąż gra w tym debiucie główną rolę. 
Teledyskowa estetyka, łączenie form, operatorskie popisy niestety 
idą o krok za daleko, przez co film staje się po prostu błahy. Zawiódł 
scenariusz pełen banałów i pretensjonalizmów. Film – samotnie – 
niesie Agnieszka Żulewska, fantastyczna młoda aktorka, która na 
szczęście pojawia się na ekranie coraz częściej (wraz z Tomaszem 
Schuchardtem gra główną rolę także w „Demonie” Marcina Wrony). 
Swoją charyzmą uwiarygadnia determinację pierwowzoru.

Bartosz Prokopowicz miał prawo o osobistych przeżyciach opo-
wiedzieć tak, jak chciał. Wlać w film tyle prawdy i fikcji, ile uznał za 
stosowne. Trudno to ocenić. Jako dzieło filmowe „Chemia” broni 
się słabo, choć niewątpliwie – wzrusza.

„Chemia”, reż. Bartosz Prokopowicz, wyst. Agnieszka Żulewska, 
Tomasz Schuchardt, premiera: 2 października 2015
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istrzostwa Polski one Man Show Lu-
dzik to pomysł dwóch doświadczo-
nych kabareciarzy rodem z Koszalina: 
aktora Andrzeja Talkowskiego i reży-
sera Bartosza Brzeskota.  obserwując 
burzliwy rozwój takich form scenicz-

nych jak stand up, a  jednocześnie ignorowanie ich przez główne 
stacje telewizyjne, postanowili zaproponować debiutantom z całej 
Polski zmierzenie się z oczekiwaniami profesjonalnego jury, dzien-
nikarzy i publiczności.  W mistrzostwach wystartować mógł każdy, 
kto przesłał kawałek oryginalnego solowego programu i przeszedł 
sito wstępnej selekcji. Finałowa dwunastka – jak przed rokiem – 
przyjechała w październiku do Koszalina na decydujące starcie i po 
tytuł „Mistrza Polski one Man Show”.

Każdy z artystów miał na scenie Teatru Variete Muza do dyspozycji 
kwadrans, a za zadanie – jak najgłębiej wciągnąć jurorów i widzów 
w wykreowany przez siebie  świat.  W zgodnej opinii obserwatorów 
poziom tegorocznych prezentacji był bardzo wysoki i bardziej wy-
równany niż przed rokiem. Tę opinię zdaje się potwierdzać również 
decyzja jury co do przyznania głównej nagrody. Występy najlep-
szych polskich młodych solistów kabaretowych oceniali:  Grzegorz 
Halama (przewodniczący), Jacek Ziobro, Andrzej Talkowski, Karol 
Kopiec (ubiegłoroczny zwycięzca Ludzika), Jarosław Barów i  Bar-

tosz Brzeskot. Jury nagrodziło tytułem MISTrZA PoLSKI one Man 
Show Ludzik 2015 ex aequo dwóch „zawodników” – Antoniego Syr-
ka-Dąbrowskiego i Patryka Czebańczuka (pełny werdykt prezentu-
jemy obok w ramce).

A  jak ocenia imprezę jej pomysłodawca i  główny organizator, 
Bartosz Brzeskot? – Zakrzyknę tak: „Koszalin pełnia życia”! To ha-
sło nabiera szczególnej mocy w kontekście Ludzika, bo zbieramy 
gratulacje z całej Polski. Powtarzają się pochwały: „wyśmienity po-
ziom”, „świetna publiczność”, „niepowtarzalna atmosfera”. Wszystko 
to było możliwe dzięki tym, którzy nam (w różnej formie) pomogli 
imprezę zorganizować. Stąd serdeczne podziękowania dla firm na 
czele z Browarem Fuhrmann i Drink Dystrybucja Polska. Niezwykle 
profesjonalnie przebiega współpraca z  prezydentem Koszalina, 
panem Piotrem Jedlińskim, Urzędem Miasta Koszalin i całą rzeszą 
ludzi pracujących pod szyldem „Koszalin – pełnia życia”. Zdaniem 
wszystkich (z uczestnikami festiwalu na czele) sprawdziła się inicjaty-
wa Konkursu „ochrona Środowiska”, współorganizowanego przez 
Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w  Szczecinie/oddział Koszalin (tu słowa wdzięczności kieruję do 
pana dyrektora Jana Sachsa). Z niskim ukłonem zwracam się do wła-
ścicieli hotelu  Marina Mielno – Pensjonat nad Jeziorem! Aż braku-
je słów na wyrażenie pełnego uznania: miejsce bajeczne, obsługa 
doskonała, standard europejski; wszystko na najwyższym poziomie! 

m
Druga edycja festiwalu solistów kabaretowych Ludzik potwierdziła, że w Polsce 
nie brakuje młodych komików z ogromnym potencjałem i świeżymi pomysłami. 
Koszalińska impreza jest dla nich szansą przebicia się do szerszej publiczności. 

LUDZIK DRUGI, 
A MISTrZÓW JUŻ TrZeCH

AUTor: ADAM ŻAK / FoTo: PATryCJA KoźLAreK/KAMIL JUrKoWSKI
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Ciepłe słowa podziękowania kierujemy do firmy Franciszek Dubnic-
ki – dealera marek renault oraz Dacia za użyczenie samochodów 
i profesjonalizm oraz zaangażowanie jej pracowników. No i oczywi-
ście dziękuję osobom bezpośrednio zaangażowanym w organiza-
cję, a są to: Andrzej Talkowski, Jakub Kowalski, Mateusz Kwiatkow-
ski oraz Katarzyna Skrzyniarz, Marek Czechowski, Kamil Jurkowski, 
Marek Wywioł, Maciej Mostowski i Aneta Talkowska. Ich wieloletnie 
doświadczenia wyniesione z innych festiwali, eventów oraz produk-
cji telewizyjnych procentują sprawną organizacją i  umiejętnością 
kształtowania atmosfery festiwalowej. To prawdziwy zaszczyt i frajda 
pracować z takimi ludźmi. I na koniec podziękowania dla koszaliń-
skiej publiczności: to Wy byliście tak naprawdę najlepsi! Dlatego 
uzgodniliśmy, że każdy kto zachowa bilet z tegorocznego koncertu 
laureatów, będzie mógł obejrzeć przyszłoroczny dzień konkursowy 
za darmo!
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MISTRZ POLSKI One Man Show Ludzik 2015 (ex aequo):  Anto-
ni Syrek-Dąbrowskiego i Patryk Czebańczuk.    
      
