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ym razem w  krótkich żołnierskich słowach. 
I w punktach:

• Dobrze, że doczekaliśmy się otwarcia aquapar-
ku w  Koszalinie. Póki był tylko pomysłem, można 
było dyskutować, czy potrzebny, czy taki, czy siaki. 
Kiedy zapadła decyzja, tego typu dywagacje straciły 

sens. I dobrze, że od razu, na starcie, oferuje coś więcej niż tylko 
możliwość wykąpania się albo „posaunowania”. Myślę o Centrum 
Rekreacji Forma, czyli siłowni z zajęciami fitness i odnową biologicz-
ną.

• To się może wydać nudne, bo co rok chwalę Darłowo i Radio 
Koszalin za festiwal Media i Sztuka (nie mierząc, czyj udział w orga-
nizacji wydarzenia większy). Mądra rozrywka podana przyjezdnym 
i stałym mieszkańcom, ale przede wszystkim mądry sposób promo-
cji miejsca. Są już tacy, którzy biorą urlop akurat w połowie lipca, 
żeby z odległych miast przyjechać na festiwal. To o czymś świadczy. 
Kiedy się patrzy, ile wysiłku kosztowało przygotowanie czterodnio-
wej imprezy z mnóstwem urozmaiconych propozycji, chciałoby się 
zaklaskać. Przede wszystkim Magdalenie Burduk, szefowej promo-
cji Darłowa i  jej współpracownikom, których jest zaledwie kilkoro 
– w co trudno uwierzyć wobec imponującego efektu ich pracy!

• Bez możnych protektorów i  bogatych sponsorów pracuje 
z dziećmi MKK Basket Koszalin. Uparcie i konsekwentnie. Są tego 
efekty. Filip Siewruk, wychowanek klubu, prywatnie syn jednego 
z trenerów, zauważony został jako koszykarski talent przez FC Bar-
celona. O nim zrobiło się głośno, bo informację tę podały wszystkie 
lokalne i część ogólnopolskich mediów. Ale do Hiszpanii wyjeżdża 
również inny talent wychowany przez Basket Koszalin – Joanna Ko-
bylińska. Również do znakomitego klubu.

Może doczekamy czasów, kiedy AZS Koszalin to będzie rzeczy-
wiście Koszalin, a nie wojsko zaciężne? Jak widać, są talenty. Trzeba 
tylko je odkryć, uszanować, wyszkolić.

Andrzej Mielcarek
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pływ swój początek ma w  Manowie, 
do którego dowiezie uczestników ko-
szalińska wąskotorówka (spotykamy 
się na dworu wąskotorówki o  godzi-

nie 10.55.)
Trasa spływu jest prosta, nie za długa. Jej poko-

nanie z przerwą piknikową zajmie nam 3 godziny. 
Koniec wodnej przygody przewidziano koło ko-
szalińskiej filharmonii.

Kto może wziąć udział w spływie? Każdy. – No 
dobrze prawie każdy. Dzieci powyżej 5 lat w na-

szym wolnym spływie mogą wziąć udział tylko na 
odpowiedzialność rodziców, czyli 2 osoby doro-
słe plus dziecko w kajaku, nastolatki zapraszamy 
razem z osobą dorosłą – mówi Marzena Olszyń-
ska, jedna z organizatorek SLOw spływu.

Koszt uczestnictwa to 40 złotych, w tym orga-
nizatorzy zapewniają – miejsce w dwuosobowym 
kajaku i dojazd na miejsce wąskotorówką, opiekę 
doświadczonych kajakarzy i dobre towarzystwo.

Liczba miejsc w kajakach ograniczona! Zapisz-
cie się już dziś: slowkoszalin@gmail.com

s
sLOW Koszalin zaprasza na spływ Dzierżęcinką 

Macie plany na niedzielę 9 sierpnia? Nie? To świetnie! Tak? To je zmieńcie! weźcie z udział w SLOw spływie 
koszalińską Dzierżęcinką organizowanym przez SLOw Koszalin i Cooworking Koszalin. 

ipcowe spotkanie odbyło się w Minibrowarze Kowal. Tym 
razem do prezentacji zaproszeni zostali przedsiębiorcy 
z branży gastronomicznej. wysoka była frekwencja, bo 
mimo wakacji pojawili się przedstawiciele ponad 40 firm 

izbowych, a także osoby spoza izby. 
To novum w formule Biznesowych Czwartków. Obecnie mogą w 

nich uczestniczyć również osoby nie zrzeszone w PIG, a zaintereso-
wane treścią prezentacji i chcące nawiązać z członkami izby relacje 
biznesowe.

Kolejne spotkanie (27 sierpnia br.) zaplanowane jest w nowo 
otwartym Parku wodnym Koszalin. Tam okazję do przedstawienia 
siebie i swoich firm będą mieli przedsiębiorcy z branży budowlanej. 

O szczegóły można pytać w Biurze PIG. Będą się one również 
systematycznie pojawiać na stronie internetowej izby i na jej profilu 
w portalu społecznościowym Facebook.   

matorzy zaprezentują się w przebojach znanych i lubia-
nych wykonawców: De Mono, Ani wyszkoni, Red Lips, 
Sound`n`Grace oraz grupy Najlepszy Przekaz w  Mie-
ście. Zgłoszenia zbierane były do 31 lipca br. Zwycięz-

ca odbierze statuetkę „NA FALI” oraz pięć tysięcy złotych nagrody.
Oprócz niezwykłych duetów zobaczymy: Afromental oraz zespół 

LemON wraz z  Karoliną Nawrocką, zwyciężczynią ubiegłorocznej 
edycji konkursu. Minirecital zaprezentuje Beata Kozidrak i  Bajm. 
Koncert będzie współprowadził Piotr Bałtroczyk.

Początek imprezy w amfiteatrze o godz. 19:00, a transmisja tele-
wizyjna rozpocznie się o godz. 20:05.

Informacje na temat możliwości zakupu biletów organizatorzy 
podają na bieżąco na imprezowym profilu FB. 

L
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Biznesowy Czwartek PIG

Festiwal na Fali i przebojowe duety znowu w Koszalinie 

Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie powróciła do tradycji comiesięcznych spotkań, podczas których 
członkowie izby mogą się zaprezentować innym i zaoferować im swoje usługi. 

w niedzielę 16 sierpnia br. w koszalińskim amfiteatrze w ramach Lata ZeT i Dwójki odbędzie się drugi Festiwal 
na Fali. Gwiazdy zaśpiewają wraz z uczestnikami konkursu PRZeBOJOwe DUeTy.

RED LIPS

BEATA I BAJM

DE MONO

ANIA WYSZKONI
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konkursie filmowym 12. eFF Integracja Ty i  Ja 
zmierzy się 36 filmów z Polski, włoch, Turcji, Izra-
ela, Szwecji, Norwegii, Serbii, USA, Francji, Holan-
dii, Hiszpanii, Kanady, Ukrainy, wielkiej Brytanii, 

a także po raz pierwszy – Libanu i Chin. Aż 21. z nich to dokumenty. 
Poza tym siedem produkcji amatorskich, zrealizowanych przez oso-
by niepełnosprawne lub przy ich znaczącym udziale i osiem filmów 
fabularnych, w tym m.in. „Carte Blanche” w reż. Jacka Lusińskiego 
z niezwykłą rolą Andrzeja Chyry oraz głośne i kontrowersyjne „Ple-
mię” w reż. Myrosława Słaboszpyckiego (Ukraina).
Filmy w  swoich kategoriach powalczą o  Motyle 2015. Nagrody 
przyzna jury: Magdalena Piekorz – reżyserka, Monika Kuszyńska 
– wokalistka, Bodo Kox – reżyser i Mariusz Trzeciakiewicz – prezes 

Fundacji Katarynka. Poza konkursem będzie można zobaczyć filmy 
„Teoria wszystkiego” i „Motyl Still Alice” ze zdobywcami tegorocz-
nych Oscarów za najlepsze role odpowiednio eddiem Redmaynem 
i Julianne Moore. Filmowym akcentem będą też poranne wykłady 
dr Piotra Szarszewskiego „Stereotyp, konwencja, rzeczywistość. Fil-
mowe wizerunki niepełnosprawności”.

w czerwcu w  ramach festiwalu miały miejsce Fotokonfrontacje 
– twórcze spotkanie pięciu niepełnosprawnych i barwnych modeli 
z uznanymi fotografikami zrzeszonymi w ZPAF w Gdańsku. Piękne 
i oryginalne zdjęcia złożą się na wystawę, która otworzy festiwal 8 
września, doskonale wpisując się w  festiwalowe hasło. Będzie do 
niego nawiązywać wiele innych imprez towarzyszących: spotkania 
z  uczniami koszalińskich szkół (tzw. żywe lekcje wychowawcze), 
spektakle, happeningi i pokazy mody, warsztaty wizażu i kreowa-
nia wizerunku, wystawy, Dyskusje Bez Barier z jurorami, filmowcami, 
niepełnosprawnymi sportowcami i artystami, konferencja naukowa 
pt. „Społeczne i  kulturowe wizerunki niepełnosprawności. Szanse 
i  zagrożenia” organizowana z  wydziałem Humanistycznym Poli-
techniki Koszalińskiej. Gośćmi festiwalu będą m.in. Tomasz Karcz, 
charyzmatyczny stylista, fryzjer i model, Izabela Sopalska, blogerka 
– uczestnicy Fotokonfrontacji, laureatka III wyborów Miss Polski Na 
wózkach, Tomasz Kowalski, wokalista.

Równolegle z koszalińskim festiwalem w kilkudziesięciu miejsco-
wościach Polski rozpoczną się Małe Festiwale Ty i Ja (po festiwalu 
– także za granicą) oraz 2 dni z eFF Integracja Ty i Ja w kinach w Pol-
sce – seanse wybranych konkursowych filmów.

Festiwal odbywa się na terenie Koszalińskiej Biblioteki Publicznej 
– na Placu Polonii 1 i w festiwalowym namiocie. Filmy wyświetli kino 
Alternatywa. wstęp na wszystkie filmy i imprezy jest wolny.

Szczegóły: integracjatyija.pl

W

12. Europejski Festiwal 
Filmowy Integracja Ty i Ja 

Czym jest piękno? Czy definiuje je wyłącznie sprawność fizyczna? Jak autokreacja wpływa 
na odbiór społeczny osób niepełnosprawnych? – takie pytania kryją się za hasłem 
12. europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja – „wizerunek moją siłą”. 

ważne i warte zadania w świecie opętanym kultem doskonałości. Odpowiedzi 
udzielą oryginalni goście festiwalowi, niezwykłe filmy i przedsięwzięcia artystyczne. 

Filmowe spotkanie bez barier odbędzie się w okresie od 8 do 12 września br.

AUTOR: MAJA ZłOTOwSKA / FOTO: wOJCIeCH SZweJ/MATeRIAły PRASOwe
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rzypadek 13-miesięcznego Teodora jest szczególny. 
Chłopiec urodził się z rzadkim zespołem chorobowym. 
Oprócz niego w Polsce taką diagnozę ma jeszcze tylko 
jedno dziecko. Na dokładkę ujawnił się niedawno no-

wotwór nerek. Jedyną szansą na leczenie był natychmiastowy wy-
jazd do niemieckiego Homburga, gdzie pracuje lekarz, który może 
Teosiowi pomóc.

Koszty terapii są bardzo wysokie, nie do udźwignięcia przez ro-
dzinę. Na szczęście znalazło się mnóstwo osób, które mniejszymi 
i większymi wpłatami zbudowały potrzebny fundusz. Zbiórka zresz-
tą wciąż trwa, bo do końca nie wiadomo, ile ostatecznie wyniesie 
koszt terapii. Szczegółowe informacje na temat zbiórki oraz bieżące 
relacje mamy Teodora z  Niemiec można znaleźć na Facebooko-
wym profilu „Pomóż nam uratować Teosia”.

Tymczasem Fundacja Pomocy Dzieciom prowadzi normalną 
swoją działalność. Przypomnijmy: jej celem jest wsparcie tych dzie-
ci z  Koszalina i  powiatu koszalińskiego, które w  sposób niezawi-
niony przez siebie i  rodziców (najczęściej z powodu ubóstwa lub 
chorób członków rodziny) nie mogą uzyskać dostępu do procedur 
medycznych, zabiegów i leków mogących przyspieszyć ich powrót 
do zdrowia lub przynajmniej poprawić komfort codziennego funk-
cjonowania.

Zasadą fundacji jest pełna jawność i stuprocentowy wolontariat. 

Oznacza to, że każda wpłacona złotówka zostaje wykorzystana 
zgodnie z  intencją wpłacających, a wszystkie przychody i wydatki 
są przez fundację systematycznie upubliczniane na jej stronie in-
ternetowej.

Zachęcamy Państwa do przyłączenia się do grona osób wspie-
rających FPD MAGIA. Liczy się każdy, nawet najmniejszy, grosz. 
wszystkie darowizny pieniężne fundacja przyjmuje wyłącznie na 
konto bankowe o nr 22 1020 2791 0000 7102 0227 7614, FUN-
DACJA POMOCy DZIeCIOM MAGIA, ul. Szczecińska 25a/3 75-122 
Koszalin, tytułem: "Darowizna".

I przypominamy jeszcze subkonto, na którym trwa zbiórka dla 
Teosia: Fundacja Pomocy Dzieciom Magia 75 1020 2791 0000 
7102 0236 3281; SwIFT: BPKOPLPw; tytułem: „Teodor Ożóg”. 

P

Na ratunek Teodorowi, na pomoc innym dzieciom
Chyba po raz pierwszy w historii w ciągu kilku dni udało się w Koszalinie zebrać tak ogromną kwotę (w tydzień 

ok. 200 tys. zł) na sfinansowanie leczenia dziecka w zagranicznej klinice. Chodzi o ratowanie życia małego 
Teodora Ożoga. Fundacja Pomocy Dzieciom MAGIA uruchomiła specjalne konto dla niego, ale zbiera 

pieniądze także na pomoc innym swoim podopiecznym. A tych przybywa.
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orma” to wystawa czterech zdolnych projektantek ubioru 
i biżuterii, absolwentek Instytutu wzornictwa Politechniki 
Koszalińskiej. Annę Probe-Kreft, Joannę Haracewiat, Na-
talię Rawską i Juliannę Pietrzak łączy pasja i zamiłowanie 

do projektowania, a ich twórczość cechuje minimalizm, wyrazistość 
i  nowoczesna estetyka. Każdy wzór, wykrój czy finalny model ma 
unikatową formę i powstaje z myślą o  ludziach pragnących pod-
kreślić swój indywidualizm. Do obejrzenia m.in. biżuteria z żywicy 
i srebra (kolekcja Resin), z zębów i poroża (kolekcja Zwe), a także 
kolekcje ubrań Human Senses i Furelle.

Domoteka (ul. Malborska 41, warszawa) to raj dla wszystkich 
kochających dobre wzornictwo i  czerpiących radość z  aranżacji 
wnętrz. Niemal 80 sklepów i salonów zgromadzonych pod jednym 
dachem charakteryzuje wysoka jakość asortymentu oraz różnorod-
ność. Zarówno miłośnicy klasycznego wzornictwa, jak i  najnowo-
cześniejszego designu znajdą w Domotece pełną gamę unikalnych 
przedmiotów w różnych cenach, odpowiadających ich potrzebom 
i gustom. Domotekę wyróżniają przytulne, niemal domowe, inspi-
rujące wnętrza oraz nowoczesna architektura, tworząca idealną 
przestrzeń dla prezentacji przedmiotów niezbędnych podczas 
urządzania mieszkania lub domu, a także cyklicznych wystaw pre-
zentujących sztukę współczesną.

yskusja składała się z  czterech części. w  pierwszych 
trzech pytania gościowi zadawał Bogusław Chrabota, 
redaktor naczelny dziennika „Rzeczpospolita”. Czwartą 
stanowiły pytania z sali.

Bogusław Chrabota kolejno dopytywał europosła o sprawy za-
graniczne, sprawy związane z obronnością oraz politykę wewnętrz-
ną. Padły pytania o  stosunek Ryszarda Czarneckiego do kwestii 
przyjęcia przez Polskę emigrantów z  Afryki Północnej („zajmijmy 
się najpierw Polakami ze wschodu”), a  także o kierunek, w  jakim 
zmierza integracja europejska i o miejsce Polski w Unii. Dyskutowa-
no również o niebezpieczeństwach, jakie niesie ze sobą powstanie 
Państwa Islamskiego.

w kolejnej części poruszane były kwestie obronności kraju, 
w  tym wielkości polskiej armii, jej wyposażenia i  tego, jak polska 
armia w niespokojnych czasach powinna wyglądać. Padły pytania 
o  obowiązkową służbę wojskową i  o  siły rezerwowe. w  trzeciej 
części redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” pytał o bieżące polskie 
sprawy polityczne. Chrabota poprosił o  ocenę szans na wygraną 
w nadchodzących wyborach Prawa i Sprawiedliwości, o zdolność 
tej partii do utworzenia koalicji i o kształt przyszłego rządu. Nie uzy-
skał odpowiedzi na pytanie, czy Ryszard Czarnecki zgodziłby się 
przyjąć ewentualną propozycję objęcia teki ministra obrony naro-
dowej, gdyby taką złożyła mu typowana na premiera Beata Szydło.

Publiczność zadawała europosłowi pytania dotyczące głównie 
spraw regionalnych. Momentami można było odnieść wrażenie, ze 

nie jest to spotkanie z wiceprzewodniczącym Parlamentu europej-
skiego, a raczej wewnętrzne zebranie Prawa i Sprawiedliwości. Z sali 
padały pytania o to, dlaczego kolejni goście z warszawy obiecują 
wzmocnienie lokalnych struktur partii i nic z tym nie robią. Podob-
nie Ryszard Czarnecki wysłuchał żali sfrustrowanych zwolenników 
PiS, a potem stwierdził, że… przekaże te uwagi kolegom z „centrali”.

"F

D

Młode projektantki z Koszalina na wystawie 
w warszawskiej Domotece 

Lipcowa edycja Klubu „Rzeczpospolitej”

warszawskie Centrum wyposażenia wnętrz Domoteka zaprasza na fascynującą opowieść o współczesnym 
człowieku, którą będzie można poznać w trakcie wystaw zaplanowanych na wrzesień 2015 r.

Mimo okresu wakacyjnego Sala Szmaragdowa hotelu Gromada, stałe miejsce spotkań z politykami 
w ramach Klubu „Rzeczpospolitej”, była 10 lipca br. pełna. Klub gościł Ryszarda Czarneckiego (PiS), 

wiceprzewodniczącego Parlamentu europejskiego. 

Joanna HaracewiatAnna Probe-Kreft

Natalia RawskaJulianna Pietrzak
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programie tegorocznym znajdzie się przegląd fil-
mów o  tematyce wiejskiej, spektakle plenerowe, 
kabaret, jarmark, atrakcje dla maluchów i spotka-
nia z gośćmi. Będą to: Paweł Królikowski – aktor 

teatralny i telewizyjny, dobrze znany z popularnych polskich seriali 
m.in: „Ranczo” i „Szpilki na Giewoncie”, Marek Siudym („Miś”, „Zło-
topolscy”, „Hela w  opałach”), Jacek Kałucki („Konopielka”, „Deka-
log III”, „Barwy szczęścia”) i Sylwester Maciejewski („Alternatywy 4”, 
„Miodowe lata”, „Ranczo”). Festiwalowi będzie towarzyszyła wysta-
wa i wernisaż fotografii Piotra Baczewskiego oraz pokaz filmów do-
kumentalnych z Akademii Kolberga.

Jednym z  najważniejszych elementów podczas festiwalu jest 
międzynarodowy konkurs „Kokofy”, który polega na zrealizowaniu 
jednominutowego filmu o wsi. Technika jest dowolna. Do wyboru 
są trzy kategorie: fabuła, mini dokument oraz forma. w konkursie 
mogą wziąć udział filmowcy doświadczeni i amatorzy. Do zdoby-
cia są cenne nagrody pieniężne. Regulamin konkursu oraz wszelkie 
informacje dotyczące festiwalu są dostępne na stronie folkfilm.pl.

Filmy wyświetlane będą w kinie Zorza, a imprezy w namiocie fe-
stiwalowym na placu przed kinem oraz w parku miejskim. wstęp na 
wszystkie wydarzenia jest wolny.

W
Folk Film Festiwal sianów 2015

Druga edycja FFF będzie miała miejsce 19-22 sierpnia 2015 w Sianowie. Ubiegłoroczna wzbudziła sympatię nie 
tylko sianowian, ale i gości spoza miasta. Jest pierwszym w kraju – i jednym z niewielu na świecie – festiwalem 

filmowym poświęconym tematyce ludowej w kinie. 



AUTOR: ANNA MAKOCHONIK  / FOTO: wOJCIeCH GReLA

CENTRUM 
REKREACJI FORMA

DOBRA eNeRGIA DLA 
CIAłA I DUCHA
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– Jakość premium w konkurencyjnej cenie – definiuje krótko główne założenie Centrum 
Rekreacji „Forma” jego menedżer, Krzysztof Stefanowicz. Fitness dla coraz większej 
liczby osób wychodzi poza podejmowaną z większą lub mniejszą częstotliwością 
aktywność fizyczną, ale staje się stylem życia, jego ważną częścią i stałą pozycją 

w kalendarzu codziennych zajęć. Skoro tak, wybór miejsca, w którym spędza się długie 
godziny na dbaniu o sylwetkę i dobre samopoczucie jest kluczowy. Musi ono spełniać 

wiele kryteriów. Chcemy mieć do dyspozycji nowoczesne urządzenia, wsparcie 
wykwalifikowanych fachowców, przyjazne wnętrze, a jednocześnie po prostu dobrą 

atmosferę. Poprzeczka na rozrastającym się rynku usług zawieszona jest bardzo wysoko. 
Centrum Rekreacji „Forma”, która ruszyła w nowo otwartym Parku wodnym w Koszalinie 

i – jak podkreśla Krzysztof Stefanowicz – sprosta wszelkim wymaganiom.
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godnie z nazwą, Centrum Rekre-
acji „Forma” nie będzie jedynie 
siłownią. – Nazwałbym je raczej 
miejscem aktywnego wypoczyn-
ku – mówi Krzysztof Stefanowicz. 
Koszalinianin od urodzenia. Przez 
wiele lat prowadził pierwsze 

w Koszalinie studio fitnessu, działające zresztą do dziś. Jest absol-
wentem Instytutu Kultury Fizycznej na Uniwersytecie Szczecińskim. 
Z branżą rekreacyjną rozstał się na kilka lat, a teraz do niej powró-
cił. – Oprócz zajęć sportowych i rekreacyjnych, będzie można u nas 
skorzystać z usług pielęgnacyjnych 
i  relaksacyjnych. Chcemy tworzyć 
miejsce przyjazne dla ciała i ducha, 
z  dobrą energią, profesjonalny 
i  reprezentatywny klub nie wyma-
gający głębokiego portfela.

Pierwszorzędnym wyróżnikiem 
Centrum Rekreacji „Forma” jest 
jakość sprzętu treningowego i wy-
posażenia, wizytówka każdego 
klubu fitness i  siłowni. Po drugie 
– unikalne umiejscowienie w kom-
pleksie rekreacyjnym i  oryginalna 
aranżacja przestrzeni. A  w  końcu 
wspomniana proporcja wysokie-
go standardu usług do rozsądnej 
ceny.

PRZYJAZNA PRZEsTRZEń

Centrum Rekreacji „Forma” 
znajduje się na pierwszym piętrze 
nowo otwartego Parku wodnego 
w  Koszalinie. Sąsiaduje z  barem 
restauracyjnym i  tarasem widoko-
wym, z  którego można zerkać na 
korzystających z pływalni. Zajmuje 
około 300 m² powierzchni, w skład 
której wchodzą sala do aerobiku, 
sale do ćwiczeń siłowych, wygod-
ne, duże szatnie – osobne dla pań 
i panów – oraz łazienki z prysznica-
mi. Ponadto „Forma” dysponuje 
10 pomieszczeniami przeznaczo-
nymi na usługi komplementarne. 
w  jednym z  wnętrz niebawem powstanie kolorowy pokój zabaw 
dla dzieci. Maluchy pod opieką animatorek pozostaną w  nim na 
czas ćwiczeń rodziców.

– Przestrzeń części fitnessowej z  jednej strony jest na tyle duża, 
by pomieścić i dobrze rozmieścić sprzęty do ćwiczeń, a z drugiej 
w miarę kameralna, pozbawiona charakterystycznego dla klubów 
sieciowych halowego, bezosobowego klimatu – podkreśla Krzysz-

tof Stefanowicz. – Zależy nam, by użytkownicy czuli się u nas przy-
jemnie i swobodnie. Pod opieką, ale nie pod obserwacją. Są prze-
cież różni. Jedni wolą ćwiczyć sami, inni w grupie. Rozplanowanie 
wnętrza zaspokoi obie te potrzeby.

Sala ma trzy części. Pierwsza, przedzielona od reszty ścianką, 
powstała z  myślą o  paniach, choć również panowie będą mogli 
z niej korzystać. Znajdują się w niej lżejsze sprzęty do ćwiczeń si-
łowych. Druga część sali to strefa maszyn siłowych grubszego ka-
libru. w trzeciej części sali, ze specjalnie przystosowaną podłogą, 
znajduje się strefa dla miłośników cięższej rekreacji, podnoszenia 
ciężarów, profesjonalistów i zawodowców, wyposażona oczywiście 
w odpowiedni sprzęt i akcesoria.

Aranżacją CR „Forma” zajął się koszaliński architekt, Marcin ła-
stowski, właściciel firmy Studio Dom, który zaprojektował również 
przestrzeń restauracyjną Parku wodnego. wnętrze ma naturalne 
atuty w postaci dużych okien, które nie tylko optycznie powiększają 
przestrzeń, ale ją doświetlają. Frontem do okien na całej długości 

stanęły sprzęty cardio: orbitreki, 
bieżnie i  rowery stacjonarne. Jest 
ich kilkanaście. Biegacze zamiast 
kontemplować salę, będą mogli po-
dziwiać widoki wokół Parku wodne-
go. wnętrze jest jasne, urządzone 
w  ciepłych, neutralnych barwach, 
z  drewnianymi podłogami, z  moc-
nymi czerwonymi detalami. 

Ściany zdobią wielkoformatowe 
fotografieÉ parowozów. – Chcie-
liśmy użyć jakiegoś oryginalnego 
motywu zamiast popularnych kwia-
tów czy zdjęć wysportowanych syl-
wetek – mówi Krzysztof Stefanowicz. 
– Parowozy kojarzą się z siłą i tężyzną 
fizyczną, a  więc idealnie pasują do 
charakteru naszego miejsca.

Całość sprawia wrażenie dyna-
miczne, nowoczesne, ale też ele-
ganckie. Pięknie wpisuje w  archi-
tekturę całego obiektu. Ogromnym 
atutem jest też dobre skomuniko-
wanie klubu z  położonymi obok 
saunami i basenem umożliwiające-
go przemieszczenie się między tymi 
miejscami i korzystanie z nich kom-
pleksowo. w planach jest wprowa-
dzenie specjalnego karnetu upraw-
niającego do wejścia i na siłownię, 
i na basen.

 
JAKOść NA PIERWsZYM 
MIEJsCU

Ogromnym atutem Centrum Rekreacji „Forma” jest wyposaże-
nie techniczne, co docenią zarówno osoby rozpoczynające przy-
godę z siłownią, jak i koneserzy siłowni, którzy doskonale wiedzą, 
że dobry, mocny i nowoczesny sprzęt jest podstawą efektywnego 
treningu. – Zdecydowaliśmy się na najlepszego producenta, ame-
rykańską firmę Life Fitness – mówi Krzysztof Stefanowicz. – Nie ma 
na rynku lepszego sprzętu treningowego. Producent ma kilkudzie-
sięcioletnie doświadczenie w  projektowaniu maszyn do ćwiczeń 
siłowych wszelkiego rodzaju, do celów prywatnych i klubów. Ofe-
ruje urządzenia najwyższej klasy zarówno dla amatorów, jak i zawo-
dowców. Kupno tego sprzętu to dobra inwestycja, a nam zależy na 
najwyższej jakości.

w Centrum Rekreacji stanęły modele Life Fitness z linii Insignia, 
które poza charakterystycznym pięknym, nowoczesnym designem, 
wyróżnia unikalna, ergonomiczna konstrukcja umożliwiająca do-
skonałą interakcję między użytkownikiem a maszyną. Mówiąc pro-

z
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Promocja na otwarcie: karnet na siłownię w cenie 20 
proc. niższej.Obowiązuje tylko do końca września br.

Fizjoterapeutka i masażystka Malwina Sztuka 
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Instruktorka i dietetyczka Wiktoria Prokopowicz
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ściej – sprzęt współpracuje z  ciałem, reaguje na jego możliwości 
i  wykorzystuje indywidualne predyspozycje fizyczne. Pozwala to 
ćwiczyć bardzo naturalnie, minimalizować ryzyko kontuzji, a  przy 
tym efektywnie. Część modeli ma wbudowaną aplikację, aktywo-
waną kodem QR (np. za pomocą smartofona), który pokaże jak pra-
widłowo wykonywać ćwiczenia.

Poza wyposażeniem fundamentalnym, a więc maszynami do ćwi-
czeń cardio (rowery, bieżnie, orbitreki), maszynami do ćwiczeń siło-
wych, drobnymi akcesoriami (kettle, hantle) oraz specjalistycznymi 
przyrządami (sztangi) w  klubie można skorzystać z  najnowocze-
śniejszych ergometrów wioślarskich typu watterrower (tzw. wiosła). 
To drewniana konstrukcja z  opatentowaną technologią wirującej 
łopatki zanurzonej w zbiorniku wodnym, najlepiej naśladująca wio-

słowanie, a przy okazji imitująca jego dźwięk. Urządzenie zyskuje 
ogromną popularność w siłowniach, właśnie dlatego, że nie tylko 
szybko i pięknie rzeźbi całe ciało przez co jest uznawane za skutecz-
niejsze od typowych maszyn cardio, ale dzięki wspomnianemu ory-
ginalnemu efektowi dźwiękowemu uprzyjemniającemu ćwiczenia. 
w Koszalinie to absolutna nowość.

WYJąTKOWI lUDZIE

Kadra Centrum Rekreacji „Forma” jest już skompletowana. Stano-
wią ją doświadczeni instruktorzy zajęć aerobowych, a także wykwa-
lifikowani trenerzy. – Będą dostępni dla wszystkich użytkowników 
siłowni, a nie tylko wybranych osób w ramach treningu personalne-

Zumba i inne zajęcia taneczne to domena Anny Dąbrowskiej
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Instruktorka fitness Patrycja Bokiej



go, czyli dodatkowo płatnego, jak to dzieje się w ośrodkach siecio-
wych – podkreśla Krzysztof Stefanowicz. – Doradzą, jakie maszyny 
do ćwiczeń wybrać, jak prawidłowo z  nich korzystać i  oczywiście 
dopilnują, by nikt nie zrobił sobie krzywdy.

Oferta zajęć będzie zróżnicowana – od różnych form aerobiku 
pod okiem znakomitej instruktorki Patrycji Bokiej, po zumbę, którą 
poprowadzi Ania Dąbrowska, od pięciu lat z sukcesem promująca 
taniec na terenie Koszalina. – Zajęcia będą się odbywać popołudnia-
mi i rano – zapowiada instruktorka. – Zapraszam serdecznie i tych, 
którzy nigdy nie ćwiczyli, i tych, co zdążyli już zumbę pokochać. Mo-
głabym długo wymieniać zalety zumby. Mimo że pozwala szybko 
schudnąć, zajęcia nie nudzą, nie męczą i bardziej przypominają za-
bawę przy fajnej, dynamicznej muzyce niż mozolne ćwiczenia.

Na hit zapowiadają się zajęcia z wiktorią Prokopowicz, instruktor-
ką fitness i dietetyczką, która jest „żywą reklamą” skuteczności swo-
ich zajęć, ma za sobą bowiem spektakularną przemianę. Ta drobna 
dziewczyna niegdyś ważyła 18 kilogramów więcej – w  co trudno 
dziś uwierzyć, patrząc na jej wysportowaną sylwetkę. Po drodze do 
wymarzonej wagi zdobyła międzynarodowy certyfikat trenerski ze 
specjalnością fitnessu i ćwiczeń siłowych oraz profesjonalną wiedzę 
z zakresu odżywiania i suplementacji. – Będę się dzielić doświad-
czeniem z osobami, które chcą schudnąć i jednocześnie wyrzeźbić 
ciało – zapowiada wiktoria Prokopowicz. – Zaproponuję im profe-
sjonalną opiekę dietetyczną połączoną ze zróżnicowanymi trenin-
gami, dobranymi indywidualnie do możliwości i  potrzeb. Zajęcia 
obejmą ćwiczenia siłowe, interwałowe. Będę w ramach wybrane-
go pakietu nadzorować cały proces odchudzania. To wszystko jest 
dla mnie połączeniem pracy i pasji. Chcę pokazać, że w drodze po 
piękne szczupłe ciało najważniejszy jest pierwszy krok.

 
NIE TYlKO ćWICZENIA

Podstawową działalnością Centrum Rekreacyjnego „Forma” są 
zajęcia fitnessu i  siłownia, ale aktywności uzupełnią inne usługi 
związane z pielęgnacją i relaksujące. 

Cztery pomieszczenia przeznaczone są na różnego rodzaju so-
laria, a  także gabinet kosmetyczny. Trzy z dziesięciu pomieszczeń 
sąsiadujących z salami ćwiczeń zajmie gabinet masażu Sztuka Har-
monii, Ciała, Duszy i Umysłu prowadzony przez Malwinę Sztukę, fi-
zykoterapeutkę i masażystkę o wieloletnim doświadczeniu. Oferta 
masaży dostępnych w gabinecie jest przebogata. Obejmuje zarów-
no masaże i zabiegi lecznicze, polecane osobom zmagającym się 
ze schorzeniami układu ruchu, kręgosłupa, bolesnymi napięciami 
mięśni, ale też typowo relaksacyjne, w tym orientalne – chińskie, po-
linezyjskie, tajskie, bańką chińską, a  także upiększające, wspoma-
gające odchudzanie i antycellulitowe. Ponadto nowatorską terapię 
Falą Uderzeniową (eSwT, RSwT) polegającą na dostarczeniu wyso-
kiej energii mechanicznej fali infradźwiękowej do bolesnych części 
ciała, czym można skutecznie leczyć patologiczne zmiany ścięgien, 
więzadeł, torebek stawowych oraz mięśni i kości. – Bliskie jest mi 
podejście holistyczne, zakładające współgranie ciała i ducha – pod-
kreśla Malwina Sztuka. – Dlatego zawsze dobieram zabiegi indywi-
dualnie, by skorzystały na tym obie te sfery. Jedno z pomieszczeń 
chcę przeznaczyć na zajęcia relaksacyjne, oddechowe, warsztaty 
body art, pogłębiania świadomości ciała. 

Ceny usług Centrum Rekreacyjnego „Forma” są konkurencyjne. 
Podstawowy karnet open, uprawniający do korzystania z  siłowni 
przez miesiąc, kosztuje 99 zł. Karnet na zajęcia aerobowe dla pań – 
85 zł. Pakiety są bardzo zróżnicowane, zapisy na zajęcia już trwają.
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Damian Zawadzki, Wiktoria Prokopowicz, Krzysztof Stefanowicz (menedżer), Aleksandra Zwolak, Natalia Zawadzka
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Ma głos jak dzwon, śpiewa o życiu w taki sposób, że nikogo nie pozostawia obojętnym. 
Obojętnie również nie można przejść obok jego osobistej historii. O tym jak to jest 
być na samym dnie i pogrążać się w alkoholowym nałogu Marek Dyjak powiedział 
już chyba wszystko i wszystkim. Nam dał się poznać z zupełnie innej strony - jako 

człowiek z dużym poczuciem humoru, dystansem i optymizmem w duszy. 

MAREK DYJAK
HyDRAULIK 

OD SIeDMIU BOLeŚCI
AUTOR: PAULINA BłASZKIewICZ / FOTO: JACeK POReMBA
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m ożemy mówić sobie po imieniu?
- Jak Pani woli?
- To ja o  to pytam, bo wiem, że 

zwykle nie przechodzi Pan na ty z ko-
bietami...

- No nie, ale z Panią mogę przejść. 
Jestem Marek Dyjak. (śmiech)

- Widzę, że jednak masz poczucie humoru. lubisz się śmiać?
- No pewnie. Mam czarny humor i muszę ci powiedzieć, że mam 

pozytywne podejście do życia, czasem nawet aż za pozytywne.
- Za pozytywne?
- No tak. Czasami wydaje mi się, że te wszystkie moje walki i ta 

cała donkiszoteria, którą uprawiałem wydaje mi się bez sensu. Przy-
glądam się światu na trzeźwo i widzę, jakim hajem jest życie. Bycie 
opornikiem jest groteskowe. Uważam, że musi być jakaś równo-
waga, która u mnie jest lekko zaburzona, ale w moim życiu bywają 
naprawdę wesołe dni.

- Co cię śmieszy?
- wyobraź sobie, że siedzę na ulicy, 

sam będąc dosyć szpetnym kolesiem 
z  poważną nadwagą i  przyglądam się 
różnym ludziom. Broń Boże nie oglądam 
się za dziewczynami, ale za ludźmi dziw-
nie wyglądającymi. Niektórzy ubierają 
się tak wesoło, że trudno mi powstrzy-
mać śmiech. Od dziadka do babci, do 
przeróżnych osobowości. Świat jest tak 
kolorowy i to jest świetne. 

- Mówisz o  swoich obserwacjach, 
więc ja teraz spojrzę na ciebie. Gdzie 
się ubierasz?