NAGRODA REGIONALNA (ex aequo): Antoni Syrek-Dąbrowski 
i Wojciech Fiedorczuk  
NAGRODA DZIENNIKARZY: Patryk Czebańczuk
NAGRODA PUBLICZNOŚCI: Patryk Czebańczuk 
NAGRODA OChRONY ŚRODOWISKA: Tomasz Biskup (I), Patryk 
Czebańczuk (II), Wojciech Fiedorczuk (III)
WYRÓŻNIENIA (ex aequo): Za wyjątkowy dar komizmu - Jarek 
Pająk; Za dojrzałość artystyczną mimo młodego wieku - Michał 
Leja; Za najbardziej oryginalną formę - Paulina Potocka; Za naj-
bardziej obiecujący komizm w Polsce - rafał Banaś; Za wspaniały 
styl sceniczny - Wojciech Fiedorczuk; Za warsztat tekstowy - To-
masz Biskup

UCZESTNICY FESTIWALU 
II MISTRZOSTWA POLSKI 
ONE MAN ShOW LUDZIK 2015
1. Tomasz Biskup
2. Adam van Bendler
3. Agata Biłas
4. Jarek Pająk 
5. Wojciech Fiedorczuk 
6. Michał Leja 
7. Paulina Potocka 
8. Sebastian rejent 
9. Adam Wacławiak 
10. Antoni Syrek-Dąbrowski 
11. Patryk Czebańczuk 
12. rafał Banaś 



ato, upał, morze. Nad nim – Ann i  rose, 
przyjaciółki, w  wieku, gdy kobieta staje 
się autorytetem, a  przestaje być obiek-
tem pożądania. oczywiście, według kry-
teriów społecznych. Natura nie podlega 
wpływowi czasu, serca kobiet pozostają 

gorące i głodne, a tęsknota za miłosnym uniesieniem każe szukać 
spełnienia w sytuacjach niespodziewanych, ryzykownych i bez wyj-
ścia. Ann i rose zakochują się krzyżowo w swoich synach. Czego 
szukają? Własnej utraconej młodości? Może namiętności, jakiej nie 
zaznały w nieudanych małżeństwach, a może tego rodzaju miłości, 
jaką kochają wyłącznie młodzi chłopcy? Może po prostu seksualne-
go wyzwania, by upewnić się, że czas nie odjął im atrakcyjności. Ko-
biet wzajemnie nie łączy fizyczna miłość, lecz nie łączy ich też zwykła 
przyjaźń. Trudna do zdefiniowania relacja pozwala przypuszczać, że 
w  synach szukają własnych odbić, by tłumiona latami fascynacja 
mogła się – choćby symbolicznie – spełnić. Kultura nie uznaje ta-
kich romansów, inaczej niż natura, którą rządzi instynkt. Czworokąt 
zatem skazany jest na porażkę. Przegrywają wszyscy. Włącznie z re-
żyserką.

Barbara Wiśniewska gościła w Koszalinie podczas tegorocznych, 
6. Koszalińskich Konfrontacji Młodych „m-teatr” ze swoim spekta-
klem „Baby Doll”. Mówiąc delikatnie – niezbyt udanym. Z podob-
nych – jak się okazuje – powodów, co „Bezwietrzne lato”, będącym 
powieleniem stylu, energii, zainteresowań, ale obnażającym grze-
chy, które debiutantom się jeszcze wybacza, ale twórcom już wy-
pomina.

Pierwszym jest brak pokory wobec wielkiej literatury i  własnej 
dojrzałości twórczej zdolnej unieść tematy w równym stopniu trud-
ne, co wyraziste. Przy „Baby Doll” Barbara Wiśniewska porwała się 

na adaptację sceniczną jednoaktówki Tenessy'ego Williamsa ze-
kranizowanej przez elię Kazana. Tym razem po tekst sklejony z kla-
syków literatury wybitnych autorek (oba także zostały znakomicie 
sfilmowane), w tym Lessing, mistrzyni opisu konfliktów emocjonal-
nych trudnych do pojęcia. I ponownie nie udało jej się przenieść na 
scenę ani skomplikowania całego układu, ani napięcia seksualne-
go, które go buduje. Mamy do czynienia – w największym skrócie 
– z opowieścią o związkach kobiet dojrzałych z nastolatkami, kobiet 
prawdopodobnie ukrywających tożsamość seksualną opowiadaną 
przez Barbarę Wiśniewska tak subtelnie, że nieczytelnie. Tempera-
tura dramatu, który powinien kipić od emocji jest zerowa. Nie ma 
w  „Bezwietrznym lecie” dobrych ani złych ról. Aktorzy – Żanetta 
Gruszczyńska-ogonowska, Beata Niedziela, Filip Kosior i  robert 
Wasiewicz (gościnnie) – po prostu nie mają czego grać. Mówią nie-
wiele, raczej metaforycznie, w zamian za to przemieszczają się po – 
pomysłowej trzeba przyznać – scenografii Karoliny Fandrejewskiej, 
przybierając dziwne pozy, strojąc miny, układając się w dziwne cho-
reograficzne kompozycje. Trudno uwierzyć w  łączącą ich chemię. 
Mnóstwo w tym spektaklu pustych miejsc i przeciągniętych scen, 
jakby reżyserce zabrakło na nie pomysłu. Dużo dobrej muzyki, 
kompletnie nie pasującej do fabuły. Akcja dramatu rozgrywa się na 
przestrzeni lat, co ma ogromne znaczenie dla wymowy całości (sy-
nowie założą własne rodziny, nie rezygnując z rzeczonych roman-
sów), ale dopóki jeden z aktorów tego nie zasugeruje, wydaje się, 
że oglądamy historię wakacyjnego, fatalnego, zauroczenia.

 Największym grzechem „Bezwietrznego lata” jest brak reżyserii. 
Spektakl sprawia wrażenie impresji, wprawki i na tym poziomie się 
broni. Najbardziej dojmujący jest za to fakt, że to teatr na wskroś 
kobiecy – z tekstem kobiet, w wykonaniu kobiet i o kobietach, a jed-
nocześnie nic o nich nie mówiący.

l
Tekst „Bezwietrznego lata” nawiązuje do opowiadania Doris Lessing „Dwie kobiety” 

oraz powieści „Szerokie Morze Sargassowe” Jean rhys – mówi nam 
program spektaklu w reżyserii Barbary Wiśniewskiej. Inspiracje 

w dramaturgiczną całość złożyła Dorota Wójtowicz.