- w domu.
- (śmiech)
- No wiesz, ja mam stały zestaw: biała 

koszula i marynarka, a poza tym chodzę 
w  spodniach i  t-shirtach. Nic szczegól-
nego.

- Gdzie to wszystko kupujesz?
- Koszule w Hugo Bossie.
- To trochę się u Ciebie pozmieniało...
- No tak. Cała seria moich marynarek, 

a  mam ich 30, autentycznie pochodzi 
z  taniej odzieży. Kupowałem je po trzy 
złote. Te lepsze były po pięć i wszystkie 
leżą na mnie świetnie. Dziś już nie ma 
szans na to, żeby kupić w centrum han-
dlowym marynarkę, która miałaby jakiś kurwa sznyt! Ja nie kombi-
nuję z ubiorem, bo na scenę wychodzę ubrany zawsze tak samo: 
w czarnej marynarce, koszuli, czarnych spodniach, czarnych skarpe-
tach i czarnych butach. Buty mam dziwne - zawsze noszę te same 
od wielu lat - to są williamsy z kangura. Ściągam je z Australii.

- Mówisz to poważnie?
- Tak. To są buty ze skóry kangura. wiesz one są specyficzne, bo 

można je nosić i latem i zimą.
- Hydraulik z zamiłowaniem do mody. Nieźle brzmi...
- Daj spokój. Hydraulikiem byłem chujowym jak nieszczęście.
- A ty w ogóle miałeś okazję poznać ten zawód?
- Tak, przez dwa lata. Pamiętam to doskonale. To był istny dramat. 

Aż mi się gorąco zrobiło na samą myśl o tym, a do tego wszystkiego 
mamy lato. Nienawidzę lata, biorę leki i upał mnie dobija. Zdecydo-
wanie wolę jesień. 

- Nauczyłeś się pozytywnego myślenia?
- Nie miałem innego wyjścia. Kiedy spotykam się z publicznością, 

muszę wprowadzić się w stan tego mojego dziwnego fado.
- Mój znajomy powiedział o Tobie, że jesteś facetem, którego 

uwielbiają kobiety i mężczyźni po ciężkich przejściach. Opowia-
dał mi, jak popijając whiskey, słuchał jak śpiewasz: "Bo ja jestem 
proszę pani na zakręcie. Moje prawo, to jest pani lewo"...

- I  bardzo dobrze. Moja muzyka facetów zabija nie do końca. 
Trzyma ich w napięciu i w ryzach. To nie są moje teksty, ale można 
się w nich odnaleźć.

- Powiedziałeś: facetów. W końcu słyszę to słowo, bo ostatnio 
mówi się tylko o chłopcach...

- Trochę mnie to martwi. Dzieje się coś niedobrego. To kobie-
ty przycisnęły bardzo mocno całą tę historię damsko- męską, nie 
zrezygnowały ze starych praw, a  już czerpią nowe. Faceci zostali 
zahukani, ale jeszcze trochę normalnych zostało, tylko nie wiado-
mo, gdzie ich szukać. Nawet wśród tych napakowanych kolesi też 
są dzieciaki.

- silni na zewnątrz, a w środku słabi?
- Najczęściej tak jest.
- A co Tobie daje siłę albo chociaż poczucie, że ją masz?
- Ciekawość.
-Chyba nie ma osoby, która patrząc na Ciebie, powiedziałaby, 

że jesteś chłopcem...
- No nie, zdecydowanie chłopcem nie 

jestem. wcześnie się zestarzałem. 
- Mój naczelny nie mógł uwierzyć 

w to, że jest od Ciebie starszy o prawie 
10 lat.

- Rocznik 1965 albo 1966? Odpo-
wiedź jest prosta - po prostu wypił 
mniej ode mnie. Pijąc, człowiek szybko 
się starzeje, wewnętrznie też. Zobacz, ja 
i tak mam pokiereszowany ten ryj, że już 
w ogóle...

- Nie lubisz swojej twarzy?
- Nigdy jej nie lubiłem. 
- Ale ona jest charakterystyczna. Nie 

uważasz, że najgorzej jest być bezbarw-
nym? ludzie o takich twarzach też cho-
dzą po świecie...

- Przyzwyczaiłem się do niej, ale wąt-
pię w to, że ktoś dałby mi robotę w re-
klamie? 

- Nadal marzysz o reklamie Wyboro-
wej?

- No pewnie, ale u nas nie ma takich 
reklam, podobnie jest też na Zachodzie. 
Już nawet papierosów zakazali. Pamię-
tasz, kiedyś Linda reklamował westy...

- Palenie to twoja jedyna używka?
- Tak, ale lubię też kawę.
- To ciekawe. Przed chwilą odmówi-

łeś pani przed koncertem, która proponowała ci kawę...
- Tak, rozpuszczalną...To nie kawa, tylko jakiś wynalazek chemicz-

ny, który niewiele miał wspólnego z tym napojem. Jak ty mnie dziś 
maglujesz, aż czkawki dostałem, przepraszam. Najgorzej jak czkaw-
ka łapie mnie na scenie, ale umiem to ukrywać. 

- Ile lat palisz?
- Dwadzieścia jeden.
- To krótko jak na Twój wiek...
- No, dość późno zacząłem, ale rachunek jest chyba wyrównany. 

Zostały mi wszystkie nałogi, ale tylko w paleniu jestem czynny.
- Da się przetrwać w show-biznesie, kiedy się nie pije?
- Jasne. Zawsze można powiedzieć nie. Ja nie robię z alkoholu 

nie wiadomo czego, bo ja go po prostu nie mogę pić. Jeśli znowu 
zacznę, to umrę.

- Powiedziałeś, że alkohol w odpowiednich ilościach nie jest zły...
- No pewnie, ale tylko wtedy, gdy ktoś jest zdrowy. Poza tym wód-

ka jest niezdrowa. 
- Byłeś kiedyś na spotkaniu w klubie AA?
- Nie. Chyba by mnie nie przyjęli, bo ja nie jestem anonimowym 
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alkoholikiem. Jestem dość ekstrawertyczny. Gdzie, ja do anonimo-
wego klubu? Przecież zawsze gadałem na ten temat - wszystkim, 
kogo tylko spotkałem na swojej drodze, niemal każdy dowiadywał 
się, że jestem byłym menelem i alkoholikiem.

- W czym pomagał ci alkohol?
- we wszystkim. Nawet w tym, żebym widział i oddychał.
- A dzisiaj?
- Dziś nie. Jestem przytyty i  w  ogóle jakiś taki kurwa... dziwny. 

Mam muzykę, dalej coś robię i czuję się potrzebny.
- A co poza muzyką sprawia ci przyjemność?
- Trzy razy R - rekreacja, relaks i rozrywka.
- Gdzie odpoczywasz?
- Na rybach.
- Trochę mnie zaskoczyłeś tym, że łowienie ryb można porów-

nać z przyjemnością seksualną?
- No u mnie czasami tak bywa, że idę na ryby w garniturze, to 

trochę jak na randkę. Byłem ostatnio na wędkarskich zawodach 
i złapałem dwie ryby, w tym jedną niewymiarową. Miała 40 centy-
metrów, a powinna mieć 50! To nie ma znaczenia, bo jak pojawiłem 
się na tych zawodach właśnie w garniturze, to dostałem nagrodę za 
styl. To był piękny puchar - w końcu ktoś docenił mój styl i finezję. 
wyobraź sobie, jak fajnie wygląda elegancko ubrany facet, który 
na środku rzeki macha takim sznurem? (śmiech) Dobra, nie będę ci 
opowiadał o technikach wędkarskich. łowię trzydzieści lat i trochę 
wiem na ten temat.

- lubisz ryby bardziej od ludzi?
- Czasami tak. wkurza mnie mentalność ludzi. Nie mogę włączyć 

telewizora, bo jak widzę to, co wyrabiają politycy, to jest jakaś ma-
sakra.

- Opornik znowu się w tobie odzywa...
- No tak, ja dopiero niedawno nauczyłem się obsługiwać telefon 

komórkowy.
- A co z komputerem?
- Nie używam.
- To jak ty mi zrobisz autoryzację?

- Zadzwonisz do mnie i mi przeczytasz, co napisałaś albo popro-
szę cię, żebyś wysłała ten wywiad do mojej narzeczonej, która to 
ogarnia. Chociaż nie wiem....

- Czego nie wiesz?
- Czy to dobrze, żebyś wysłała wywiad do mojej narzeczonej. Od 

wczoraj jestem z nią pokłócony...
- Co zmalowałeś?
- Dotarłem na godzinę 11 do hotelu i oczywiście obraza drobna. 

Gdzie byłem, itd.? No ja się do tego nie nadaję...
- A gdzie byłeś?
- Na kolacji w restauracji.
- I nie mogłeś jej tego powiedzieć. Przecież to z troski były te 

pytania...
- No z troski...
- Ale ładnie powiedziałeś: moja narzeczona. Dziś nawet faceci 

dobrze po trzydziestce  mówią, że mają dziewczyny. Nikt nie uży-
wa takich słów...

- wiesz, w  tej sytuacji jakieś maniery są potrzebne. Nie można 
kpić z kogoś, z kim się żyje.

- A Ty jesteś zaręczony ze swoją narzeczoną?
- Nie, jestem po dwóch rozwodach, więc na razie nie planuję ślu-

bu, ale w narzeczeństwie mogę być długo.
- A co lubisz w kobietach?
- wszystko. Kobiety są podstawową siłą napędową facetów. Nic 

więcej nie ma. Kobiecość sama w sobie jest przepiękna dla facetów 
i właśnie z tego powodu oni zgadzają się na tak wiele różnych sytu-
acji, które zabijają męskość.

- Ciężko się żyje z artystą?
- Musiałabyś zapytać moją narzeczoną. wydaje mi się, że każdy 

człowiek ma swój świat. Ja się nie czuję artystą. Jestem po prostu 
trochę inny, a  w  związku jestem ortodoksyjny: nie zdradzam, nie 
kombinuję.

- Nie masz dystansu?
- Nie. Miłość to miłość. Może mam trochę dystansu, ale takiego 

wynikającego z tego, żeby sobie dać żyć i dać żyć drugiej osobie.
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Poprzednia rozmowa z łukaszem Żalem na łamach „Prestiżu” miała miejsce jesienią 
2013 r., tuż po pierwszych nagrodach za zdjęcia do „Idy” w reżyserii Pawła Pawlikowskiego 

– Złotej Żabie na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych „Plus 
Camerimage” i Festiwalu Filmowym w Gdyni. Potem wysypał się worek z nagrodami 
i nominacjami w Polsce i na świecie. Aż do tej najbardziej elektryzującej – nominacji 
do Amerykańskiej Nagrody Filmowej, Oscara. Dwa lata później łukasz Żal jest na 

innej orbicie zawodowej, ale tym samym poziomie skromności. Skupiony na pracy, 
z dystansem wobec sukcesów i apetytem na dobre filmy. Baterie wciąż 

najchętniej ładuje w rodzinnym, podkoszalińskim Manowie.
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c iężko się z Tobą umówić na rozmowę.
– Rzeczywiście, w tej chwili zajmuję się 

mnóstwem rzeczy. Trwa postprodukcja 
filmu wojtka Kasperskiego „Na grani-
cy”, który realizowaliśmy w zimie. Pracuję 
nad dwoma krótkimi filmami, w  tym no-
wym i bardzo ciekawym projektem, który 

jest na etapie przedprodukcji, ale już wymaga ode mnie sporego 
zaangażowania. Mam też wiele działań komercyjnych, od reklam 

po teledyski, co mnie bardzo cieszy. Poza tym myślę i rozmawiam 
o nowych dużych projektach, a więc o przyszłości.

– Przyszłość z  nominacją do Oscara łatwiej planować niż 
wcześniej?

– Myślę, że to proces dwutorowy. Z  jednej strony moja obecna 
zwiększona aktywność zawodowa to efekt wieloletniej pracy jeszcze 
przed „Idą”. Część rzeczy, nad którymi pracuję teraz, rozpocząłem 
przed nominacją i innymi nagrodami. Z drugiej strony to co pojawi-
ło się wraz z „Idą” znacząco zmieniło moje życie zawodowe. wszyst-



ko nabrało większego tempa. Propozycji mam zdecydowanie wię-
cej – filmowych, reklamowych, pośrednio związanych z filmem też.

– słodki nadmiar.
– Bardzo mnie on cieszy. Niestety, nie ze wszystkich propozycji – 

często naprawdę fantastycznych – mogę skorzystać, z wielu muszę 
rezygnować. Od roku moje życie zawodowe jest bardzo intensyw-
ne, kosztem życia prywatnego. Nawet gdybym chciał, nie dałbym 
rady fizycznie, ani psychicznie. Zresztą trzeba też zachować umiar, 
wybierać rzeczy wartościowe, a nie wszystko co wpadnie w  ręce, 
czy jest opłacalne.

– Co w takim razie kieruje Twoimi wyborami?
– Przede wszystkim decyduję się na projekty, które mogą mnie 

rozwinąć. Jako operatora i  filmowca. Projekty komercyjne dają 
komfort finansowy, a co za tym idzie wolność wyborów artystycz-
nych. Staram się to wypośrodkować, nie poświęcać siebie. Nie chcę 
czegoś stracić, zachłysnąć się, przesadzić. Każdy sukces ma swój 
koszt i staram się go minimalizować. Można harować, kupić „złotego 
mercedesa”, a potem zwariować. Najważniejsze dla mnie jest, żeby 
żyć, być, używać tu i teraz. Przy tak wielu kuszących możliwościach 
łatwo się zgubić, stracić sens i kreatywność, więc regularnie pytam 
sam siebie: co mi daje radość w pracy? Po co to robię? Odpowiedź 
ustawia mnie na dobry tor.

– Jak brzmi ta odpowiedź?
– Stawianie pytania jest odpowiedzią, przypomnieniem sobie 

dlaczego kilka dobrych lat temu wybrałem tą drogę i  jakie były 
moje priorytety, gdy byłem w szkole, po szkole, o co mi wtedy cho-
dziło, gdy jeszcze nie było kariery i pieniędzy, a tylko czysta chęć 
opowiadania historii.

– Na jakich projektach zależy Ci teraz najbardziej?
– Bardzo chciałbym zrobić film anglojęzyczny. Kilka propozycji 

pojawiło się tuż po Oscarach, ale nie do końca satysfakcjonujących. 
Priorytetem zawsze jest dla mnie reżyser i scenariusz. Myślę, że war-
to poczekać na coś naprawdę wyjątkowego, co będzie mi bliskie, 
czemu się całkowicie poświęcę. Super byłoby zrobić produkcję 
wysokobudżetową, ale to nie jest priorytet. Nie muszę od razu 

zrobić kolejnych „Transformersów” (śmiech). Chcę zrobić dobry 
film. Nieważne polski, europejski, światowy. Dobry.

– Masz agentów poza Polską?
– Mam agentów w Los Angeles, Paryżu i Londynie. Szukamy cie-

kawych projektów i  jesteśmy na dobrej drodze. Pojawiło się coś 
fajnego, ale za wcześnie o tym mówić. Nie napinam się. Póki co – 
skupiam się na tym, co robię teraz. Jeśli się na coś decyduję, oddaje 
temu swój czas, zaangażowanie.

– Jaka była Twoja pierwsza myśl, kiedy usłyszałeś o swojej nomi-
nacji? Ta pierwsza chwila po?

– To było totalne zaskoczenie. Byłem na konferencji prasowej 
w Państwowym Instytucie Sztuki Filmowej, z twórcami i producen-
tami innych filmów. Nie myślałem, to była eksplozja wielkich emocji, 
motyle w brzuchu i po prostu wielka radość.

– Ciężko było namówić Cię na wywiad także w okresie około 
oscarowym. Unikałeś mediów?

– Może nie nazwałbym tego unikaniem, ale rzeczywiście nie czuję 
potrzeby istnienia w mediach. Oczywiście z wyjątkiem koszalińskich 
(śmiech). Naturalnie rozumiem, że wywiady to część promocji filmu 
i mojej pracy, jednak nie przepadam za tym. Opowiadanie w me-
diach o sobie i swoich emocjach a propos Oscarów wydało mi się 
sztuczne. Nie czułem takiej potrzeby. Poza tym były to często wy-
wiady z  mojej perspektywy dziwne. Na przykład: plan zdjęciowy 
„Na granicy”. Góry, jest naprawdę ciężko, pracujemy w mrozie, po 
kolana w śniegu i błocie, brudni, a dziennikarka, która przyjechała 
na plan specjalnie na rozmowę, pyta mnie, czy mam już smoking na 
galę oscarową. Czysta abstrakcja.

– Oscarowa gorączka nie zrobiła na Tobie wrażenia?
– Zupełnie nie.
– Trudno w to uwierzyć. Być w środku Hollywood, ze wszystkimi 

aktorami, twórcami na wyciągnięcie ręki...
– wielcy aktorzy i twórcy, w bliskim planie są po prostu zwykłymi 

ludźmi. Sama konfrontacja na czerwonym dywanie nie ma dla mnie 
większego znaczenia. Najbardziej niesamowite było to, że w ogóle 
zostałem nominowany, znalazłem się w towarzystwie osób, których 
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pracę ogromnie cenię, którzy są moimi mistrzami. Za mną siedział 
Dick Pope, a przede mną zdenerwowany przed ogłoszeniem wyni-
ków Chivo/emmanuel Lubezki, który zasłużenie otrzymał Oscara za 
zdjęcia (do filmu „Birdman” – dop. am).

– Czułeś raczej ekscytację czy stres?
– Stresowałem się do momentu, gdy nie dostałem Oscara. Potem 

już tylko cieszyłem się chwilą i  okolicznościami. Przestałem sobie 
wyobrażać, że mam przemawiać na scenie przy odbiorze nagrody, 
do czego byłem zupełnie nieprzygotowany.

– Każdy tak mówi.
– Byłem przekonany, że nie dostanę nagrody, ale zawsze zostaje 

ten niewielki pierwiastek niepewności. Stresowałem się też za samą 
nominowaną „Idę”. Kiedy ogłaszana była nagroda dla filmu, do-
słownie wyskoczyłem z krzesła. Po Oscarach wróciliśmy do hotelu 
na imprezę polską i tam już wszyscy się cieszyliśmy i świętowaliśmy. 
To było coś pięknego.

– Zwieńczenie wspólnej pracy.
– wiadomo – film to dzieło całej ekipy, ale na planie „Idy” wy-

darzyło się coś więcej. Od początku wszyscy mieliśmy poczucie, 
że robimy coś magicznego. Duża w tym zasługa Pawła Pawlikow-
skiego, który wprowadził na plan atmosferę głębokiego szacunku 
wobec całego zespołu, skupienia, zaangażowania. wszyscy byli 
ważni, czuli się ważni i oddawali to filmowi. Starali się wnosić coś 
od siebie. wspieraliśmy się, pracowaliśmy czasem w ciężkich wa-
runkach, ale dzielnie, bez skarg. „Ida” niejako „rodziła się” na planie 
zdjęciowym, w ciszy, bez nerwów i bałaganu. Nie wiedzieliśmy, jaki 

będzie efekt, ale już wtedy wiedzieliśmy, że uczestniczymy w czymś 
wyjątkowym. Myślę, że to się przełożyło najpierw na ekran, a po-
tem na wszystkie nagrody. w tym filmie czuć obecność każdego, 
kto był zaangażowany w realizację filmu. Paweł, odbierając Oscara, 
dziękował nam wszystkim za tę wspólną podróż z „Idą”.

– A co „Ida” – po trzech latach od kiedy powstała – pozostawiła 
w Tobie?

– Każdy film coś we mnie zostawia, ale „Ida” jest i zawsze będzie 
dla mnie przełomowa i  niesamowicie ważna. wprowadziła mnie 
niejako w  dorosłe życie zawodowe. Nauczyłem się mnóstwa rze-
czy, zasad współpracy z  różnymi osobami na planie, specyficznej 
koncentracji. Zostawiła model współpracy z  reżyserem, oparty na 
twórczej przyjaźni, który chciałbym kontynuować w przyszłości. Bar-
dzo partnerski, intelektualny, pozwalający na inwencję, własny głos. 
w tym tkwi sens mojej pracy. Czasem przeglądam fotosy z planu 
i przypominam sobie wszystko z wielką przyjemnością.

– Którą z nagród nominacji za „Idę” cenisz najbardziej?
– Festiwal Camerimage i Złota Żaba to był początek tej niesamo-

witej podróży z „Idą”. To jak zareagowali koledzy, środowisko ope-
ratorów, praktycznie z całego świata, to było coś, czego nie byłbym 
w stanie sobie nawet wymarzyć. To był dla mnie niesamowity festi-
wal, kiedy przyjmowałem gratulacje od moich mistrzów, wielkich 
operatorów, których filmy bardzo cenię. Drugą taką ważną nagrodą 
była eFA, w Rydze. O nagrodzie wiedziałem wcześniej, więc jecha-
łem tam zupełnie bezstresowo, atmosfera była świetna, „Ida” zebra-
ła aż pięć nagród, było fantastycznie.

– Jak się czułeś w  roli mentora dla młodych filmowców, 
prowadząc warsztaty w  czasie czerwcowego festiwalu Młodzi 
i Film?

– Ucieszyło mnie, że właśnie w  Koszalinie mogłem opowiadać 
o  swoich pierwszych filmowych krokach. Super przeżycie – stać 
w sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, gdzie kiedyś sam 
oglądałem filmy i  poznawałem świat kinematografii i  opowiadać 
o  swoich doświadczeniach, także znajomym, przyjaciołom. Nie 
mam możliwości czasowych na prowadzenie warsztatów, ale Ko-
szalin zawsze będzie priorytetowy. Nie uważam, że jestem coś 
komuś tutaj winny, po prostu mam do niego słabość i jestem bez-
radny wobec próśb z bliskiego mi miejsca.

– Opowiadałeś o  swojej pracy debiutantom. Tobie debiutu 
pełnometrażowego można tylko pozazdrościć.

– współczesny świat, też filmowy, wygląda tak, że warto mieć 
„naklejkę”. Coś, co cię określa w branży. Moją naklejką jest nomina-
cja do Oscara. Otwiera mi mnóstwo drzwi, ale przecież sama w so-
bie nie znaczy, że jestem dobryÉ

– Na pewno skromny. Naklejka naklejką, ale zdjęcia do „Idy” są 
przecież świetne i zauroczyły cały świat!

– (Śmiech). No tak, ale przed „Idą” też byłem operatorem, z do-
robkiem, tyle że bez dostępu do wielkich projektów. Teraz jestem 
operatorem nominowanym do Oscara, co zmienia perspektywę, 
otwiera drzwi, zakres poszukiwań. Miałem swój dobry moment, sko-
rzystałem z niego i jestem wdzięczny. Dzięki temu mogę się realizo-
wać i wkładać energię w projekty, na których mi naprawdę zależy.

– Często bywasz w rodzinnych stronach?
Mam ogromny sentyment do Manowa. wciąż jest moim miej-

scem na ziemi. Staram się przyjeżdżać do rodziców najczęściej jak 
mogę. Trudno mi znaleźć czas na urlop, ale jeśli go mam, to nie wy-
bieram zagranicznej wycieczki. Jeśli chcę odpocząć – jadę do Ma-
nowa. wolę „swoje lasy”, drogi, znane miejsca. Czuję się tu zawsze 
tak samo fantastycznie, mogę się całkowicie odciąć od wszelkich 
spraw. Idę na łąkę, wyłączam telefon albo wsiadamy z rodziną na 
rowery i  jedziemy przed siebie. wychowałem się tu i wracam jak 
dziecko do bezpiecznej przystani. wszystkie stresy zostają za Bo-
bolicami.

– Rodzice i manowianie traktują Cię teraz inaczej?
Ale skąd! Cieszą się, są dumni, ale życie toczy się dalej. Na nikim 

w Manowie nie robię wrażenia, a  już na pewno nie na rodzicach 
(śmiech).

– Kiedy rozmawialiśmy dwa lata temu, po pierwszych trium-
fach „Idy”, życzyłam Ci nominacji do Oscara – spełniło się, może 
wymień reżyserów, z którymi chciałbyś teraz pracować.

– Mnóstwo ich. Na pewno marzy mi się praca z Terence'm Mallic-
k'iem, Alejandro Gonzálezem Iñárritu, Thomasem Paulem Anderso-
nem. Bardzo chciałbym zrobić kolejny film z Pawłem Pawlikowskim, 
rozmawiamy o tym, cały czas jesteśmy w kontakcie. Jest on dla mnie 
bardzo inspirującym człowiekiem. Mam inne życzenie – żebym nie 
popadł w  rutynę i  samozachwyt, żebym zawsze czuł ekscytację, 
a nie znudzenie pracą, i żeby pozostała we mnie dziecięca radość 
robienia filmów.
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łukasz Żal – rocznik 1981, pochodzi z Manowa. Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois w Koszalinie. Stu-
diował we wrocławskiej Szkole Fotografii AFA. w 2007 r. ukończył wydział operatorski Państwowej wyższej Szkoły Teatralnej i Telewizyj-
nej w łodzi. Jako autor zdjęć lub operator kamery realizował zdjęcia do etiud szkolnych, filmów krótkometrażowych i dokumentalnych 
(m.in. „Joanna” nominowanego do Oscara 2015 w kategorii najlepszy film krótkometrażowy). „Ida” to jego debiut w filmie pełnome-
trażowym. Za zdjęcia do filmu otrzymał nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych „Plus Camerimage”, 
Festiwalu Filmowym w Gdyni,  Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej, Międzynarodowym Festiwalu Filmowym „Listapad” w Mińsku, 
The San Francisco Film Critics Circle Awards, nagrodę Spotlight Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych, europejską 
Nagrodę Filmową (najlepsze zdjęcia i Nagroda im. Carlo Di Palmy dla europejskiego operatora roku), nagrodę Medias Central europe-
an Film Festival w Bukareszcie, nagrodę PSC (Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych). Ponadto otrzymał nominacje do Orłów, Brytyj-
skich Nagród Filmowych BAFTA. Jest autorem zdjęć do filmu „Na granicy” wojciecha Kasperskiego oraz „Intruza” Magnusa von Horna.  



Barcelona należy do najczęściej odwiedzanych przez turystów miast europy. 
Czy oznacza to, że jest „ograna”? wcale nie. Każdy znajdzie w niej coś dla siebie. 

Nawet jeśli tak jak dla nas szlak zwiedzania wyznaczy swoimi pracami Antoni Plàcid 
Guillem Gaudí i Cornet, za każdym razem będzie to nieco inna wycieczka.
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a La Rambli, głównej ulicy Barcelony, czy 
na placu de la Boqueria pod stopami 
można zobaczyć kostkę ułożoną w kom-
pozycje autorstwa słynnego rzeźbiarza 
Joana Miro. Przepiękne witraże i  cera-
miczne kawałki zostały także umieszczo-

ne na bramie, przez którą przechodząc, można znaleźć się w świe-

cie targowiska pełnego owoców, warzyw, cukierniczych arcydzieł, 
a  także owoców morza będących ważnym składnikiem kataloń-
skich potraw.

Jednak to tylko zwiastuje główne atrakcje Barcelony, które swoją 
wyobraźnią wyczarował wspomniany Antoni Gaudi, kataloński ar-
chitekt – świecki zakonnik, którego proces beatyfikacyjny trwa od 
1992 roku.

W BAJKOWYM 
ŚwIeCIe GAUDIeGO

AUTOR: URSZULA CIeNKOwSKA
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Pochodzący z niezamożnej rodziny Gaudi był w dzieciństwie bar-
dzo chorowity. Prawie nie opuszczał domu. Osamotniony, żyjący we 
własnym świecie chłopiec, rozwinął w  sobie zdolności kreacyjne, 
które wybuchły później niezwykłymi projektami.

Podążanie śladami Antoniego Gaudiego najlepiej zacząć od pla-
cu Reial. Tam po jednej i po drugiej stronie fontanny stojącej na 
środku placu wśród palm znajdują się dwie latarnie miejskie pro-
jektowane przez młodego architekta.

Następnie warto przejść się La Ramblą do placu de Catalunya 
i po kilkunastu metrach po lewej stronie zobaczyć fasadę kamienicy 
utrzymanej w bajkowym stylu. Prócz pofalowanych okien z witraża-
mi oraz małych balkonów o  dziwacznym kształcie przypominają-
cym maski teatralne, budynek w całości pokryty jest kolorowymi ka-
wałkami płytek ceramicznych. To Casa Batllo, której łuskowaty dach 
przypomina smoka z  legendy o św. Jerzym. w środku ten obiekt 
również zadziwia płynnymi kształtami i ścianami pokrytymi mozai-
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kowymi malunkami. Od całości wyróżnia się klatka schodowa, która 
utrzymana jest w niebiesko-białych kaflach.

Później warto przyjrzeć się fasadzie Casy Mila, olbrzymiej ka-
mienicy zwanej "La Padrera", czyli "Kamieniołom". Zawiłe kształty 
pomiędzy żelaznymi balkonami przypominają wzburzone fale mor-
skie. Mozaika w tym budynku pokrywa surrealistyczne rzeźby komi-
nów i otworów wentylacyjnych.

Kolejnym obiektem, który należy w szczególności zobaczyć w Barce-
lonie, jest wciąż budowany (od wieku) kościół Sagrada Familia. Chociaż 
z zewnątrz wygląda ona dosyć ciężko i mrocznie, to w środku zachwyca 
swoją lekkością. Po prawej stronie nawy znajdują się witraże w niebie-
skich i zielonych kolorach, natomiast po drugiej stronie pojawiają się 
barwy ciepłe, od żółci po krwistą czerwień. Dzięki działaniu słońca, mo-
żemy zobaczyć niesamowitą grę świateł na nierównych ścianach.

Następnym miejscem wartym szczególnej uwagi jest Park Guell. 
Na jego terenie znajduje się wiele szokujących błyskotliwością mo-
zaik. Na wejściu zaskakują schody pokryte białymi kawałkami płytek 
ceramicznych. Na samym środku znajduje się wąż na tle kataloń-
skiej flagi oraz słynna kolorowa salamandra. Idąc wyżej, dochodzi-
my do tzw. Sali Stu Kolumn, w której strop pokryty jest w całości 
mozaiką z  tarczami złożonymi z  potłuczonych butelek i  kamieni. 
Cała ta budowla podtrzymuje taras, na którym znajduje się ponad 
150-metrowa ławka. Jest ona niczym zwieńczenie twórczości Anto-
niego Gaudiego. Przyciąga swoim wijącym się kształtem, ale także 
kolorami i fakturą mozaik.

Nasza trasa to tylko propozycja. Tak naprawdę każdy przemierza 
Barcelonę na swój sposób. I na pewno chce do niej wracać, by za 
każdym razem dostrzec w niej coś nowego. 
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Tu czas płynie innym rytmem niż zwyczajnie. Najważniejsza staje się mała piłeczka 
na trawie. Na niej trzeba się skoncentrować bez granic. To pozwala zresetować 

umysł i wygasić emocje. Aż dziwne, że o tym miejscu koszalinianie zdają się 
w ogóle nie wiedzieć. A to tylko pół godziny jazdy samochodem.

AlTE FARM
GOLF TO 

SPORT 
eLeGANCKI 

ALe NIe 
eLITARNy

lte Farm to gospodarstwo agroturystycz-
ne. Nietypowe, bo chyba jedyne w Polsce 
dysponujące polem golfowym (działa przy 
nim klub golfowy o tej samej co gospodar-
stwo nazwie).

Stworzyli je Anna i  Volker Britzenowie, 
którzy 15 lat temu kupili w  Rusowie pod 

Kołobrzegiem zrujnowane zabudowania z  kawałkiem ziemi. Pani 
Ania, z wykształcenia mechanik, z  zawodu gastronomik, pochodzi 
z elbląga. Jej mąż długie lata pracował jako inżynier w telekomuni-
kacyjnej odnodze niemieckiego koncernu Siemens. Po latach inten-
sywnej i wyczerpującej pracy postanowili zmienić rytm życia.

Dwa lata zajęło im odbudowanie gospodarstwa. Budynki zostały 
starannie odnowione. wyglądają tak, jak w 1902 roku, kiedy osiadła 
w  tym miejscu rodzina Hoge (wiadomo to, bo potomkowie daw-
nych mieszkańców powiatu kołobrzeskiego starannie dokumentują 
historię Rusowa i okolic). Dom również wygląda, jak pierwotnie, ale 
w jego przypadku konieczne było odbudowanie od fundamentów.

w dawnych zabudowaniach gospodarczych powstały pokoje 
gościnne. wynajmują je nie tylko pasjonaci golfa. Przyjeżdżają naj-
częściej Niemcy i Polacy szukający ciszy i spokoju. Znajdują je, ale 

również komfort, bo do dyspozycji mają elegancko urządzone apar-
tamenty, mnóstwo zieleni, basen kąpielowy, plac zabaw dla dzieci.

Ale główna atrakcja to golf. Pole jest naturalne, dziewięciodoł-
kowe. Co to znaczy naturalne? Trawa została posiana po prostu na 
zastanym gruncie. Anna Britzen wyjaśnia: – Pola profesjonalne mają 
18 dołków. Ich budowa oznacza wydatek trzech milionów złotych 
za dołek. Grunt jest odpowiednio przygotowywany, ze sztucznym 
drenażem i  nawodnieniem. Kosztowna inwestycja. Tam trawa jest 
zawsze zielona. U nas w okresach suszy pole żółknie. Ale nie ozna-
cza to, że nie można grać. Zresztą u nas grać można niemal przez 
okrągły rok. Nawet późną jesienią. A wiosną – gdy tylko trawa się 
zazieleni.

Dodajmy: pole w Rusowie ma powierzchnię ośmiu hektarów.
Klub golfowy Alte Farm tworzą głównie mieszkańcy Kołobrzegu 

i Ustronia Morskiego, nikt z Koszalina. Obecnie jest ich 12. Spotykają 
się systematycznie, nie tylko by pograć, również – jak podkreślają – 
dla wyjątkowej atmosfery.

Z pola korzystać mogą oczywiście nie tylko oni. Zaglądają więc 
do Alte Farm gracze, którzy w okolicy spędzają wakacje. Gdy my za-
witaliśmy do Rusowa, partyjkę rozgrywali na przykład Szwedzi, ktoś 
z Niemiec, ale i sąsiedzi z Ustronia Morskiego. Zastaliśmy również 

a
AUTOR: ANDRZeJ MIeLCAReK / FOTO: URSZULA CIeNKOwSKA
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Stana Borysa wraz z  jego ukochaną – panią Anną. Piosenkarz sko-
mentował: – Kiedy przyjeżdżamy na wakacje nad Bałtyk, zawsze tu 
zaglądamy. Tu jest jak w domu. Fantastyczne miejsce i fantastyczni 
ludzie. Tu się ładuje akumulatory.

w Alte Farm można uczyć się golfa. Początkujący trafiają pod 
skrzydła pana Volkera, który w kilka godzin potrafi wdrożyć adepta 
w podstawowe reguły. Golf ma ogromną liczbę zasad opisujących 
niemal każdą sytuację. Pani Ania Britzen uspokaja: – Na początek 
wystarczy poznać cztery podstawowe uderzenia kijem i już można 
wejść na pole. Inne reguły poznaje się z czasem. Jest to gra, która 
szybko wciąga. Uczymy się jej w praktyce.

w golfie bardzo ważna jest etykieta i  zasady, które dotyczą nie 
tylko samym rozgrywek. To na przykład obowiązkowa elegancja – 
koszulka polo, kołnierzyk, kamizelka, lekki sweterek, odpowiednie 
obuwie. Spodnie na kant albo bermudy. witold Kosicki, emerytowa-
ny lekarz stomatolog z Kołobrzegu, prezes klubu Alte Farm, tłuma-
czy: – Golf to gra dżentelmeńska. Mamy do siebie zaufanie. wiemy, 
że nikt nie oszukuje, choćby rywalizacja była silna.

Doktor witold Kosicki zagląda do Rusowa systematycznie. Towa-
rzyszy mu zawsze uśmiechnięta małżonka – pani emilia, kiedyś far-
maceutka. Grywają oboje. I  jak podkreślają, swoją doskonałą kon-
dycję i  pogodne nastawienie w  ogromnym stopniu zawdzięczają 
golfowi. – Dzielimy z sobą życie już 57 lat. Miewaliśmy różne pasje. 
Ta jest naszą wspólną – mówi pani emilia.

Jej mąż dodaje: – Piłeczka golfowa uczy pokory, przyjaźni, miłości. 
Bez przyjaźni i miłości życie traci sens – to prawda znana od dawna. 
Nie tylko naszym pragnieniem jest to, by ta atmosfera jaką znajduje-
my w Rusowie trwała wiecznie.

Gospodyni Alte Farm, pani Ania Britzen, uzupełnia: – Golf wycisza. 
Najważniejsza jest ta biała piłeczka przed nami i nic więcej. Jeśli nie 
wyłączymy myślenia o innych rzeczach, nie trafiamy w nią i nic się 
nie udaje. Trzeba się maksymalnie skoncentrować. Dlatego tak dużo 
ludzi na świecie uprawia golf. Po ciężkiej, eksploatującej pracy na 

polu golfowych odzyskują siły, spokój wewnętrzny.
Skołatane nerwy leczy zapewne również otoczenie. Zieleń, spo-

kój, przestrzeń. Alte Farm otaczają pola uprawne. – wiosną, kiedy 
trawa się zazieleni a  wokół zakwitną na żółto rzepaki, widok jest 
szczególnie piękny – chwali jeden z graczy.

– w Polsce na temat golfa nadal silne są stereotypy. Mówi się, że 
to sport elitarny i drogi. Jedno i drugie to nieprawda. Obecnie moż-
na kupić wyposażenie za naprawdę niewielkie pieniądze. Można 
również je wypożyczać. To nie rujnuje kieszeni. Korzystanie z pola 
cenowo porównywalne jest z  basenem kąpielowym. Na pewno 
narciarstwo czy jeździectwo są dyscyplinami droższymi – zapewnia 
Anna Britzen.