CO DEBIUTANTOM UChODZI, 
TWÓrCoM SIę NIe WyBACZA 

AUTor: ANNA MAKoCHoNIK / FoTo: IZABeLA roGoWSKA
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Poznały się przelotnie przed laty, od-
nalazły niedawno, przypadkiem, w  sieci. 
W Gdańsku letni upadł dawał się we znaki, 
w Lizbonie od miesięcy nie spadła kropla 
deszczu, od żaru nie było ucieczki. To wte-
dy, w  gorące lato 2012 roku, rozrzucone 
po świecie, spotkały się – jako czytelnicz-
ki literacko-kulinarnego bloga ewy Marii. 
Któregoś dnia jedno zdanie dało impuls: 
„Była druga w nocy, gdy rodrigo de Tria-
na z bocianiego gniazda okrętu Krzysztofa 

Kolumba zoczył ląd i  zawołał: Tierra! Tierra!”. I  tak na horyzoncie 
pojawiła się mała fryzyjska wyspa Sylt na Morzu Północnym, jesien-
na, daleka i chłodna, a wraz z nią dwie literackie siostry, które wpa-
dają na pomysł, żeby wspólnie napisać powieść. Gdy w Gdańsku 
nastał czas jesiennych sztormów, a w Lizbonie nareszcie powiało 

Katarzyna Krenz, Julita Bielak 
„Księżyc myśliwych”

Kiedy Gérard natrafia w starej książce na 
wzmiankę o tajemniczym założycielu Sek-
ty egoistów, jest przekonany, że właśnie 
wpadł na trop niezwykłej zagadki. Kim byli 
owi egoiści, którzy wierzyli, że każdy czło-
wiek powinien skupić się tylko na pozna-
niu samego siebie?

Kolejne ślady prowadzą Gérarda przez 
całą europę, a  początkowe niewinne za-
interesowanie tematem szybko przeradza 
się w obsesję. Z dnia na dzień mężczyzna 

coraz bardziej zagłębia się w  poszukiwania, ignorując wszystko 
i wszystkich. Jednak czy naprawdę można żyć tylko dla siebie, za-
pominając o innych?

W swojej pierwszej, niepublikowanej dotąd w Polsce powieści, 
eric-emmanuel Schmitt stawia ważkie pytanie o to, co tak napraw-
dę jest w  życiu najważniejsze: osobiste szczęście czy budowanie 
więzi z otaczającymi nas ludźmi?

Eric-Emmanuel Schmitt 
„Sekta Egoistów”

Czy faktycznie Napoleon był niski? Czy 
naprawdę wykorzystujemy tylko 10 pro-
cent możliwości naszego mózgu? Czy 
rzeczywiście zjadamy kilka pająków rocz-
nie podczas snu? Czy to prawda, że seks 
przed zawodami odbiera szansę na złoty 
medal? Nic bardziej mylnego!

radek Kotarski, nieustraszony pogrom-
ca absurdów, rozprawia się z  pięćdzie-
sięcioma mitami popkultury. Z  chłopaka, 
który potrafił cały weekend spędzić na Wi-

kipedii, stał się gwiazdą youTube’a. Miłośnik i popularyzator wiedzy 
nieodkrytej, twórca webshow Polimaty, gdzie wyjaśnia najdziwniej-
sze zjawiska, odpowiada na najbardziej szalone pytania i prowoku-
je do samodzielnego myślenia. Jest przykładem współczesnego 
selfmademana, który zdobył popularność tylko dzięki sobie – po-
mysłowi na własny paranaukowy cykl w Internecie i wielkiej konse-
kwencji w pracy. Stał się na tyle rozpoznawalny, że jeden z banków 
uznał, iż warto powierzyć mu rolę „twarzy” tego banku w kampanii 
reklamowej. 

Radosław Kotarski 
„Nic bardziej mylnego”

Doskonały thriller psychologiczny. Libby 
Day była małą dziewczynką, gdy zamor-
dowano jej matkę i  dwie starsze siostry. 
To jej zeznania doprowadziły do skazania 
jej piętnastoletniego brata Bena na doży-
wocie. obecnie, po dwudziestu pięciu la-
tach, Ben nadal siedzi w więzieniu, a Libby 
desperacko potrzebuje pieniędzy. Kiedy 
więc członkowie Klubu Kryminalnych Cie-
kawostek, stowarzyszenia, które fascynuje 
się tajemniczymi zabójstwami, uznają, że 

Ben został niesłusznie skazany, i proponują jej pieniądze w zamian 
za pomoc w jego uwolnieniu, Libby nie może się nie zgodzić. Musi 
poradzić sobie z demonami przeszłości, ocenić, co naprawdę pa-
mięta z tamtej nocy, a co wmówiono jej w trakcie śledztwa, i wresz-
cie poznać prawdę o swojej rodzinie. Czy brutalnego morderstwa 
dopuścił się brat, posądzany o  satanizm? Czy śledczy popełnili 
błąd?

Gillian Flynn jest światowym fenomenem wydawniczym. Jej 
ostatnia powieść zatytułowana „Zaginiona dziewczyna”, sprzedała 
się w ponad 6 mln egz. i zapoczątkowała modę na thrillery psycho-
logiczne podobną do tej na kryminały skandynawskie po publika-
cji trylogii Millennium. Jej debiutancka powieść „ostre przedmioty” 
jako pierwsza w historii, zdobyła dwie nagrody Dagger Award. Tej 
jesieni w kinach pojawią się ekranizacje dwóch jej powieści: „Zagi-
nionej dziewczyny” w reżyserii Davida Finchera i „Mrocznego zakąt-
ka” z Charlize Theron w roli głównej.

Gillian Flynn 
„Mroczny zakątek”

Autor przyjaciół ma głównie w  niebie, 
a  ich liczba rośnie w  postępie geome-
trycznym. Nic dziwnego, w  końcu kon-
takty pielęgnowane przez lata przynoszą 
efekty. W swojej najnowszej książce dzieli 
się przepisem na skuteczne korzystanie 
z pomocy świętych. Każdy z nich ma swoją 
specjalizację. Z  konkretnym problemem 
warto zwrócić się do eksperta. Święty Moj-
żesz etiopczyk – szef gangu, który z troski 
o mięśnie przerzucił się na trening duszy 

– to idealny patron wszystkich zmagających się z  własnym kośla-
wym życiorysem. Geniuszowi organizatorskiemu świętej Teresy 
z Ávila – temperamentnej Hiszpanki, która postanowiła zreformo-
wać zakon karmelitanek – możesz powierzyć sprawy niemożliwe do 
ogarnięcia. Święty Charbel – pustelnik, mimo życia w ekstremalnej 
ascezie nikomu nie odmawiający uśmiechu – czule zajmie się twoim 
zdrowiem, czy chodzić będzie o katar, czy sprawę większego kali-
bru. Znajdziesz tu ponad pięćdziesiąt życiorysów świętych kobiet 
i mężczyzn. Jest spora szansa, że wśród nich trafisz na kogoś, kto 
ma z tobą wiele wspólnego. Może warto z nim pogadać?