Słowa gospodyni Alte Farm co do popularności gry potwierdza-
ją statystyki. Golf jest najbardziej rozpowszechnionym sportem na 
świecie, choć w Polsce wciąż niszowym! w krajach skandynawskich, 
USA czy wielkiej Brytanii trudno znaleźć kogoś, kto nie gra albo 
nie próbował grać w  golfa. w  Szwecji liczącej 9,5 mln mieszkań-
ców w golfa gra systematycznie pół miliona osób na 450 polach. 
w  38-milionowej Polsce – kilkadziesiąt tysięcy osób, mających do 
dyspozycji 21 pól 18-dołkowych i 18 pół z dziewięcioma dołkami.

– Nie jest to obecnie sport elitarny, choć pozostał prestiżowy. 
Owszem, kiedyś liczbę grających ograniczały reguły klubów to-
warzyskich. Nie każdy mógł do nich wstąpić. Obowiązywał cenzus 
majątkowy i rekomendacja. Obecnie golf jest egalitarny. Grać może 
każdy, byle przestrzegał zasad – tłumaczy pani Anna.

w rodzinie Britzenów golf to sposób na życie dla drugiego już 
pokolenia. Córka – pani Barbara – odbywa w Niemczech studia tre-
nerskie. Ma już uprawnienia do nauczania, obecnie przygotowuje 
się do egzaminu na poziomie profesjonalnym. – w jej klubie w Mo-
nachium jest 1700 graczy, a  wokół Monachium działa 35 pól. Na 
Zachodzie golfa uczy się dzieci od małego. Jest jedną z dyscyplin 
w ramach wychowania fizycznego – mówi pani Anna. – Marzy mi się, 
by i w Polsce tak się stało. 
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ALTe FARM – agroturystyka, kolonia wiejska z zabudową z 1902 
roku. Siedem kilometrów do morza, 17 km do Kołobrzegu, 30 
km do Koszalina. Miejsca noclegowe dla 30 osób. Oferuje naukę 
gry w golfa, loty motolotnią, organizację imprez integracyjnych 
i  okolicznościowych, pikników, wycieczek szkolnych, szkoleń 
i konferencji. Pole golfowe 9-dołkowe PAR 34. Kawiarnia, basen 
kąpielowy, wypożyczalnia rowerów i sprzętu sportowego, boisko 
do siatkówki, plac zabaw dla dzieci, grill i  ognisko. Doskonała 
baza wypadowa dla rowerzystów i miłośników koni – w pobliżu 
znajduje się profesjonalna stadnina koni.

Anna i Volker Britzenowie stworzyli miejsce, do którego chce się wracać.

Gospodyni Alte Farm na tle ponad stuletniej przepięknej lipy rosnącej na środku podwórka.  



Szybki, luksusowy, wygodny i nadzwyczaj elegancki. Taki jest Bentley Continental GT 
Speed. Chociaż na rynku dostępny jest już od ponad dekady, wciąż robi wrażenie. 

we wzmocnionej wersji Speed zapewnia wspaniałe doznania z jazdy za sprawą 
potężnego silnika w12 o mocy 610 koni mechanicznych. 

b

ARYsTOKRATA 
NA STeRyDACH

AUTOR: MARCIN wIłA / FOTO: KRZySZTOF NOwOSIeLSKI
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entley Continental GT Speed to dwudrzwiowe, 
czteromiejscowe coupe, które swoją nazwą 
nawiązuje do swoich poprzedników z  lat 50. 
Samochód powstał pod skrzydłami Volkswa-
gena, który przejął brytyjską markę w  1998 
roku.

To właśnie niemieckiemu koncernowi Ben-
tley zawdzięcza swój silnik. Potężne, 6-litrowe serce Continental’a 
GT o 12 cylindrach w nietypowym układzie w, pochodzi z modelu 
Pheaton Volkswagena. Dostarcza 610 koni mechanicznych i 750 Nm 
momentu obrotowego. Pozwala mu to osiągnąć 100 km/h w 4.5 se-
kundy oraz maksymalnie rozpędzić się do ponad 320 km/h.

Napęd przekazywany jest na 4 koła. Auto ma 6-biegową skrzynię 
biegów z możliwością ręcznej zmiany przełożeń typu tiptronic oraz 
międzyosiowy mechanizm różnicowy typu Torsen. Continental GT 
Speed posiada także pneumatyczne, wielowahaczowe zawieszenie 
ze zmienną charakterystyką dostosowującą się do warunków jazdy.

Samochód ma 4.8 metra długości i  1.91 szerokości. w  kabinie 
znajdują się 4 indywidualne fotele dla każdego z pasażerów. Mają 
do swojej dyspozycji także bagażnik o  pojemności 358 litrów – 
w sam raz na pełen zestaw kijów golfowych. Bentley Continental GT 
to popularny model wśród najwyższej klasy pojazdów. Jego charak-

ter jest kompromisem pomiędzy wygodą codziennego użytkowa-
nia, a sportowymi osiągami. Swego czasu był to bardzo popularny 
model wśród celebrytów, takim samochodem jeździła między inny-
mi Paris Hilton, oraz wśród piłkarzy – posiadał go David Beckham.

Jak każdy Bentley, Continental GT prezentuje najwyższy możliwy 
poziom wykończenia i wyposażenia. wnętrze wykończone jest natu-
ralną skórą oraz szlachetnymi gatunkami drewna. egzemplarz, który 
prezentujemy, oferowany przez firmę Unique Cars z Redy pochodzi 
z 2008 roku i ma niespełna 74 000 km przebiegu. Został wyceniony 
na 349 000 zł. 

b
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wokół samochodów hybrydowych narosło przez lata wiele mitów. Sprawdzamy, 
które z nich są prawdziwe, a które już dawno straciły ważność.

AUTOR: ADAM DRZewIeCKI

SAMOCHODy HyBRyDOwe 
FAKTY I MITY

tym roku mija 18 lat od startu 
sprzedaży pierwszej seryjnie pro-
dukowanej hybrydy na świecie — 
modelu Prius. Dziś jest to najszyb-
ciej rozwijająca się technologia, 
która przebojem zdobywa rynki. 
Niekwestionowanym liderem na 

tym polu jest Toyota, która jako jedyna firma już dawno postawiła 
na hybrydy, dziś mając najwięcej takich modeli w ofercie. Inni pro-
ducenci nadrabiają obecnie straty.

Dla wszystkich stało się jasne, że prosta i  niezawodna techno-
logia, rekordowo niskie zużycie paliwa w  ruchu miejskim, wysoki 
komfort jazdy i ceny porównywalne z innymi napędami, wywołały 
lawinowy wzrost zainteresowania autami hybrydowymi. Po drogach 
świata jeździ już ponad 7 mln tych aut, a ostatni milion został sprze-
dany zaledwie w osiem miesięcy.

Trudno się dziwić, że co druga Toyota Auris sprzedawana obecnie 
w europie, to właśnie hybryda. w Polsce także zainteresowanie hy-
brydami gwałtownie rośnie — w 2014 roku aż o 65% w stosunku do 
roku poprzedniego. Zestawienie danych i faktów dobitnie pokazuje, 
iż auta hybrydowe to dziś realna alternatywa, a nie ciekawostka.

Mit: Hybrydy mają skomplikowaną konstrukcję, więc mogą oka-
zać się zawodne

Hybrydy wygrywają niemal wszystkie rankingi awaryjności, takie 
jak TUV, GTU czy Consumer Reports. wynika to z  ich wyjątkowej 
konstrukcji, co najlepiej widać na przykładzie technologii Toyoty. 
Klasyczny, długowieczny silnik benzynowy o niewysilonej mocy po-
łączono 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-
skiwania energii z hamowania oszczędza tarcze i klocki hamulcowe, 
wydłużając ich żywotność nawet dwukrotnie.

w przeciwieństwie do hybryd, wysilone małe silniki turbodoła-
dowane są bardzo awaryjne. Stosowanie turbin jest rozwiązaniem 
delikatnym i  wrażliwym na przegrzanie, w  efekcie podatnym na 
uszkodzenia. Montowane w autach z silnikiem Diesla filtry cząstek 
stałych (DPF) łatwo się zapychają i wymagają częstej wymiany, nie 
wspominając o innych wrażliwych na długą eksploatację elemen-
tach, jak np. koła dwumasowe czy wtryski paliwa. To sprawia, że 
alternatywny napęd hybrydowy uchodzi dziś za najbardziej nieza-
wodne rozwiązanie w motoryzacji.

Mit: Hybrydy długo się ładuje i są kłopotliwe w użytkowaniu
Najczęściej spotykanych samochodów hybrydowych w  ogó-

le się nie ładuje. Ich akumulatory ładują się automatycznie dzięki 
odzyskiwaniu energii podczas hamowania oraz optymalnemu wy-
korzystaniu mocy silnika benzynowego. Ta energia w konwencjo-
nalnym samochodzie jest marnowana, dlatego w hybrydach mamy 
ją za darmo. Na rynku można co prawda znaleźć doładowywane 
z gniazdka hybrydy plug-in oraz samochody, w których silnik spa-
linowy służy

jedynie do produkcji prądu, zaś koła napędzane są wyłącznie sil-
nikiem elektrycznym, ale są to niszowe, mało popularne modele.

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 zazwyczaj uwielbiają swoje samocho-
dy. Niemal wszyscy wybierają ten napęd ponownie przy zmianie 
auta.

Mit: Baterie hybryd są nietrwałe i drogie w naprawie, której nie 
obejmuje gwarancja

Baterie stosowane w  hybrydach Toyoty udowodniły swoją nie-
zwykłą trwałość przez 18 lat od pojawienia się na drogach pierw-

w
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szych Priusów. Po tych latach nadal zachowują ponad 90% fabrycz-
nej sprawności. Swoją trwałość zawdzięczają nie tylko niezawodnej, 
sprawdzonej konstrukcji, ale też precyzyjnemu chłodzeniu oraz 
systemowi eksploatacji, który dba o  ich optymalne naładowanie 
w granicach 20%-80% pojemności. Oznacza to, że w hybrydach To-
yoty bateria nigdy się nie rozładuje, ani też nie będzie ładowana do 
maksymalnego poziomu, przez co będzie służyć przez cały okres 
życia pojazdu.

Najstarsze Priusy do tej pory jeżdżą na swoich pierwszych aku-
mulatorach. Znane są przypadki hybrydowych taksówek, które 
przejechały milion kilometrów bez wymiany baterii. Do tego moż-
liwe jest wymontowanie tylko jednego ogniwa i wstawienie nowe-
go, bez wymiany całego akumulatora. Z tych powodów 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.

Mit: Hybrydy są droższe od diesli
Aby porównać rzeczywiste ceny poszczególnych modeli, warto 

od razu zastanowić się, jakie wyposażenie nas interesuje. wersje 
podstawowe hybryd są zazwyczaj lepiej wyposażone. Jeśli porów-
nać je z samochodami o podobnej mocy, z automatyczną skrzynią 
biegów, systemem multimedialnym, automatyczną klimatyzacją 
i nowoczesnymi systemami bezpieczeństwa, często okazuje się, że 
auto z silnikiem diesla kosztuje tyle samo co hybryda, a z silnikiem 
benzynowym niewiele mniej. warto jednak pamiętać o  kosztach, 
które pojawiają się po zakupie. To one decydują, ile naprawdę wy-

damy na samochód. Hybrydy, dzięki rekordowo niskiemu zużyciu 
paliwa, wzorcowej bezawaryjności i  najwyższej długowieczności, 
pozwalają oszczędzać już po zakupie. Jeśli do tego dodać wysoką 
cenę odsprzedaży w porównaniu z autami innych marek, całkowity 
koszt posiadania samochodu okazuje się bardzo korzystny.

Mit: Nowe turbodoładowane silniki benzynowe i wysokopręż-
ne są równie oszczędne i ekologiczne jak napęd hybrydowy

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.

Mit: Hybrydy są mniej bezpieczne
Instytut euro NCAP do tej pory poddał testom bezpieczeństwa 

20 samochodów hybrydowych i  elektrycznych. Spośród nich 13 
uzyskało najwyższe noty, co stanowi 65%. Sześć modeli uzyskało 4 
gwiazdki. Tylko jeden samochód elektryczny zasłużył na 3 gwiazdki. 
wynik ten jest znacznie powyżej średniej. Na przykład w 2014 roku 
euro NCAP przebadało 37 samochodów z konwencjonalnym na-
pędem i tylko 17 z nich (46%) uzyskało najwyższe noty.

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



MOTORYZACJA

Producent komfortowych, niezawodnych i prestiżowych aut marki Mercedes słynie nie 
tylko z tego, że niezmiennie jest liderem w dziedzinie technologii motoryzacyjnej, 
ale również proponuje swoim klientom nowatorskie zasady zakupu lub leasingu. 

Obecnie, na okres do końca września, wprowadził promocję, która jako Mistrzowska 
Oferta daje możliwość nabycia mercedesa na bardzo dogodnych warunkach.

orzyści, jakie może odnieść klient w ramach 
obecnej promocji wprowadzonej przez 
firmę Mercedes-Benz, wiążą się ze spo-
sobami finansowania oraz dodatkowym 
wyposażeniem samochodów. Co warto 
podkreślić: dotyczą zarówno podmiotów 
gospodarczych, jak i klientów prywatnych. 

Da się je zsumować – w różnych wariantach i dla różnych modeli – od 
kwoty ok. 3 tys. złotych do kwoty grubo ponad 20 tys. złotych.

Oto jak je prezentuje sama firma:
wyjątkowej ofercie samochodów Mercedes-Benz towarzyszą te-

raz najlepsze możliwości finansowania zakupu. Pierwsza z nich to 
Lease&Drive Basic.

To najłatwiejszy i najlżejszy sposób na przyjemność z  jazdy no-
wym mercedesem. Nowa formuła leasingu, w której nie martwisz 
się o los samochodu po upływie okresu umowy – po prostu odda-
jesz go z powrotem do salonu Mercedesa. Płacisz tylko część war-
tości samochodu, więc raty są znacznie mniejsze od tradycyjnych! 
w  tym sezonie Mercedes poleca najniższe raty w  ofercie na 48 
miesięcy, z ustalonym limitem przebiegu na poziomie 80 tys. km. 
wpłata własna to tylko 10% wartości samochodu.

Druga opcję stanowi Najszybszy leasing.Kierowany jest on do 

firm i biznesmenów zainteresowanych tradycyjną formą leasingu. 
Mercedes-Benz przygotował szeroką ofertę, standardową obejmu-
jącą okres 36 miesięcy. wpłata własna pozostaje na poziomie 15%, 
zaś wartość końcowa to zwyczajowy 1%.

Trzeci wariant zakupu to Credit&Drive. Nowy rodzaj kredytowa-
nia w tej opcji, jest dostępny zarówno dla firm, jak i osób prywat-
nych, pozwala płacić niskie miesięczne raty i jeździć samochodem 
bez konieczności kupowania go na zawsze! Od nabywcy zależy, czy 
po upływie umowy samochód zostanie oddany z powrotem do sa-
lonu, zostanie wykupiony w jednej racie lub będzie spłacany nadal 
w miesięcznych ratach.

Czwarte miejsce to Kredyt dla mistrzów. w zależności od modelu 
samochodu Mercedes-Benz można wybrać jedną z  kilku korzyst-
nych opcji kredytowania. Producent przygotował kredyty z zerową 
stopą procentową, które można spłacić w dogodny sposób (system 
50/50 – połowa na początku, połowa pod koniec okresu kredytowa-
nia) lub w trzech ratach (system 33/33/33). Można także wybrać pro-
mocyjny kredyt z niską stopą oprocentowania już od 2,99% rocznie.

Klasa A oraz ClA
Teraz wybrane modele Klasy A  z  rocznika 2015 i  CLA można 

kupić z pakietem dodatkowego wyposażenia w specjalnej cenie. 
Pakiet wyposażenia zawiera: system PARKTRONIC z  asystentem 

k
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parkowania i  reflektory biksenonowe. System PARKTRONIC z ak-
tywnym asystentem parkowania ułatwia kierowcy zaparkowanie 
samochodu w trudnych miejskich warunkach. Przy prędkości do 25 
km/h samochód sam wyszukuje równoległe miejsca parkingowe. 
Parkowanie odbywa się bez użycia kierownicy – kierujący używa 
gazu, hamulca i skrzyni biegów, resztę wykonuje samochód.

Oferowane w  tej promocji również do obu modeli reflektory 
biksenonowe są znacznie efektywniejsze jako światła mijania oraz 
światła drogowe. Oferują dużo silniejszy strumień światła, lepsze 
doświetlenie krawędzi jezdni oraz możliwość oświetlenia kierunku 
na ciasnych zakrętach. Dynamiczna regulacja świateł jest sterowa-
na czujnikami i  kompensuje zmiany położenia w  trakcie hamo-
wania, przyśpieszania i  jazdy z  obciążeniem. Dzięki temu lampy 
biksenonowe Mercedesa nie oślepiają kierowców jadących z na-
przeciwka.

Klasa B
Dla tej klasy promocja obejmuje linię Urban w skład której wcho-

dzi m.in.: siedemnastocalowe, niskoprofilowe obręcze kół ze sto-
pów lekkich dodają autu dynamiki, oraz chromowane elementy na 
atrapie chłodnicy i na listwach krawędzi a także tylnego zderzaka 
podnoszą urodę samochodu. Chromowane są też końcówki rur 
dwustrumieniowego układu wydechowego. w środku trójramien-
na, wielofunkcyjna kierownica sąsiaduje z elegancko wykończoną 

dźwignią zmiany biegów. elementy wykończenia siedzeń są cha-
rakterystyczne dla topowych wersji tego mercedesa.

Reflektory w technologii LeD oferowane w tej promocji do Klasy 
B dają kierowcy lepsze i przyjemniejsze dla oczu oświetlenie drogi 
i znaków. Barwa światła jest znacznie ocieplona i zbliżona do barwy 
światła dziennego. Same reflektory zaś są trwalsze i nowocześniej-
sze od tradycyjnych lamp.

Klasa E
wybierając Klasę e, wygrywa się już na starcie! w  specjalnej 

ofercie otrzymuje się bogaty pakiet wyposażenia dodatkowego 
w  rekordowo atrakcyjnej cenie. w  jego skład wchodzi system 
PARKTRONIC, automatyczna skrzynia biegów, reflektory w  tech-
nologii LeD z systemem Intelligent Light, możliwość wyboru po-
między linią wyposażenia AVANTGARDe lub eLeGANCe, przygo-
towanie do montażu nawigacji lub opcję linii AMG (dotyczy wersji 

silnikowej e 250 BlueTeC 4MATIC) – a wszystko to w jednym pa-
kiecie!