Szymon Hołownia, dziennikarz i publicysta., współpracuje z tele-
wizją TVN. W grudniu 2012 roku uruchomił portal internetowy Sta-
cja 7. Dwukrotny laureat nagrody Grand Press oraz laureat Dzienni-
karskiej Nagrody „Ślad”. Laureat Wiktora publiczności za rok 2010 
oraz wielu innych nagród i  wyróżnień. Założyciel Fundacji Kasisi 
i  Fundacji Dobra Fabryka, wspierających dom dziecka w  Zambii, 
hospicjum w rwandzie i wiejski szpital w Kongo.

Szymon Hołownia 
„Święci codziennego użytku”

Nowości i hity
Wydawnictwa Znak
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Kiedy eric-emmanuel Schmitt stał u pro-
gu najczarniejszej rozpaczy, udało mu się 
odzyskać nadzieję i  chęć do życia dzięki 
muzyce Mozarta. W  książce „Moje życie 
z Mozartem” składa hołd wielkiemu kom-
pozytorowi, dziękując mu za cenne życio-
we lekcje, jakie odnalazł w  jego muzyce. 
Pisze, że Mozart pomógł mu „zaakcepto-
wać tragizm istnienia” i  „przyjąć rzeczywi-
stość z otwartymi ramionami”.

Dla Schmitta Mozart jest „nauczycielem 
złożoności”, precyzyjnie wskazującym „skrajności, które nas tworzą, 
napięcia, z których się składamy”. Tak się składa, że dla milionów 
czytelników na całym świecie takim „nauczycielem złożoności” jest 
właśnie eric-emmanuel Schmitt.

Jego książki wzruszają, uczą, dają nadzieję. Schmitt nie waha się 
mówić o  sprawach najważniejszych, takich jak sens istnienia, mi-
łość, tęsknota, pragnienie. opowiada również o trudnych przeży-
ciach, które są – lub staną się kiedyś – udziałem każdego człowieka. 
Pisze o tym, co bolesne, ale jednocześnie dzieli się z czytelnikami 
pogodą ducha, a przede wszystkim – daje nadzieję.

Na kartach tej książki wydawca prezentuje wybór najpiękniej-
szych, najbardziej wartych zapamiętania myśli erica-emmanuela 
Schmitta. Zebrane tu aforyzmy pomogą zrozumieć tajemnice mi-
łości i meandry relacji międzyludzkich, opowiedzą jak stawić czoła 
cierpieniu i odnaleźć prawdziwe szczęście. Wyjaśnią, co to znaczy 
żyć mądrze i  pełnią życia, a  także pomogą znaleźć odwagę, by 
zmierzyć się z  najtrudniejszym choćby wyzwaniem. Ta publikacja 
to niezwykła lekcja życiowej mądrości. Dla wiernych czytelników 
książek erica-emmanuela Schmitta, może stać się nie tylko źródłem 
odkryć, ale też wspaniałą literacką zabawą i pretekstem, by przy-
pomnieć sobie ulubione fragmenty jego najpiękniejszych książek.

Eric-Emmanuel Schmitt 
“Talent do życia. Najpiękniejsze aforyzmy”

Autorka to prekursorka blogów modo-
wych, a jednocześnie ikona stylu. Nazywa-
na przez „New york Timesa” strażniczką 
wszelkiego stylu. Jest fotografką, ilustrator-
ką, założycielką odwiedzanego przez mi-
liony fanów na świecie bloga http://www.
garancedore.fr/en/; 200 000 polubień na 
FB; na Twitterze i Instagramie obserwuje ją 
: 300 000 osób. Jej prace ilustrowały kam-
panie największych domów mody: Dior, 
Prada, Louis Vuitton, Chloé, Tiffany & Co., 

Chopard, reed Krakoff. Publikowała także w najważniejszych ma-
gazynach: amerykańskim, brytyjskim i paryskim „Vogue”, „New york 
Timesie”, „elle”. Pochodzi z Korsyki, obecnie jej życie toczy się mię-
dzy Paryżem i Nowym Jorkiem, gdzie mieszka. „Love&Style&Live” 
to jej pierwsza, od dawna wyczekiwana książka. 

Sama zachęca do jej przeczytania w ten sposób: „Gdy byłam na-
stolatką, moda była dla mnie ucieczką od codzienności, dziś jest do 
niej kluczem. Wybierzmy się razem w podróż po krainie stylu: od 
spraw powierzchownych (jaką jeansową kurtkę wybrać), po jego 
istotę (jak kochać). Przesiadując w paryskich kawiarniach, spaceru-
jąc ulicami Nowego Jorku, przekonałam się, że styl sprowadza się 
tak naprawdę do jednego prostego pytania: Co sprawia, że czu-
jemy się piękni? Uprzedzam: to będzie spontaniczna, nie zawsze 
idealna, ale bardzo efektowna i przede wszystkim (mam nadzieję!) 
zabawna przygoda.”

Garance Dore 
„Love&Style&Live”

Najnowsza powieść pisarza – celebryty, 
prowokatora, zdeklarowanego sybary-
ty – geja. „Niby gadasz z  ludźmi, niby się 
uśmiechasz, niby działasz na tym świecie, 
ale tak naprawdę jesteś od nich lepszy, je-
steś zupełnie osobno, nie angażujesz się 
w  ich sprawy, w  każdej chwili gotów ich 
sprzedać” - tak brzmi dwunaste, ostatnie 
przykazanie życiowe tytułowego bohatera. 
Trudno znaleźć w literaturze bardziej bez-
czelną manifestację egocentryzmu. Może 

tylko zasady pani de Merteuil z „Niebezpiecznych związków” mo-
głyby się z nią równać.

Michał Witkowski powraca do swoich ulubionych postaci z  le-
gendarnego Lubiewa. Dianka szuka szczęścia w  Wiedniu, który 
zdaje się spełnieniem marzenia o  zachodnioeuropejskim raju. 
Wstępem do niego jest jednak męski szalet, w którym zarobić naj-
łatwiej. Na jej drodze staje pewien Polak o wiele obiecującej ksywie 
„Fynfundcfancyś”. To chłopak, który przede wszystkim knuje, myśli, 
analizuje i próbuje zrozumieć zasady merkantylnego Zachodu, aby 
obrócić je na swoją wyłącznie korzyść. A rozumie dużo, bo jak na 
swój wiek jest nadświadomy. Zgłębia psychologię samotnych męż-
czyzn z klasy średniej i wyższej, którzy przychodzą do niego jak do 
psychoanalityka ze swoimi wadami: zbyt grubi, zbyt chudzi, zbyt 
starzy, zbyt nieśmiali, zbyt niscy, zbyt wysocy, żeby uznać siebie za 
godnych seksu za darmo. „FuCk” wyszukuje ich kompleksy i stara 
się je wyleczyć, chociaż na jedną noc. 