Linia wyposażenia AVANTGARDe podkreśla sportowy i innowa-
cyjny charakter limuzyny. Gwiazda Mercedesa w  tej linii umiesz-
czana jest na osłonie chłodnicy, chromowane listwy na karoserii 
i  końcówki układu wydechowego dodają drapieżności sylwetce. 
we wnętrzu sportowy styl wyznaczają: trójramienna kierownica wie-
lofunkcyjna, dźwignia biegów z elementami ze skóry nappa oraz 
specjalna tapicerka.

Z kolei linia wyposażenia eLeGANCe podkreśla najpiękniej-
sze i najbardziej wyszukane cechy designu Klasy e. Chromowane 
elementy ozdobne nadwozia, obręcze kół ze stopu metali lekkich 
i gwiazda Mercedesa na masce silnika odzwierciedlają prestiż mar-
ki. elegancki charakter wnętrza budują: nastrojowe oświetlenie 
Ambiente, elementy ozdobne z drewna orzechowego i ekskluzyw-
na tapicerka z tkaniny Strasburg.

Reflektory z systemem ILS to reflektory ułatwiające bezpieczną jaz-
dę, z lampami LeD. Minimalne zużycie energii idzie w parze ze zwięk-
szoną trwałością, a co najważniejsze – maksymalną jasnością oświe-
tlenia i niemęczącym wzroku światłem. Inteligentny system ILS LeD 
dostosowuje rozdział światła do sytuacji jezdnej i przebiegu drogi.

Automatyczna skrzynia biegów 7G-TRONIC PLUS z  dźwignią 
DIReCT SeLeCT i  manetkami sterującymi na kierownicy. Siedem 
biegów do jazdy w  przód umożliwia wykorzystanie optymalnej 

prędkości obrotowej i bardziej dynamiczną jazdę przy mniejszym 
zużyciu paliwa. Nowa jednostka sterująca i oprogramowanie dają 
kierowcy bezpośredni kontakt z pojazdem i lepszą reakcję na ruchy 
pedałem gazu.

Pakiet Gwarancyjny
Dzięki zaletom Pakietu Gwarancyjnego kupujący ma pewność, 

że jego samochodem opiekują się najlepsi specjaliści z autoryzo-
wanych serwisów Mercedes-Benz, którzy korzystają tylko z  orygi-
nalnych części. Utrzymanie luksusowego samochodu nie musi być 
drogieÉ a klient decydujący się na sprzedaż pojazdu, zyskuje do-
datkowy atut – pojazd z dodatkową ochroną jest wart więcej.

Pakiet Gwarancyjny to także lepsza wartość rezydualna samo-
chodu, która w znacznym stopniu przekłada się na wysokość raty 
miesięcznej. Pakiet ten polecany jest nie tylko małym przedsiębior-
stwom, lecz także wielkim korporacjom.

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.
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Choć zadbany i błyszczący samochód to chluba kierowcy, wizyta w myjni tylko dla 
nielicznych oznacza przyjemność. Dla większości to zwykła konieczność, przykry 

obowiązek. Dla wszystkich liczy się minimalizacja wszelkich związanych z myciem auta 
okoliczności, a zwłaszcza – oszczędność czasu. Najlepiej, by samochód umył się sam 

i to marzenie niemal w stu procentach realizuje myjnia w Auto Galerii – oferując 
kompleksowe usługi w konkurencyjnych cenach, w dodatku bez wysiłku klienta.

MYJNIA AUTO GAlERII
SAMOCHODy TeŻ 
MAJą SwOJe SPA

uto Galeria jest przedsięwzięciem koncep-
cyjnym, pomyślanym tak, by jego klient, 
czy raczej gość, czuł się komfortowo, nie-
zależnie od tego z  jakich usług salonu 
korzysta. wszystkie są na najwyższym po-
ziomie i tak jest też w przypadku myjni sa-
mochodowej. Odpowiedniejszym słowem 

byłby tu salon odnowy, bo usługa przypomina raczej wizytę w SPA 
niż mozolną i pracochłonną pracę przy czyszczeniu auta. Zwłaszcza, 
że w ogóle nie wymaga obecności właściciela samochodu – myją 
go pracownicy Auto Galerii.

– Zdecydowaliśmy się połączyć nasze obserwacje, doświadczenia, 
wnioski z rozmów z klientami i zaproponować usługi, jakich na rynku 
brakuje – tłumaczy Jolanta Rowińska, współwłaścicielka Auto Galerii.

Czym myjnia Auto Galerii różni się od innych? Przede wszystkim 
tym, że szanuje czas klientów. Ten, którego brakuje im, by regular-
nie z korzystać z myjni, tego, który spędza się w kolejce oczekują-
cych na wolne stanowisko w myjniach samoobsługowych, w końcu 
tego, którego potrzeba, by kompleksowo auto wyczyścić.

– Mamy cztery samodzielne stanowiska, dwa z  zimną, a  dwa 
z gorącą wodą dla samochodów osobowych i busów – wyjaśnia Jo-

lanta Rowińska. – Nie trzeba u nas czekać na miejsce, a jeśli nawet 
to niedługo. wystarczy przyjechać i powierzyć samochód naszym 
pracownikom.

Podstawowa usługa trwa ok. 30 minut, a rozszerzone zabiegi do 
półtorej godziny. w czasie, gdy samochód poddawany jest wybra-
nym zabiegom pielęgnacyjnym, można przejść się do pobliskiej 
galerii handlowej, albo poczekać w przytulnej, nowoczesnej recep-
cji myjni w przyjemnej atmosferze. Stąd można obserwować proces 
mycia auta, albo przejrzeć gazety, posłuchać muzyki, obejrzeć tele-
wizję, skorzystać z komputera i darmowego wi-Fi. Pomieszczenie 
jest klimatyzowane, komfortowe, przygotowane dla najbardziej wy-
magających klientów. Do dyspozycji są ciepłe i zimne napoje. Jest 
też miejsce dla zwierząt. w Auto Galerii o  nich nie zapominamy, 
chętnie gościmy psy czy koty. w przyszłości w salonie powstanie 
plac zabaw dla dzieci i letnie miejsce relaksu na zewnątrz dla klien-
tów oczekujących na usługę w naszej firmie.

właściciele zdecydowali się na myjnię klasyczną, czyli ręczną. – To 
najstarsza i w naszym przekonaniu najlepsza metoda czyszczenia 
samochodu – podkreśla Jolanta Rowińska. – w przeciwieństwie do 
czyszczenia automatycznego czy szczotkowego, najmniej inwazyj-
na jeśli chodzi o lakier samochodowy. Myjnie bezdotykowe myją, 

a
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ale nie pielęgnują. Nie radzą sobie z dużymi zabrudzeniami, dzia-
łają powierzchniowo i gwarantują chwilowy efekt, automaty szczot-
kowe czasem po prostu szkodzą. U nas w pakiecie podstawowym 
bezdotykowe są jedynie wstępne zabiegi czyszczące samochód 
z  brudu. Potem stosujemy pianę aktywną, hydrowosk, suszenie, 
konserwację opon i na koniec – na życzenie klienta – dodajemy za-
pach do samochodu.

Taki podstawowy pakiet usług kosztuje jedynie 20 zł i  jest to 
najtańsza usługa mycia w  Koszalinie. Można też skorzystać z  pa-
kietów rozszerzonych, a  w  ofercie Auto Galerii jest ich mnóstwo. 
Od ręcznego woskowania samochodów na specjalne okazje, jak 
np. ślub czy przygotowanie samochodu do sprzedaży, przez pranie 
tapicerki i bezpieczne czyszczenie silników, po tzw. auto detailing 
obejmujący kompleksowe czyszczenie auta od zakamarków po 
rurę wydechową.

Preparaty używane do mycia to certyfikowane produkty najwyż-
szej jakości. Nie rysują karoserii ani elementów chromowanych. Są 
ekologiczne, biodegradowalne, mają ładny zapach. Dość zaskaku-
jąca i widowiskowa – trzeba przyznać – różowa piana myjąca to nie 
wymyślny gadżet, ani udziwnienie – kolor jest kwestią specyficzne-
go składu chemicznego. Konserwuje, doskonale woskuje, popra-

wia głębię lakieru, chroni przez promieniowaniem UV, co jest ważne 
zwłaszcza latem. Samochód – gratis – jest woskowany podwójnie, 
więc nie tylko perfekcyjnie umyty, ale i doskonale zabezpieczony 
przed opadami deszczu, śniegu czy mocno operującym słońcem 
w lecie. efekt takiej pielęgnacji jest przede wszystkim długotrwały. 

Auto Galeria oferuje też usługi unikalne, które spodobają się 
szczególnie osobom wyjątkowo zapracowanym. Można np. zare-
zerwować – telefonicznie – mycie samochodu na wybraną godzi-
nę. wystarczy wówczas tylko auto „dostarczyć” do salonu. Jeszcze 
wygodniejsza jest usługa door-to-door (od drzwi do drzwi), nie 
wymagająca obecności klienta w salonie w ogóle. Pracownik Auto 
Galerii odbierze samochód od klienta, a po myciu – odprowadzi 
w  wyznaczone miejsce. Koszt tej wygody, doliczany do wybranej 
usługi, to jedynie 10 zł.

– My po prostu lubimy naszych klientów, lubimy samochody – 
mówi Jolanta Rowińska. – Uważamy, że dobra atmosfera jest bar-
dzo ważna, więc chcemy maksymalnie ułatwić im życie, a jednocze-
śnie zapewnić miłą obsługę. Pracujemy z przyjemnością. Jesteśmy 
otwarci na wszelkie sugestie i prośby klientów, staramy się spełnić 
ich wszelkie potrzeby, te oryginalne i nietypowe również. Myjni jest 
wiele, my damy więcej z siebie i warto się o tym przekonać.

AUTO GALeRIA, ul. Gnieźnieńska 32 , Koszalin, tel. 694 400 500, myjnia@auto-galeria.com.pl
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Prezentujemy wnętrze zaprojektowane przez Tomasza Tarasewicza, pochodzącego 
z Koszalina projektanta, który przez lata kierował m.in. działem wnętrza w miesięczniku 

„M jak mieszkanie” -  w wydawnictwie Murator. Pracuje dla IKeA Centres Polska, 
projektuje domy, apartamenty, mieszkania prywatne a także rozmaite 

przestrzenie użyteczności publicznej czy centra handlowe. 

TOMAsZ TARAsEWICZ
LUBIĘ wIDZIeĆ 
ZADOwOLONą 
TwARZ KLIeNTA

AUTOR: ADAM RóŻAńSKI
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o prezentowanej u  nas realizacji To-
masz Tarasewicz mówi: – Dom o  po-
wierzchni 300 metrów kwadratowych 
to zarazem wyzwanie dla architekta 
ale także niesamowita przestrzeń do 
zrealizowania szerokiego wachlarza 
pomysłów. Inwestorzy zdecydowa-

li się na projekt dosyć nowoczesny a  zarazem unikatowy jeśli 
chodzi o połączenia materiałów wykończeniowych. Pojawia się 
dużo materiałów naturalnych – beton czy drewno, ale również 
stara poniemiecka cegła poddana renowacji, czy deski podło-
gowe odzyskiwane ze starych kamienic. Przecierany beton łą-
czy się z nowoczesnymi surowymi meblami. Niektóre elementy 
wykończenia wnętrz były wykonywane na zamówienie. Takim 
przykładem jest np. stół – surowe deski, z  których powstał, 
zostały spięte stalowymi obręczami co dało całośći wygląd 
bardzo naturalny i idealnie pasującego mebla do trochę lofto-
wego wnętrza. Przy minimalistycznej, szaro-białej kolorystyce, 
tylko ostre kolory obrazów Xy Anki Mierzejewskiej łamią ten 
chłodny, klimat. Celem klienta i  moim było zachowanie styli-
styki oszczędnej, prostych mebli, epoksydowej podłogi prze-
łamanej kolorami wypływającymi jedynie z obrazów i zastoso-
wanych dodatków.

– Co sprawia, że rozpoczyna Pan działalność projektową 
poza Warszawą?

– Projektuję wszelakie wnętrza: domy, apartamenty, mieszka-
nia, sklepy, lokale usługowe czy centra handlowe. Od bardzo 
dawna współpracuję z  Inter IKeA, teraz Ikea Centers.To była 
praca rzeczywiście mocno skoncentrowana na warszawie, ale 
miałem też okres, kiedy uczestniczyłem w  dużych projektach 
w  łodzi, wrocławiu i  Gdańsku. w  Koszalinie pierwsze projek-
ty wykonywałem już w  ubiegłym roku. Zresztą określenie „w 
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Koszalinie” to tylko pewne przybliżenie. współpracowałem 
z  klientami w  pasie inwestycji nadmorskich. Chciałbym tutaj 
pracować coraz więcej, bo przecież ciekawe rzeczy można ro-
bić nie tylko w wielkich miastach a  przy tym Koszalin to moje 
rodzinne miasto gdzie bliskość morza powoduje otwarcie ho-
ryzontu twórczego.

– Co Pan lubi najbardziej projektować? Co sprawia Panu 
szczególną przyjemność?

– Bardzo lubię pracę z  klientem indywidualnym. Tworzy się 
wtedy wnętrza, które są bardzo namacalne, zindywidualizowa-
ne. Napędzające jest widzieć na twarzach klientów zadowole-
nie potwierdzające, że powstaje coś wyłącznie dla nich. Mimo 
że już nie pracuję w wydawnictwie Murator, to wciąż pojawia-
ją się w  jego tytułach moje projekty jako prezentacje wnętrz. 
Chodzi o miesięczniki „M jak mieszkanie”, „Dobre wnętrze” czy 
„Moje mieszkanie”. Dodatkowym nośnikiem jest internet i por-
tale o tematyce wnętrzarskiej w których występuję jako ekspert 
udzielając porad z dziedziny urządzenia wnętrz. Dla mnie jed-
nak najważniejszy jest bezpośredni kontakt z ludźmi.

– Mimo młodego wieku ma Pan ogromne doświadczenie. 
Także w kreowaniu nowoczesnego designu, choćby poprzez 
pracę w renomowanym wydawnictwie.

– Moja przygoda z  „pokazywaniem się”- jeśli chodzi o  pro-
jekty firmowane z  imienia i nazwiska zaczęła się wraz z „M jak 
mieszkanie”. Potem przerodziło się to w stałą formę, bo zosta-
łem szefem działu wnętrza w  wydawnictwie Muratorze. Ale 
wciąż były też inne prace – na przykład: reklama, design, katalo-
gi produktowe, stoiska targowe, projektowanie sklepów a tak-
że Visual Merchandising. Dostrzegam wiele płaszczyzn w dzie-
dzinie projektowania. Po okresie pracy w  wydawnictwie, zaczął 
się rozdział – IKeA, w  tym zwłaszcza współpraca z  Domoteką 
w warszawie. Domotekę wizerunkowo prowadzę od sześciu lat, 
projektując ekspozycje, organizuję wystawy sztuki i designu. Ta 
praca również daję mi ogromną satysfakcję a także zbieram do-
świadczenie z dziedziny marketingu i PR. 
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Tomasz Tarasewicz – absolwent IV LO w Koszalinie następnie 
Instytutu wzornictwa – Politechniki Koszalińskiej. Swoją pracę 
zaczynał na praktykach  w Los Angeles USA. Dokształcał się na  
kierunku Design Management w Szkole Głównej Handlowej i In-
stytucie wzornictwa Przemysłowego w warszawie .

Pracował dla takich marek jaK:
Fortis Nowy Stary Browar
UNILeVeL Polska S.A.
IKeA – ICSAB – Sweden
Tubądzin Group Sp. z o.o.
Ceramika Paradyż Sp. z o.o.
OPOCZNO S.A.
Ceramika CeRSANIT Sp. z o.o.
SANITeC KOłO Sp z o.o.
KeRAMAG- JOOP
ICI Polska Sp. z o.o.
Fabryka farb I lakierów ŚNIeŻKA S.A.
Niepubliczne przedszkole „ZIeLONA CIUCHCIA”
PHILIPIAK Polska 
VOX S.A.
MASTeRCOOK S.A.

w chwili obecnej prowadzi biuro projektowe Level Interior które 
zajmuje  się projketowaniem wnętrz oraz Visual Merchandesin-
giem. 

Level Interior
www.levelinterior.eu
mob: +48 501 062 203
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iotr Kujawski to absolwent wydziału ogrodni-
czego – architektury krajobrazu Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa wiejskiego w  warszawie. 
Od 18 lat zajmuje się profesjonalnie architek-
turą krajobrazu. O swojej pracy mówi: – w pra-
cy zawodowej zależy mi na tym, aby moje po-
mysły na aranżowanie przestrzeni współgrały 
z istniejącym otoczeniem, zawsze nawiązywały 

do niego, stanowiąc naturalne uzupełnienie brył budynków, prze-
myślanie wypełniały przestrzeni parków, skwerów, placów oraz 

bezpiecznie i  ciekawie dopełniały arterie komunikacyjne. Przygo-
towując projekty zwracam uwagę zarówno na część estetyczną 
przedsięwzięcia, jak i   dokładam starań, aby moje pomysły były 
realne – tzn. umiejętnie wpisywały się w  rygory obowiązujących 
przepisów prawnych oraz były rozsądne z punktu widzenia zapla-
nowanych i ponoszonych przez inwestora kosztów. Tworzę przemy-
ślany krajobraz. Oferuję kompleksowe przygotowanie opracowań 
projektowych rozpoczynając od fazy inwentaryzacji zieleni poprzez 
tzw. gospodarkę drzewostanem na projektach budowlanych i wy-
konawczych kończąc.

p
Zieleń wokół budynków może być dziełem przypadku, może również dobrze 

przemyślana i umiejętnie podkreślać walory architektury, dopełniać ją w sensie 
estetycznym. w tym drugim przypadku warto odwołać się do fachowca i zlecić takie 

usługi architektowi krajobrazu. Prezentujemy prace jednego z nich – Piotra Kujawskiego. 

PIOTR KUJAWsKI
ZIeLeń TO NATURALNe 

DOPełNIeNIe BUDyNKów
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Piotr Kujawski, www.przemyslanykrajobraz.pl,  tel: 609 680 070
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ednym ze sposobów na włączenie elementów in-
spirowanych naturą do przestrzeni mieszkalnej są 
lampy z forniru. Na Targach Mebla i Designu w Me-
diolanie 2015 stoisko hiszpańskiej marki oświetlenia 
projektującej tylko w  tej technologii wyróżniało się 
na tle innych propozycji – niepowtarzalnym, wręcz 
nieokrzesanym wzornictwem.

Użycie opatentowanej technologii Polywood® 
sprawia, że lampy z forniru są trwałe w użytkowaniu i odporne na 
zabrudzenia. Jedyne w swoim rodzaju formy, jakie daje fornir uzy-
skuje się poprzez właściwości sklejki i jej ręczne modelowanie.

włoska lampa Alida o przekroju 80 cm do sesji zdjęciowej zosta-
ła zaaranżowana w zakątku wapiennych skał. Kształtem przypomina 
olbrzymi kwiat, który harmonijnie komponuje się z naturalną chro-
powatością minerału i  piaskowymi barwami. Inspirujące zdjęcie 
można odtworzyć we wnętrzu, wybierając materiały wykończenio-
we o podobnych strukturach i kolorach.