Cierpki humor, groza codzienności i  niedyskretny urok lat 90. 
Najnowsza powieść enfant terrible polskiej literatury to powrót au-
tora do jego literackich korzeni. Ucieszy wielbicieli prozy Witkow-
skiego, jego wrogów również nie pozostawi w obojętności. 

Michał Witkowski 
„Fynf und Cwancyś”
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chłodem, „Księżyc myśliwych” niepostrzeżenie przestał być jedynie 
intelektualną grą.

Przez kolejne dwa lata piszą. Ani razu się nie spotykają, nie roz-
mawiają ze sobą przez telefon. Milczą na swój temat. Są daleko, 
osobno – z wyboru. łączą je tylko półki przeczytanych książek, dzie-
siątki obejrzanych filmów i tropy muzyczne. I opowieść o wyspie, na 
której nigdy nie były, także jest wspólna. razem planują losy ludzi, 
którzy nigdy nie istnieli, nadają im imiona, a potem nagle zmieniają 
lub zacierają tożsamość, bo dochodzą do wniosku, że w powieści 
powinno być tak jak w życiu, a w życiu trudno określić człowieka 
w sposób pełny i jednoznaczny. Poruszają swoimi bohaterami zza 
sceny jak kukiełkami w teatrze. Dopasowują stroje i rysopisy, obda-
rzają życiorysami i charakterami, a potem wiodą po zawiłych ścież-
kach zdarzeń, sekretów i intryg, które stopniowo budują napięcie. 

Nim opowieść dobiegnie końca, napiszą blisko osiemset listów. 
Według Artemona list jest uczestnictwem w  dialogu z  kimś nie-
obecnym. Cycero nazywał korespondencję rozmową nieobecnych 
przyjaciół. Grzegorz z Nazjanzu w ślad za Arystotelesem głosił, że list 
nie powinien być ani większy, ani mniejszy, niż tego wymaga sama 
treść. Jak żaden inny gatunek, list stanowi odzwierciedlenie charak-
teru jego autora; mimo zalecanej prostoty stylistycznej nie powinien 
być pozbawiony pewnej „miłej ozdobności”. Z listów oddzielających 
poszczególne rozdziały „Księżyca myśliwych” niewiele dowiemy się 
o samych autorkach, zarówno rzeczywistych, jak i powieściowych. To 
ustaliły już na początku: że codzienność jest chwilowa i często, nim 
list dotrze do adresatki, rzeczy wyglądają już całkiem inaczej. 

Nie dajmy się zwieść. Powieściowe listy to czysta mistyfikacja, 
precyzyjnie zaplanowana i  wyreżyserowana. Swoisty teatr życia, 
świadomie skonstruowany przez autorki na potrzeby powieści jako 
komentarz, krótki oddech, interludium, ale i swoista intelektualna 
forma suspensu, który zmusza nas, byśmy cierpliwie zaczekali na 
rozwikłanie powieściowej intrygi.
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pRzYjacIElE klIEnta
W połowie października PKo Bank Polski rozpoczął cykl lokalnych spotkań biznesowych 

dla swoich klientów w kilkudziesięciu lokalizacjach Polski. Koszalińskich klientów 
bank zaprosił do Mielna, do hotelu royal Park. o tym co tam się działo i jakie

 tematy zostały poruszone rozmawiamy z panią Beatą radziwanowską, dyrektor 
regionu Bankowości Detalicznej PKo Banku Polskiego w Szczecinie.
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kąd pomysł na tego typu spotkania, jaki mają 
cel i jaka jest ich tematyka?

- PKo Bank Polski cyklicznie organizuje spo-
tkania z klientami, podczas których omawiana 
jest sytuacja ekonomiczno-gospodarcza na 
świecie, w europie i Polsce. omawiamy także 
tematykę dotacji unijnych, jak również zapo-

znajemy klientów z ofertą banku. obecnie cykl spotkań odbywa się 
na terenie całego kraju, łącznie będzie ich 44, w regionie szczeciń-
skim zorganizowaliśmy trzy takie spotkania w Szczecinie, Koszalinie 
i  Pile. Tematy spotkań zostały zgłoszone przez naszych klientów, 
którzy uznali, że z punktu widzenia przedsiębiorcy ważne są Fundu-
sze Unijne, a aktualna sytuacja rynkowa - z punktu widzenia inwe-
stora indywidualnego.

- Jak się aktualnie kształtuje wpływ sytuacji gospodarczej na 
przedsiębiorstwa w Zachodniopomorskiem?  

- W oparciu o dane zaprezentowane w raporcie o stanie gospo-
darki w roku 2015, sytuacja ekonomiczna Polski w porównaniu z in-
nymi krajami Ue pozostaje korzystna. Członkostwo w organizacjach 
międzynarodowych oraz dotacje unijne pozytywnie wpłynęły na 
postrzeganie Polski przez zagranicznych inwestorów. Przekłada się 

to również na obecną sytuację w województwie zachodniopomor-
skim, w którym prowadzi się na szeroką skalę działania zmierzające 
do poprawy konkurencyjności naszych lokalnych przedsiębiorstw. 
Przedsiębiorcy z naszego województwa głównie skupiają się wokół 
dużych aglomeracji miejskich. Ma na myśli Szczecin, Police, Świno-
ujście oraz Koszalin i Kołobrzeg, gdzie dominuje przemysł chemicz-
ny, działalność związana z  gospodarką morską, transport, handel 
i  usługi. Prężnie rozwijają się usługi turystyczno-wypoczynkowe 
w  gminach nadmorskich województwa zachodniopomorskiego. 
Część środkowa oraz wschodnia województwa jest nieco mniej za-
można i dominują tam jako główne rodzaje działalności rolnictwo 
oraz przemysł rolno-spożywczy. ożywienie i wzrost zainteresowania 
kredytami inwestycyjnymi obserwujemy również w oddziałach PKo 
Banku Polskiego SA. W najbliższej perspektywie przedsiębiorstwa 
z  terenów mniej zamożnych będą mogły w  pierwszej kolejności 
skorzystać z dotacji unijnych. W latach 2014-2020 Polska jest naj-
większym beneficjentem pomocy unijnej 82,5 mld eUr, z tej kwoty 
zostaną głównie sfinansowane Programy operacyjne Krajowe i re-
gionalne. 