Seria lamp Spiro powstała z ręki artystki Remedios Simon. Okre-
ślana jest „Hypnotic Pattern” ze względu na mozaikę ręcznie ufor-
mowanych fornirowych listew o strukturze nawiązującej do kierun-
ku w sztuce op-art. Abażury Spiro występują w dwóch średnicach 
75 i 95 cm oraz w niebieskim, czerwonym, żółtym i naturalnym wy-
barwienia forniru. Po włączeniu światła, abażur zamienia się w zjawi-
skową kompozycję świetlną.

wystrój i  organizowanie przestrzeni mieszkalnej to wyzwanie, 
przyjemność i satysfakcja. wybierając naturalne dodatki, materiały 

wykończeniowe i  oświetlenie z  forniru inspirowane naturą otrzy-
mujemy wnętrze bliskie idei „slow life”, w którym łatwiej się odpo-
czywa i łapie balans. łagodna i bursztynowa kolorystyka uspokaja, 
natomiast drewno ociepla wnętrze i  symbolicznie rozpala ducha 
„domowego ogniska”. w  naturalnych wnętrzach lepiej zadbamy 
o kondycję psychofizyczną.j

Inspiracja naturą jest dziś najbardziej obiecującą tendencją w designie i aranżacji wnętrz. 
Projektanci chętnie zaglądają do świata przyrody po zestawienia kolorystyczne, 

struktury, nowe tworzywa.

AUTOR: MARTyNA GRUŻewSKA (włAŚCICIeLKA SALONów Z OŚwIeTLeNIeM MARA)

TREND
NATURALNIe
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Lampa wisząca Alida

Lampa wisząca Spiro
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Salon Oświetlenia MARA, ul. Szarych Szeregów 14, Koszalin, ul. Ogrodowa 23, Słupsk, www.oswietleniemara.pl

Targi Mebla i Designu w Mediolanie 2015

Targi Mebla i Designu w Mediolanie 2015
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Piękna i zabytkowa koszalińska ulica Piłsudskiego zapełnia się ciekawymi miejscami. 
Powstają restauracje, kluby i nowe sklepy. w lipcu pojawił się tu sklep Fashion Dealers, 

który lokuje się w różnych miejscach Polski - w formie butików tymczasowych jak 
i w formie butików stacjonarnych. Czas prosperowania Fashion Dealers w danym 

miejscu nigdy nie jest określony z góry.  Ciekawe, surowe wnętrze i ubrania 
polskich projektantów, wygodna kanapa i sympatyczne właścicielki, których 

pasją jest moda. To miejsce ma szanse stać się prawdziwym przebojem 
dla wszystkich, którzy szukają własnego, niepowtarzalnego stylu.

Inne? DzIwne? nIebanalne!
FashIon Dealers - ubranIa polskIch projektantów w koszalInIe

Sklep przy Piłsudskiego 4 Maja Staniszewska (właścicielka 
marki Fashion Dealers )otworzyła wraz z  Aleksandrą Świątczak. 
Butik z  ubraniami ma być miejscem spotkań jakiego jeszcze 
w  tym mieście nie było. Fashion Dealers wzbogaca przestrzeń 
miejską o audiowizualne doznania, których kreatorem jest Remi-
giusz Rąpała współtworzący markę znany jako LAIK.

– Można do nas wpaść na kawę i po prostu pogadać o modzie 
– mówi Ola Świątczak. – Planujemy różnego rodzaju wydarzenia 
modowe, pokazy projektantów, chcemy nawiązać współpracę 
z lokalnymi artystami, zająć się organizacją wystaw rysunków czy 
fotografii. Planujemy Nocne wyprzedaże przy lampce wina, bez 
pośpiechu, bez szczególnej okazji, w  miłym towarzystwie – tak 
prosperują butiki Fashion Dealers.

– Mamy ambicje, żeby pokazać tu ubrania polskich projektan-
tów, którzy niekoniecznie są jeszcze znani, ale tworzą naprawdę 
wartościowe, ciekawe rzeczy – opowiada Maja Staniszewska. – 
Przede wszystkim nie jest to masowa produkcja rodem z sieció-
wek, ale naprawdę oryginalne projekty. Propagujemy sprzedaż 

ubrań uszytych z autorskich dzianin, z tkanin zdobionych autor-
skimi printami, których z  pewnością nie da się znaleźć w  skle-
pach popularnych marek w centrach handlowych.

Ubrania, które zapełniają wieszaki w  butiku Fashion Dealers 
trudno zakwalifikować do jakiegoś określonego stylu czy przy-
pisać konkretnej grupie wiekowej.wiele projektów to ubrania 
unisex [w trakcie naszej rozmowy do sklepu zagląda dwóch 
mężczyzn, a jednemu z nich przy drobnej pomocy Oli udaje się 
kupić ciekawy t-shirt]. właścicielkom sklepu zależy na tym, żeby 
inspirować do własnych poszukiwań, pokazywać nowe kierunki.

– Nie nastawiamy się na jakiegoś konkretnego klienta. – tłuma-
czy Ola. – Zapraszamy wszystkich, nikogo nie przekonujemy na 
siłę do naszych propozycji-tylko podpowiadamy. Chęć do eks-
perymentowania musi być po drugiej stronie.

– w butiku znajdują się ubrania projektantów z różnych zakąt-
ków Polski – mówi Maja Staniszewska. – Niektórzy szyją sami, inni 
zlecają szycie szwalniom. Jednak w każdym przypadku ubrania 
są unikatowe. To bardzo krótkie serie, a niektóre rzeczy to poje-

AUTOR: AGATA OSSOwSKA / FOTO: wOJCIeCH GReLA, LAIK
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dyncze sztuki. I, co najważniejsze, współpracujemy z ludźmi, któ-
rzy naprawdę kochają projektować. Czasem słyszę od klientki, że 
te ubrania są „dziwne, inne, nie dla mnie”- te opinie są cenniej-
sze niż słowa: „jest tak, jak wszędzie”.

Na pewno nie jest „jak wszędzie” i widać to już na pierwszy 
rzut oka. Sklep mieści się w  starej kamienicy, wnętrze jest su-
rowe, monochromatyczne, urządzone bardzo oszczędnie(w każ-
dym mieście Fashion Dealers wygląda tak samo), ale skutecz-
nie przyciąga wzrok. w  pierwszych dniach po otwarciu sklepu 
zaglądało tu właśnie wiele osób zaciekawionych interesującym 
wystrojem. Po przekroczeniu progu łatwo zostać na dłużej. Jest 
sporo do obejrzenia i przymierzenia.

– Uważamy, że Koszalin ma duży, niezagospodarowany poten-
cjał – twierdzą właścicielki. – Ludzie sporo tu narzekają, ale wcale 
nie trzeba się temu nastrojowi poddawać. My lubimy to, co ro-
bimy, chcemy pokazywać nowe rzeczy. Nie boimy się wyzwań 
i  będziemy się bardzo starać. Zapraszamy do Fashion Dealers 
na Piłsudskiego 4!
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Komplet gości to nie przypadek, a kolej-
ny dowód na to, że Marina Mielno to inte-
res przemyślany w każdym szczególe. Jak 
mówią właściciele, zanim przystąpili do 
budowy pensjonatu, dużo czasu poświę-
cili rozpoznaniu rynku, bo tylko z  pozoru 
prowadzić obiekt turystyczny w Mielnie to 

prosta sprawa. Prowadzić go tak, by od samego początku działał jak 
należy i budował renomę nie jest łatwo. Podpatrywali więc innych, 
dużo jeździli, starannie dobierali współpracowników. Menedżerem 
obiektu została pani Karolina Trzeszczkowska, która zawodowe do-
świadczenie zdobywała w renomowanych sieciach hotelarskich.

KREMOWA BOMBONIERKA

Marina Mielno stoi nad brzegiem jeziora Jamno, w charaktery-
stycznym miejscu, bo obok mieleńskiej karuzeli. Do morza stąd jest 
jakieś 200-300 metrów.

Piękne miejsce. Ale dopiero kiedy staniemy na balkonie które-
goś pokoi od strony jeziora, w pełni docenimy walory położenia. 
Z  tej perspektywy można uświadomić sobie, jaki potencjał tkwi 
w tym jeziorze, którego brzeg obecnie zapchany jest w większości 
rozmaitymi tymczasowymi budowlami, namiotami handlowymi, 
straganami – po prostu badziewiem.

Cieszy fakt, że mieleńscy radni w końcu zabrali się za porządko-
wanie tej przestrzeni i od przyszłego roku nie będą mogły nad brze-
giem Jamna funkcjonować rozmaite estetyczne koszmarki i intere-
siki niczym z tureckiego bazaru. wolne miejsce ma wypełnić zieleń 
publiczna, czyli jak się można domyślać – skwery i trawniki.

Na tym tle Marina jest jak domek z bajki. Nie tylko dlatego, że jest 
nowa. To po prostu ładny, duży dom, zaprojektowany bez udziw-
nień. Z  jasną elewacją, obszernym tarasem od ulicy Bolesława 
Chrobrego (główna ulica Mielna wiodąca do Unieścia). Z drugiej 
strony urządzony został mniejszy taras i parking dla samochodów 
gości. Całość ogrodzona, chociaż z  dostępem do brzegu jezio-
ra. Do pływającego pomostu można przycumować rower wodny 

k

Aż trudno uwierzyć, że już nazajutrz po przyjęciu inaugurującym działalność 
pensjonatu Anny i Przemysława Saków zapełnił się on gośćmi do ostatniego miejsca. 

Komplet rezerwacji obejmuje zresztą całe wakacje. Młodzi przedsiębiorcy, znani 
dotychczas z sukcesów rodzinnej firmy budowlanej SAKBUD, zapowiadają że Marina 

Mielno to ich pierwsze ale nie ostatnie słowo w branży turystycznej. Sama zaś 
Marina ma być obiektem całorocznym, a nie tylko sezonowym, proponującym 

organizację imprez okolicznościowych, szkoleń i konferencji. 

MARINA MIElNO
PeNSJONAT NAD JeZIOReM

AUTOR: ANDRZeJ MIeLCAReK / FOTO: ALLA POZMOGOwA
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a w przyszłości pewnie i motorówki. Na dzieci czekają urządzenia 
do zabawy ustawione w cieniu dużego drzewa.

sTO OsóB PRZY sTOlE

Pensjonat to 38 pokoi, sala zabaw dla dzieci, kawiarnia (Karuzela 
Cafe) i restauracja (Biała Dama). Jednorazowo mogą w nim przeno-
cować około 120 osób. Jak przyznaje pani Anna Sak, dużym wyzwa-
niem było przygotowanie się do całodziennego żywienia – niejako 
z marszu – ponad stu osób. Kucharze co prawda wcześniej przez 
parę dni testowali urządzenia, ale czym innym jest gotowanie tak 
sobie, bez presji czasu, a czym innym praca na pełnych obrotach.

właścicielka chwali: – Udało nam się skompletować świetną eki-
pę kucharską. Jedzenie jest na pewno jednym z atutów naszego 
pensjonatu. Zaświadczają o tym wpisy gości w księdze pamiątko-
wej.

Rzeczywiście w księdze przybywa sympatycznych notatek i  rze-
czywiście większość odnosi się do walorów kuchni pensjonatu. Nie 
powinno to dziwić, skoro młody szef kuchni, Mateusz Urbański, tak 
mówi o swojej pracy: – Dla mnie to nie tylko sposób zarabiania pie-
niędzy. To pasja. Uwielbiam gotować, szukać nowych rozwiązań. 
Musi być nie tylko smacznie, ale i estetycznie. Dlatego dużo uwagi 
poświęcamy temu, by już wygląd talerza zachęcał do posiłku.

Oprócz gości pensjonatu w restauracji pojawia się coraz więcej 
gości z zewnątrz. Mają do wyboru dania z niedługiej, ale urozma-
iconej karty dań. Pani Anna Sak mówi: – Celowo postawiliśmy na 
menu krótkie. Świadomość kulinarna Polaków rośnie. większość 
gości zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli lokal oferuje kilkadziesiąt 
dań głównych, to z pewnością będą one odgrzewane. Krótka karta 
sygnalizuje zaś, że u nas wszystko jest świeże, przygotowywane pod 
konkretne zamówienie konkretnej osoby.

Jak powiedzieliśmy wcześniej, sala jadalna mieści nieco ponad 

sto osób jednocześnie. Niedługo miejsc będzie jeszcze więcej, bo 
w planach jest założenie ogrodu zimowego.

W KAWIARENCE

Chociaż nie przyznaje tego głośno, oczkiem w głowie szefowej 
Mariny jest kawiarnia Karuzela Cafe. Serwuje ona pyszną kawę, 
w tym mrożoną w paru smakach. Są oczywiście także inne napoje 
i lody. Ale hitem jest ciasto. Największym powodzeniem cieszy się 
to domowe, które przygotowuje zaprzyjaźniona gospodyni. – Jest 
wyjątkowe, zawsze świeże i naprawdę przywodzi od razu skojarze-
nie z domem – przekonuje Anna Sak.

INWEsTYCJA PO INWEsTYCJI

Firma SAKBUD specjalizuje się w  ciężkich robotach budowla-
nych i transporcie. Ma już pewną tradycję, bo pan Przemysław prze-
jął ją po rodzicach 10 lat temu, zaraz po ukończeniu studiów na Po-
litechnice Koszalińskiej. wspólnie z żoną rozwinął ją, odnowił park 
maszynowy. A jako że oboje są pełni energii, małżonkowie zaczęli 
poszukiwać nowych wyzwań. Stąd pojawił się pomysł na dewelo-
perkę.

Firma postawiła w  Koszalinie przy ulicy Odrodzenia budynek 
z 50 mieszkaniami na sprzedaż. Sprzedała wszystkie – poza dwoma 
największymi. wspominamy o tym, bo ma to bezpośredni związek 
z Mariną Mielno. Pani Anna, która również jest absolwentką naszej 
politechniki, wyjaśnia: – Pieniądze z inwestycji przy ulicy Odrodze-
nia były naszym kapitałem, kiedy postanowiliśmy zbudować pen-
sjonat.

Pan Przemysław dodaje: – Pomysł na zaistnienie w branży tury-
stycznej to nie jest jakiś nasz kaprys. Kierując się zdrowym rozsąd-
kiem, doszliśmy do wniosku, że trzeba „stanąć na dwóch nogach”. 
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w budowlance są okresy koniunktury i okresy słabsze. Mając zaple-
cze w postaci innej działalności, budujemy firmę stabilniejszą.

Realizacja Mariny Mielno trwała dwa lata. w  malutkim stopniu 
budowana była siłami własnymi, większość prac do dzieło podwy-
konawców. – Było nam o tyle łatwiej niż innym, że działka była wła-
snością rodziny od chyba 25 lat. Nie wydawaliśmy więc pieniędzy 
na zakup gruntu. Jej położenie aż kusiło, by powstał tu hotel albo 
pensjonat – komentuje Przemysław Sak.

PIERWsZE sŁOWO, AlE NIE OsTATNIE

Na razie państwo Sakowie skupieni są na pierwszym sezonie 
Mariny. Cieszą się, bo przyjęty sposób promowania oferty (oparty 
na Internecie) doskonale się sprawdził. Rezerwacje spływały, kiedy 
pensjonat był jeszcze w budowie.

Nie nastawiają się jednak wyłącznie na obsługę gości wakacyj-
nych. Chcą, by ich pensjonat żył przez cały rok. – Jesteśmy przy-
gotowani na to, by organizować uroczystości rodzinne i okoliczno-
ściowe, a także konferencje albo przyjmować grupy szkoleniowe. 
Zdajemy sobie sprawę, że podejmujemy duże wyzwanie, ale przy-
gotowujemy się do niego już od pewnego czasu. Planujemy na 
przykład wzbogacenie naszej oferty o elementy małego SPA, jak na 
przykład masaże – wyjaśnia pani Anna.

Pan Przemysław dodaje: – Marina to nasze pierwsze słowo 
w branży turystycznej, ale nie ostatnie. Mamy prawie dwuhektaro-
wą działkę w Unieściu, gdzie planujemy dużo większą inwestycję. 
Świetna lokalizacja, spokojnie, blisko morza, w otoczeniu zieleni. Na 
początek powstanie 50 domków drewnianych, później aquapark 
zewnętrzny. A jako ostatni etap duży hotel, pięciopiętrowy. Jest już 
pozwolenie na budowę i projekt.

– A po drodze będzie jeszcze nasz dom w Skwierzynce – śmieje 
się pani Anna. – właściwie już go rozpoczęliśmy, ale ze względu 
na budowę Mariny przerwaliśmy. Zasłużyliśmy na to, by pomyśleć 
trochę o sobie. 

    Marina Mielno - Pensjonat nad Jeziorem, ul. Bolesława Chrobrego 26A, 76-032 Mielno, tel. +48 602 14 13 12, www.marina-mielno.pl
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ecyzja o tym, czy w ogóle posyłać dziecko 
do przedszkola jest bardzo istotna. Na-
wet, jeśli rodzice mogą pozwolić sobie na 
domową opiekę – mamy, niani lub babci, 
warto przemyśleć, czy kontakt z  rówie-
śnikami nie będzie dla trzylatka bardziej 

korzystny. Dzieci w tym wieku powinny zacząć uczyć się funkcjono-
wania w grupie.

– Uspołecznienie, kontakt z innymi dziećmi, nauka współdziałania 
i rozwiązywania konfliktowych sytuacji to tak naprawdę nadrzędne 
wartości i funkcje przedszkola – wyjaśnia Aleksandra Krawczyk, psy-
cholog, pedagog, dyrektor koszalińskiego przedszkola edukoland. 
– w naszej pracy kładziemy szczególny nacisk właśnie na kompe-
tencje społeczne, naukę kompromisów, wspólnego rozwiązywania 
problemów. Przyglądamy się dzieciom bardzo uważnie i wyraźnie 
widzimy, że te, które chodzą do przedszkola rozwijają się zupełnie 

d
Życie małego człowieka jest pełne wyzwań. w okolicach trzecich urodzin przychodzi 
zwykle czas przekroczenia pierwszego naprawdę dużego progu. Progu przedszkola. 

warto zadbać o wybór najlepszego miejsca, w którym dziecko będzie nie tylko 
bezpieczne, otoczone opieką, ale też znajdzie warunki do efektywnego 

rozwoju i dobrego startu w dalszą edukację. 

DOBRY sTART W EDUKACJę
ODKRywANIe TALeNTów 

ZACZyNA SIĘ w PRZeDSZKOLU
AUTOR: AGATA OSSOwSKA / FOTO: ALLA BOROń
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inaczej. Stają się bardziej odważne, a pokonywanie pierwszych trud-
ności dodaje im skrzydeł. Dzieci uczą się też od siebie nawzajem.

edukację przedszkolną mogą rozpocząć już 2,5-latki. Dzięki temu 
dziecko dostaje bonus w postaci dodatkowego roku przedszkola, 
zabranego teraz nową reformą oświaty. Realizuje wtedy dwukrotnie 
program rocznego przygotowania przedszkolnego czyli tzw. „ze-
rówkę”, co daje mu możliwość lepszego przygotowania do nauki 
w szkole, zarówno w zakresie dydaktyki jak i stokroć ważniejszego 
rozwoju emocjonalnego.