- Jaka jest kwota dofinansowania i  ile z  niej przypada na Za-
chodniopomorskie w latach 2014-2020?

s
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- W ramach Krajowych Programów operacyjnych zostanie przy-
dzielone 46,5 mld eUr i w ramach regionalnych Programów ope-
racyjnych zostanie przydzielone 31,3 mld eUr. Z  tego w  ramach 
regionalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodnio-
pomorskiego otrzymamy 1,6 mld eUr. W przeliczeniu na jednego 
mieszkańca województwa jest to ok. 930 eUr.

Ponadto Zachodniopomorskie samorządy w perspektywie unij-
nej w ramach Programu rozwoju obszarów Wiejskich (ProW) na 
lata 2014-2020 będą mogły pozyskać ok. 21 mln euro wsparcia na 
budowę lub przebudowę lokalnych dróg oraz od 5 do 16 mln zł 
w ramach strategii dla lokalnych grup działania. 

- Na jakie programy zostaną rozdzielone te fundusze?
- Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie, gospodarka 

niskoemisyjna, ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, 
naturalne otoczenie człowieka, zrównoważony transport, rynek pra-
cy, włączenie społeczne, edukacja, infrastruktura publiczna.

- W jaki sposób Państwa bank wspiera klientów podczas pozy-
skiwania funduszy?

- Dla klientów zainteresowanych pozyskaniem dotacji unijnych 
PKo Bank Polski SA przygotował ofertę nazwaną „Programem eu-
ropejskim”. W ramach tej oferty nasi klienci aplikujący z wnioskami 

o dofinansowanie z Ue swoich projektów inwestycyjnych będą mo-
gli liczyć na uzyskanie w banku: promesy kredytowej; kredytu inwe-
stycyjnego na pokrycie wymaganego wkładu własnego projektu; 
kredytu na pokrycie kosztów przedsięwzięcia, które nie będą stano-
wiły tzw. kosztów kwalifikowanych projektu. Ponadto dla klientów, 
dla których niezbędne będzie otwarcie i  prowadzenie wyodręb-
nionego rachunku bankowego, wymaganego przez Komisję euro-
pejską mamy ofertę bezpłatnego otwarcia i prowadzenia takiego 
rachunku. Nasi klienci z segmentu MSP ubiegający się o udzielenie 
kredytu inwestycyjnego lub promesy na cele związane z finansowa-
niem inwestycji i  innych projektów współfinansowanych ze środ-
ków Ue mogą liczyć na bardzo korzystne warunki finansowania.

- Czy planowane są kolejne spotkania, jak to niedawne w Mielnie?
- Bank planuje w przyszłym roku kontynuację tego cyklu spotkań 

z uwagi na pozytywny odbiór przez klientów PKo Banku Polskiego 
jak również zainteresowanie, z jakim się spotkały. 

- Jakie tematy będziecie poruszać w przyszłości?
- Dobór tematów, które będą prezentowane na kolejnych spo-

tkaniach, będzie zależał od sytuacji ekonomiczno-gospodarczej 
w Polsce i na świecie, jak również od bieżących zagadnień zgłasza-
nych przez naszych klientów.



kwestionariusz biznesowy

Kiedy byłam dzieckiem, chciałam zostać...
… początkowo astronautą, potem lekarzem, by uleczyć cały świat. 
Częściowo mi się to udało, bo do dziś latam w przestworzach i je-
stem terapeutą - choć duszy bardziej niż ciała, ale i ciało nie jest mi 
obce.

W szkole… 
… od pierwszego dzwonka – zawsze na czele. Lubię się uczyć. Choć 
pracuję także jako wykładowca, nie zaniedbuję edukacji własnej. 
Dokształcam się regularnie.

Moja pierwsza praca... 
… wymarzona, po studiach, dla wybranych. Trudna, emocjonalna, 
w której sprawdziłam się i zapragnęłam iść dalej sama. Kontakt mło-
dego człowieka z zawodową rzeczywistością był dla mnie udany. 

Pierwsze zarobione pieniądze... 
… nie pamiętam. Pamiętam za to, że zawsze marzyłam, by jak naj-
szybciej się usamodzielnić i odciążyć mamę. Ale jeśli chodzi o  te 
większe pieniądze - to były zarobione na studiach po I roku na oHP 
(ochotniczy Hufiec Pracy – przyp. red.) w Czechosłowacji, na wy-
kopkach. Jeździłam traktorem.

Żeby odnieść sukces w zawodzie... 
… trzeba trafnie wybrać zawód dla siebie, mieć talent i szczęście, 
a przede wszystkim dużo pracować, by być dobrym w tym co się 
robi.

Dobry szef... 
… to połączenie sprzecznych, ale dopełniających się zarazem cech, 
jak np.: „ludzki, ale wymagający”; „decyzyjny samodzielnie, ale 
współpracujący”; „konsekwentny, systematyczny, ale potrafiący od-
puścić” i mnóstwo jeszcze takich połączeń. Trudne w rzeczywistości. 

U pracowników cenię...
… chyba najbardziej szczerość i prawdziwość, bo kwalifikacje zawo-
dowe  są niepodważalne.

Kogo bym nie zatrudniła... 
… kogoś, kto nie miałby takich samych oczekiwań wobec pracy, 
którą mu proponuję,  jak ja.

Prywatnie jestem... 
… dla niewielu. Mam taki zawód i pracę, że jestem na co dzień do-
stępna dla wielu zawodowo, więc prywatnie zamykam się dla naj-
bliższych i chronię to.

Dzień zaczynam... 
… nie za wcześnie, bo pracuję do późna, więc rano budzę się natu-

ralnie bez budzika. Jedno co mi zawsze towarzyszy, to myśl że jest 
nowy, piękny, kolejny dzień.

Rodzina... 
… najważniejszy obszar życia. Miłość, wsparcie, bliskość, wolność, 
spokojny sen, że gdy będzie ciężko, nie będę sama.

Zawsze znajdę czas...
… tak znajdę, bo nie patrzę na niego liniowo. Jest wielowymiaro-
wość i ja tak staram się żyć.

Moim marzeniem jest...
… odpowiedź na to pytanie pozostanie moją słodką tajemnicą. 

Kiedy nie pracuję… 
… czasem myślę, że nie ma takich chwil, bo moja praca to w dużym 
obszarze moja pasja i  magia. Więc kiedy nie pracuję, to pewnie 
śpię, może jem coś pysznego i rozmawiam z kimś bliskim.

Moje hobby to… 
… kwantowa  rzeczywistość, medycyna energetyczna, joga… oj, 
wymieniam chyba elementy mojej pracy.

Sport jest dla mnie... 
… codziennością (także wspomnieniem z młodości, gdy zdobywa-
łam np. tytuł mistrzyni Polski) i aktywnością, która utrzymuje ciało 
w dobrej formie.

Dewiza , którą chcę przekazać innym… 
… być sobą w każdym aspekcie, rozpuszczać złe myśli i mocno wie-
rzyć w siebie. Życie jest za krótkie, by je przeoczyć. rozwijać pole 
serca.

Agata Biernat, właścicielka ośrodka Bionyks - Centrum Jogi, Terapii ruchem i rozwoju Duchowego. od 25 
lat krzewi świadomy, aktywny i zdrowy tryb życia. W Polsce znana jako charyzmatyczny nauczyciel i terapeuta.  
Prowadzi placówkę edukacji pozaszkolnej od 1993 roku, organizując wiele szkoleń i warsztatów w dziedzinie 
rehabilitacji, odnowy biologicznej, rozwoju duchowego i osobistego. Kieruje szkołami kształcącymi nauczycieli 
jogi, terapeutów ruchowych i masażystów w Warszawie. Jest inspiracją i wsparciem dla swoich pacjentów, 
klientów i uczniów w całej Polsce. Jest wielowymiarowa, co sprawia, że jej życie - jak mówi - jest ciekawe i nie-
przewidywalne dla innych. Swoją kreatywnością mogłaby zasilić elektrownię. Wierzy że kiedyś się opamiętamy 
i wszyscy będziemy szczęśliwi i spokojni.

BIZNES122 
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Bankowcy i przedsiębiorcy
PKo Bank Polski rozpoczął cykl lokalnych spotkań biznesowych 
dla swoich klientów w kilkudziesięciu lokalizacjach Polski. Przedsię-
biorców koszalińskich bank zaprosił na seminarium do mieleńskie-
go hotelu royal Park (28 października br.). Tematami prezentacji 
i dyskusji były obecna sytuacja gospodarcza, jej wpływ na polskie 
przedsiębiorstwa oraz kolejna edycja europejskich funduszy roz-
wojowych. PKo Bank Polski oferuje małemu i średniemu biznesowi 
bardzo użyteczną pomoc w  sięganiu po prorozwojowe wsparcie 
unijne. 
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SPARKcamp Koszalin ma rok
W ostatni czwartek października (29.10 br.) odbył się szósty 
koszaliński SPArKcamp. W  spotkaniu  uczestniczyło ponad 120 
osób związanych lub zainteresowanych branżą IT. Było ono wyjąt-
kowe, bo organizatorzy świętowali pierwszą rocznicę przedsięwzię-
cia (imprezę poprowadził Ali Al-Saiedi, jeden z organizatorów).
Jak zawsze nie zabrakło prelegentów z ciekawymi prezentacjami 
– np. o nowych technologiach w życiu codziennym. Imprezę odwie-
dzili także przedstawiciele dużych firm IT, takich jak m. in. Microsoft. 
Celem organizatorów SPArcampu jest integracja środowiska IT 
w Koszalinie oraz zachęcenie firm informatycznych do uruchamia-
nia oddziałów w naszym mieście. 
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jesień w DUNE 
Mieleńska restauracja Dune przyzwyczaiła gości do tego, że jej 
menu zmienia się wraz z porami roku. Mamy jesień, a więc i kolejną 
modyfikację karty dań. Tym razem tym ciekawszą, że przygotowaną 
już przez nowego szefa kuchni Sebastiana Zegera. Dobrą okazją 
do posmakowania nowości, jak również hiszpańskich i włoskich win 
z tzw. winnic butikowych, był wieczór przy muzyce w przedostatnią 
sobotę pździernika. Wina, które goszczą m.in. w kartach restauracji 
obdarzonych gwiazdkami Michelin, prezentował ich wyłączny im-
porter na Polskę, a jednocześnie sommelier - Szymon Goc. Muzykę 
zaproponował zaś pianista Wawrzyniec Prasek, który zagrał utwory 
ze swojej nowej płyty. Menedżer lokalu, Dominik Kępa, mówi: - 
Chcemy podobne party organizować cyklicznie dla naszych Gości, 
dlatego zawsze prosimy o pozostawianie wizytówek z kontaktem 
byśmy mogli przesłać Państwu zaproszenie.
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Cel: darmowe koncerty 
dla koszalińskich seniorów

Fundacja Pokoloruj Świat była dotychczas kojarzona z głośnymi 
akcjami charytatywnymi polegającymi na zbieraniu funduszy na 
rzecz leczenia osób, które musiały przejść drogie operacje chirur-
giczne ratujące życie. Tym razem jednak zorganizowała wspólnie 
z firmą Kruart pana Grzegorza Kruka i przy wsparciu szeregu ko-
szalińskich firm (sponsorem głównym był Noble Bank) wieczór, 
którego celem było zgromadzenie pieniędzy na cykl darmowych 
koncertów dla osób starszych wiekiem. Jak mówią panie Teresa 
Żurowska i Małgorzata Chodkowska (prezes i wiceprezes fundacji), 
seniorzy są grupą społeczną żyjącą z ograniczonym dostępem do 
wydarzeń kulturalnych – głównie z powodów finansowych. Funda-
cja chce to choć w  małym stopniu zmienić. Atrakcjami wieczoru 
w Teatrze Variete Muza były: pokaz mody w wykonaniu znanych ko-
szalinian w towarzystwie ich dzieci lub wnuków, aukcja dzieł sztuki 
i  innych cennych przedmiotów oraz występ wokalny aktora Jacka 
Borkowskiego. Pierwszy z darmowych koncertów muzycznych or-
ganizowanych przez Fundację Pokoloruj Świat odbył się 22 paź-
dziernika br. w Filharmonii Koszalińskiej.  
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Charytatywny wieczór 
w BCl mojsiuk 

Charytatywny pokaz mody, jaki odbył się na początku paździer-
nika w Centrum Blacharsko-Lakierniczym Mojsiuk w Starych Bieli-
cach, miał za cel przysporzenie funduszy fundacji MAGIA. Cel został 
osiągnięty. Kwota wpływów to prawie osiem tysięcy złotych! 
Pokaz był inicjatywą pani Hanny Mojsiuk, liderki grupy charyta-
tywnej Północnej Izby Gospodarczej w  Koszalinie, a  na co dzień 
dyrektor Działu Prawno-Ubezpieczeniowego Grupy Mojsiuk. Stąd 
i  miejsce prezentacji – hala Centrum Blacharsko-Lakierniczego. 
A wszystko to w związku z pojawieniem się na rynku nowej hondy 
HrV, która podczas tego niezwykłego wieczoru miała koszalińską 
premierę. Pokaz nie odbyłby się bez firm: Dom Mody Polskiej - 
płaszcze damskie i męskie; Salon Chaton Bling - biżuteria damska 
i męska; Gabinet Sukna Niebywałego - torby, szale; Sklep Stuk Stuk 
- obuwie damskie, Anna Ziejewska – makijaż.
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SZUKAJCIE NAS W PRESTIŻOWYCh MIEJSCACh!

Biuro Podróży ITAKA,
ul. Domina 7/9 (Pasaż Milenium I p.)
EXODOS Biuro Podróży, ul. Kaszubska 6A
TUI Centrum Podróży, ul. Paderewskiego 1
(Galeria Atrium)

INNE

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

RESTAURACJE 

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

BARY, PUBY, KAWIARNIE

Bar Vittorio,
ul. 1 Maja 22/4 (kompleks Milenium)
Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 152
Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 26 a
Cukiernia Kaliszczak, ul. Młyńska 48
Il Buon Cafe, ul. Ks. Bp. Cz. Domina 3/6
Lalka Resto Cafe, ul. Zwycięstwa 32
Pauza, ul. Kaszubska 5/2
Świat Lodów, ul. Zwycięstwa 43
Świat Lodów, Galeria Emka

SALONY FRYZJERSKO-
KOSMETYCZNE, FITNESS

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

GABINETY LEKARSKIE

Adent Gabinet Stomatologiczny,
ul. 4-go marca 23g

Optyk Lewińscy, ul. Zwycięstwa 24
Optyk Lewińscy,ul. Połtawska 2/2
Prywatna Praktyka Stomatologiczna
Magdalena i Sebastian Lenkiewicz,
ul. Jantarowa 25A, Koszalin
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Marcin Bogurski, ul. Boczna 11/5, Koszalin
Prywatna Praktyka Stomatologiczna Paweł 
Iwanek ul. Jaworowa17 Koszalin
Sanatus Gabinety Specjalistyczne,
ul. Żwirowa 10

HOTELE

Club 2CV Hotel, ul. Piastowska 1
Gromada Hotel 3*,
ul. Zwycięstwa 20-24
Hotel Trawa, ul. Szczecińska
– Stare Bielice 7a
Hotel Sport, ul. Sportowa 14
Ikar Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
ul. Rodziewiczówny 24, Kołobrzeg
Ikar Plaza Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
ul. Wschodnia 35, Kołobrzeg
Koral Live, ul. Kościuszki 12, Kołobrzeg
Lidia, ul. Dorszowa 3, Darłowo
Marina Mielno-Pensjonat nad Jeziorem 
ul. Chrobrego 26A,Mielno
Medical SPA Sanatorium Unitral,
ul. Piastów 6 Mielno
Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
Pro-Vita, ul. Kościuszki 17, Kołobrzeg
Royal Park Hotel & Spa,
ul. Wakacyjna 6, Mielno
Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice
Villa Taris, ul. Koszalińska 70-72, Kołobrzeg
Willa Alexander Spa&Wellness,
ul. BoWiD 7, Mielno

SKLEPY

Antracyt ul. Młyńska 54A Koszalin
A-tom webski sklep,
ul. Drzymały 15, Koszalin
Aryton Merkury ul, Zwycięstwa 46
Bokaro, ul.Brzozowa 1, Koszalin
Boutique Chiara
Hotel Marine
ul. Sułkowskiego 9 Kołobrzeg
Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4
Dobre Wina, ul. Zwycięstwa 121
F.H.J.T. Rzewuscy Sp.J. Salon Damski,
ul. Zwycięstwa 21-25
F.H.J.T. Rzewuscy Sp.J. Salon Męski,
ul. Zwycięstwa 21-25,Gracjana, CH As
Lisa Ferrera Salon Sukien Ślubnych,
ul. Bolesława Krzywoustego 4a
Salon Męskiej Mody Ślubnej
Sklep Myśliwski Hubertus,
ul. Kaszubska 10 b
Świat Mebli, ul.Szczecińska 38
Modes Jabłońscy, ul. 1-go Maja 4
Tropex – Salon Meblowy,
ul. Szczecińska 5
Yacob, ul. Zwycięstwa 115

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Przedsiębiorstwo budowlane Kuncer
Sp.z o.o., ul. Wąwozowa 15
Abelard Nieruchomości, ul. Dworcowa 1

Center Nieruchomości, ul. Młyńska 15/2
Gadomska Nieruchomości,
ul. Młyńska 10 /1
Gołek Nieruchomości, 
ul. Zwycięstwa 142
Galeria Nieruchomości, 
ul. Zwycięstwa 160
Invest Nieruchomości,
ul. Wyszyńskiego 3 /3
Jasiński Nieruchomości,
ul. Piłsudskiego 28
Kiljan – Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 40 /48
Kontrakt – Pośrednictwo Handlu
Nieruchomościami,
ul. Wojska Polskiego 6 /2
Koszalińska Agencja
Nieruchomości Szczerbińscy,
ul. Bogusława II 3
Nieruchomości, ul. Połtawska 7 /1
Koszalińska Izba Przemysłowo
Handlowa, Plac Wolności 2-3
House Martin Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 155
Urbanowicz S.C. Centrum
Nieruchomości, ul. Andersa 2

KANCELARIE

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

SALONY SAMOCHODOWE

Auto.Galeria ul. Gnieźnieńska 32, Koszalin
Peugeot, Mojsiuk Motor Sp. J.
Stare Bielice 27c
Auto Mojsiuk Autororyzowany
Dealer Hondy, Stare Bielice 128
Autoryzowany Dealer
Mercedes-Benz Mojsiuk Sp.j.,
Stare Bielice 128
Drewnikowski Koszalin
Autoryzowany Dealer Citroena,
ul. Piastowska 1
Dubnicki. Sp. z o.o. Autoryzowany
dealer Renault i Dacii,
ul. Gnieźnieńska 81
Opel Dowbusz, ul. Lniana 3
Krotoski-Cichy, u. Gnieźnieńska 43a
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
Laba Holiday ul. Dworcowa 4





KOSZALIN, ul. Rynek Staromiejski 1

ul. Zwycięstwa 154

CZYNNA CODZIENNIE
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA 8-21

NIEDZIELA10-18

Niniejsze ogłoszenie jest jedynie informacją o nazwie lokalizacji i siedzibie wymienionej apteki.
Inne treści zamieszczone w tym periodyku nie mają związku z działalnością wymienionej apteki.

APTEKA CENTRALNA

CZYNNA CODZIENNIE I W ŚWIĘTA 8-22
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