Kiedy decyzja o dalszych edukacyjnych losach malucha jest już 
podjęta, czas na wybór konkretnego przedszkola. warto zwrócić 
uwagę na warunki, które oferuje placówka. w prywatnych można 
zwykle liczyć na bardziej kameralne grupy, a dzięki temu bardziej 
indywidualne podejście nauczycieli do dziecka. Dla trzylatka wej-
ście w nową rzeczywistość i tak wiąże się ze sporym stresem. Dzięki 
bliskiemu kontaktowi z dyrektorem i nauczycielem zarówno dzie-
ci, jak i - często pełni obaw – rodzice czują się spokojniej i bardziej 
komfortowo.

Nie do przecenienia jest też oferta edukacyjna przedszkola. To, 
co dorośli nazywają „edukacją” na etapie przedszkolnym przybie-
ra jednak raczej formę zabawy, którą w przemyślany, zaplanowany 
sposób kieruje nauczyciel.

– warto zwrócić uwagę na to, kto dokładnie prowadzi przed-
szkolne zajęcia – podpowiada Aleksandra Krawczyk. – Tworząc edu-
koland koncentrowałam się właśnie na tym, aby oferta edukacyjna 
była jak najbogatsza i  wspierająca wszechstronny rozwój. współ-
pracujemy więc z nauczycielami, którzy są specjalistami w swoich 
dziedzinach. Zajęcia logopedyczne, muzyczne, teatralne, sportowe 
i językowe są w naszym przedszkolu prowadzone przez osoby, któ-
re są na stałe związane z edukacją w danym zakresie. To nauczy-
ciele z koszalińskiej Szkoły Muzycznej, nauczyciele języków obcych 
przygotowani specjalnie do pracy z małymi dziećmi, profesjonalni 
instruktorzy zajęć sportowych i artystycznych.

Czego uczą się dzisiejsze trzy- cztero - i  pięciolatki? w  przed-
szkolu edukoland liczba ciekawych zajęć jest imponująca. Dzieci 
uczestniczą w  zajęciach językowych – uczą się m.in. angielskiego 
pod okiem fachowców wykorzystujących uznaną w świecie metodę 
Helen Doron.

– wprowadziliśmy też język hiszpański, ponieważ okazało się, że 
dzieciom łatwo przychodzi jego nauka – mówi Aleksandra Krawczyk. 
– Uważam, że znajomość kilku języków to podstawa funkcjonowania 
we współczesnym świecie. Za kilka lat stanie się to pewnie jeszcze 
bardziej istotne, a dzieci w tym wieku, podczas zabawy, szczególnie 
łatwo przyswajają słownictwo i „melodię” obcego języka.

Zajęcia językowe w  przedszkolu to prawdziwe wydarzenie! Do 
dzieci przyjeżdża nauczycielka wyposażona w skrzynię pełną skar-
bów i niespodzianek, „lekcję” prowadzi pluszowy zwierzak – piesek 
(w przypadku angielskiego) lub krówka (hiszpański). wykorzysty-
wane są kolorowe obrazki, zabawki, piosenki i  wesołe wierszyki. 
w takich warunkach język wpada w ucho bez wysiłku, przy okazji 
dobrej zabawy.

Aby rozwój dziecka był harmonijny i wszechstronny przedszko-
le powinno zadbać również o  inne aspekty edukacji. edukoland 
współpracuje na stałe z  neurologopedą. Pomaga to wychwycić 
wszelkie problemy z rozwojem mowy, również te, które wydają się 
błahe i tylko specjalista jest w stanie odróżnić je od zwykłych, cha-
rakterystycznych dla wieku trudności. A wczesne rozpoznanie i dal-
sza (co ważne – indywidualna) praca z dzieckiem pozwala szybko 
i skutecznie pozbyć się kłopotów z wymową.

To jednak nie wszystko. edukoland oferuje także zajęcia… ka-
rate! Dostosowane rzecz jasna do wieku dzieci i prowadzone tak, 
żeby zapewnić maluchom odpowiednią dawkę ruchu.

– Codziennie w  każdej z  grup odbywa się oczywiście poranna 
gimnastyka – opowiada Aleksandra Krawczyk. – Mamy też własny 
ogród z nowym placem zabaw, który pozwala dzieciom wyszaleć 
się na powietrzu. Dodatkowa porcja ruchu jest jednak bardzo waż-
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na. Karate prowadzi w edukolandzie instruktor Karate Kyokushin. 
Dzieci uczą się robić przewroty, gwiazdy, stać na rękach. Poziom 
trudności tych ćwiczeń jest dostosowany do ich możliwości. Zaję-
cia sportowe to zresztą okazja do rozwijania innych umiejętności 
– choćby samodzielnego przebierania się.

edukoland stawia też na bliski kontakt z muzyką i sztuką. Dzie-
ci nie tylko regularnie uczestniczą w  koncertach (co miesiąc do 
przedszkola przyjeżdżają muzycy z Filharmonii Koszalińskiej), spek-
taklach teatralnych i wyjściach do kina ale mają tez możliwość bar-
dzo wcześnie (bo już w wieku czterech lat) rozpocząć naukę gry na 
instrumentach. Biorą też udział w zajęciach teatralno – umuzykalnia-
jących. Ich efektem są wspaniałe spektakle, które dzieci wystawiają 
wspólnie z nauczycielami i  rodzicami. Kilkoro dzieci, które zakoń-
czyły już swoją przedszkolną przygodę w  edukolandzie, uczy się 
dziś w koszalińskiej Szkole Muzycznej.

– Chciałabym, żeby edukoland był miejscem, w którym ujawniają 

się talenty, naturalne predyspozycje dzieci – wyjaśnia Aleksandra 
Krawczyk. – Między innymi dlatego tak ważne jest, żeby dzieci od 
początku obserwowali nauczyciele posiadający gruntowne przygo-
towanie w konkretnej dziedzinie.

edukoland regularnie gości niezwykłe pokazy Pomysłowej Fa-
bryki, firmy specjalizującej się w przybliżaniu najmłodszym wiedzy 
przyrodniczej. Okazuje się, że fizykę, chemię i biologię można zgłę-
biać już w przedszkolu. wszystko jest tylko kwestią zbudowania od-
powiedniego programu i umiejętności zaprezentowania dzieciom 
fascynujących zjawisk i eksperymentów w przystępnej dla nich for-
mie. edukoland stawia tu po raz kolejny na współpracę z najlepszy-
mi fachowcami.

w bogatym programie przedszkolnych zajęć edukolandu nie 
brakuje też wycieczek do wiosek tematycznych, gospodarstw agro-
turystycznych, w których dzieci poznają pracę rolników, czy atrakcji 
w rodzaju wyprawy za miasto kolejką wąskotorową.
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Przedszkole Niepubliczne edukoland, ul. e. Gierczak 9, Koszalin, www.edukoland.pl, facebook.com/edukoland

Dorośli aktywnie uczestniczą w  życiu przedszkola, mają okazję 
poznać nauczycieli i rozwiać wszelkie wątpliwości jeszcze na długo 
przed dniem, w którym zawitają do niego z dzieckiem.

– Pierwsze spotkania dla rodziców trzylatków organizujemy już 
w  czerwcu. Później można odwiedzić przedszkole z  dzieckiem, 
a w drugiej połowie sierpnia zaczynamy realizować program ada-
ptacji, w który angażują się wszyscy – dzieci, rodzice i nauczyciele 
– mówi Aleksandra Krawczyk. – Bardzo nam zależy na współpracy 
z rodzicami. Ja sama, jako mama trzylatka, wiem jak emocjonujące 
są pierwsze dni w przedszkolu. To, że mamy kamery i online można 
obserwować dziecko podczas zabaw i zajęć bardzo pomaga rodzi-
com, pozwala obserwować dziecko w zupełnie nowych sytuacjach. 
To bardzo cenna wiedza – jak zachowuje się w grupie pod moją 
nieobecność, jak lubi spędzać czas.

współpraca z  rodzicami to także regularne, kilkustronicowe 
opisy postępów, które zrobiło dziecko, a także ewentualnych trud-

ności, jakie napotkało. Dzięki maksymalnie szesnastoosobowym 
grupom nauczyciele edukolandu bacznie obserwują swoich pod-
opiecznych i w wielu przypadkach mogą pracować z nimi indywi-
dualnie (wykonując na przykład krótkie ćwiczenia zalecone przez 
logopedę).

– Stawiam na pracę z  młodymi, zaangażowanymi nauczyciela-
mi, którzy pomagają tworzyć w edukolandzie rodzinną atmosferę 
– tłumaczy Aleksandra Krawczyk. – Od początku przyświecała mi 
idea stworzenia przyjaznego i  bezpiecznego miejsca, które po-
zwoli dzieciom odkryć pasje i  zdolności. Uwielbiam obserwować 
jak zmieniają się nasze przedszkolaki i  uważam, że to naprawdę 
fascynujące, kiedy z  lekko przestraszonego nową sytuacją trzylat-
ka wyrasta pewny siebie, mądry sześciolatek. wiem, że dzieci, któ-
re opuszczają przedszkole i zaczynają naukę w szkole są świetnie 
przygotowane do wyzwań, które stawia przed nimi następny etap 
edukacji.
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yły oczywiście okolicznościowe przemó-
wienia (nie za długie) i  „garniturowa” kąpiel 
prezydenta Piotra Jedlińskiego. Ale przede 
wszystkim ciekawość, czy wnętrze wygląda 
tak, jak obiecywały wcześniej prezentowane 
wizualizacje i pierwsze piękne zdjęcia już zre-
alizowanej inwestycji.

Każdy sam sobie odpowie na to pytanie. Przez pierwsze dni 
wciąż był komplet gości. Ten test pewnie potrwa jeszcze długo. 

b
Do końca niektórzy powątpiewali, czy koszaliński park wodny  zostanie rzeczywiście 
otwarty w piątek 31 lipca br. Prace (już tylko porządkowe) trwały do końca. Ale się 

udało. w samo południe pierwsi klienci przekroczyli próg aquaparku. 

AQUAPARK
DOCZeKALIŚMy SIĘ!

FOTO: URSZULA CIeNKOwSKA
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tym roku mocno dokuczała po-
goda. Sztormy lipcowe potrafią 
narozrabiać. Jeśli weźmie się pod 
uwagę fakt, że wydarzenia festi-
walu w  większości odbywały się 
w  hali namiotowej rozstawionej 
przy samym brzegu morza, moż-

na wyobrazić sobie, jakie obawy przeżywali organizatorzy. 
Konstrukcja hali była oczywiście bezpieczna, ale huczący wiatr 

utrudniał słuchanie toczących się przy mikrofonie rozmów. Mag-
dalena Burduk, szefowa promocji darłowskiego samorządu a jed-
nocześnie koordynatorka festiwalowych przygotowań w Darłowie, 
pierwszego dnia imprezy była jak frontowy dowódca: przenieść, za-
bezpieczyć, osłonić. Jej współpracownicy uwijali się jak w ukropie.

Mimo fatalnej, zniechęcającej do wyjścia na dwór pogody, hala 
była wciąż pełna. Tak jak inne miejsca festiwalowych prezentacji. 

Plejada kilkudziesięciu znakomitych gości reprezentujących świat 
dziennikarski, artystyczny, polityki i  sportu. Niebanalne spotkania 
i rozmowy. Było w czym wybierać. Oto jak tegoroczną imprezę pod-

sumowuje Iwona Sznajderska, na co dzień nauczyciel akademicki, 
która co roku przyjeżdża na festiwal wraz z rodziną z Gdańska:

„Jest to festiwal inny niż wszystkie. Jedyny taki w Polsce, którego 
wcześniej bardzo brakowało. Jesteśmy przyzwyczajeni, że festiwale to 

w
Piąta edycja darłowskiego festiwalu Media i Sztuka pokazała, że jego formuła nadal 

się sprawdza i doskonali, a impreza ma już grono stałych widzów. Niektórzy tylko 
ze względu na festiwal przyjeżdżają w połowie lipca do Darłówka 

- z warszawy, Gdańska, Krakowa czy Katowic. 

MEDIA I sZTUKA 2015 
DNI  NIeZAPOMNIANyCH  

SPOTKAń
AUTOR: ANDRZeJ MIeLCAReK / FOTO: TOMASZ KeLeR

Anna Maria Jopek: „Kochani, dziękuje że mogłam 
być gościem tak wspaniałego wydarzenia. Wrócę 
tu jeszcze!” 
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muzyka albo kabaret, który zresztą jest coraz mniej śmieszny i atrak-
cyjny. Tutaj nagle mamy interesujące wywiady, ciekawe dyskusje. Nie 
ma żadnej „alei gwiazd”, tylko bezpośrednie kontakty gości między 
sobą i publiczności z nimi wszystkimi. Zaproszeni ludzie się otwierają. 
To są wywiady inne niż te, które słyszymy w radiu lub w telewizji. 

Nie ma presji czasu. Nawet jeżeli pojawi się jakiś ciekawy wątek, 
można przekroczyć założone ramy czasowe. Jest oddech, jest po-
głębienie tematu. Są osobiste, trudne pytania. Niektóre rozmowy 
odbywają się w kameralnej atmosferze, np. w Hotelu Apollo. Jest 
naprawdę bezpośredni kontakt publiczności z ludźmi, których za-
zwyczaj widzimy tylko na ekranach telewizorów. w  Darłówku nie 
patrzymy na nich przez szybę, tylko w tym wszystkim uczestniczy-
my. Możemy się podzielić własnymi opiniami, a bohater spotkania 
zwyczajnie, bezpośrednio reaguje. 

Ciekawie wygląda kierunek, w jakim festiwal się rozwija. Uczest-
niczyłam we wszystkich oprócz pierwszego. Pomysł od początku 
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był trafiony. Ogromną wartość ma część związana z ludźmi mediów. 
Ta część rozwija się znakomicie. Były rozmowy, które ja zapamiętam 
na całe życie. Na przykład dwa lata temu rozmowa z Teresą Torań-
ską czy Szewachem weissem. 

Mam tylko małe zastrzeżenia do części muzycznej. Oczekiwała-
bym nieco innego klimatu. Bardziej pasowałaby mi tu piosenka li-
teracka czy jazz. Festiwal debiutantów dla mnie nie jest najbardziej 
trafioną formułą. 

Na festiwal przyjeżdżam z  całą swoją rodziną z  Gdańska. wy-
najmujemy pokój i przez cztery dni przeżywamy serię niezwykłych 
spotkań. widujemy tu zresztą innych, stałych odbiorców. w  tym 
roku spotkałam na przykład panią Zofię Kucównę, która poprzed-
nio była gościem, a w tym roku przyjechała po prostu dlatego, że 
uznała, że warto. To mówi samo za siebie. 

A jak sprawa wygląda z perspektywy samorządu? Po co ten wiel-
ki wysiłek? Zapytaliśmy o to Arkadiusza Klimowicza, burmistrza Dar-
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łowa, współpomysłodawcę – wraz z red. Cezarym łazarewiczem – 
festiwalu Media i Sztuka:

– Festiwal to dzieło zbiorowe. Przygotowuje go nie tak znowu licz-
na, ale grupa pasjonatów, moich współpracowników, ludzi bardzo 

zaangażowanych i oddanych, o dekadę lub dwie młodszych ode 
mnie. Traktują oni swoją pracę jak pasję i  to daje taki znakomity 
efekt. Bo ta praca wymaga poświęcenia mnóstwa czasu i energii. 
Często po godzinach lub w sobotę i niedzielę. 

Urszula Dudziak: „Kocham Darłowo. Mam nadzieję 
wrócić do Was za rok z moją córką i zespołem.”
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A dlaczego to robimy? Bo widzimy, że jest to impreza, którą po-
lubiło wiele osób. A więc robimy ją dla nich. wiemy, że jest grupa 
ludzi, którzy przyjeżdżają do Darłówka specjalnie na festiwal. I ona 
rośnie! Są to osoby z  Krakowa, warszawy, Katowic. Z  niektórymi 
znamy się już osobiście. 

Robimy ten festiwal również dlatego, że przynosi korzyść miastu. 
Ugruntowuje markę naszego kurortu jako niebanalnej miejscowo-
ści nadmorskiej. Dzięki niemu się wyróżniamy. Możemy zapropo-

Danuta Stenka: „To był niezapomniany czas. 
Dziękuje i do zobaczenia!”
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nować ofertę kulturalną najwyższej próby. Dlatego Darłowo po-
strzegane jest jako ciekawe miejsce do wypoczynku. 

Jest również trzeci powód. Mówię to nieco z przymrużeniem oka, 
ale dzięki festiwalowi spełniamy swoje własne marzenia. Po prostu za-

praszamy tych, których chcielibyśmy całkiem prywatnie poznać, a są 
to najwybitniejsi w Polsce artyści i dziennikarze. Ja na przykład zawsze 
marzyłem, żeby poznać osobiście legendarnego przywódcę wrocław-
skiej Solidarności Józefa Piniora. To postać niemal mityczna, człowiek, 

który uchronił tuż przed stanem wojennym ogromną kwotę składek 
członkowskich związku przed zajęciem przez komunistów. Później te 
pieniądze posłużyły do finansowania działalności konspiracyjnej w la-
tach 80. Z tych pieniędzy były wypłacane zapomogi rodzinom ludzi 
prześladowanych, powstawały z nich wydawnictwa podziemne. 

A co mnie w tym roku zaskoczyło? Zaskoczyła mnie i jednocze-
śnie ucieszyła ogromna frekwencja. Spodziewaliśmy się, że dużo 
słuchaczy może być na spotkaniu z wojciechem Mannem, Danutą 
Stenką, wojciechem Pszoniakiem, ale jednak frekwencja była bar-
dzo wysoka na wszystkich prezentacjach. Nawet na bardzo herme-
tycznych tematycznie spotkaniach – jak choćby z szefem Związku 
Banków Polskich, panem Krzysztofem Pietraszkiewiczem czy pro-
fesorem Grzegorzem Kołodką. Była obawa, że te nazwiska i tematy 
nie przyciągną uwagi, a sala w Hotelu Apollo pękała w szwach. Przy-
rost zainteresowania jest przeogromny. To nas cieszy, bo dowodzi, 
że festiwal jest potrzebny i że warto go robić dalej.

Wojciech Mann: -„Teraz wiem, dlaczego radiowa 
Trójka tak lubi przyjeżdżać do Darłowa.”



FeSTIwAL MeDIA I SZTUKA
WYMIAR MUZYCZNY  

Między 9 a 12 lipca br. w Darłówku po raz piąty odbyło się wyjątkowe spotkanie arty-
stów, aktorów, muzyków i gwiazd dziennikarstwa, przybyłych do Darłowa na festiwal 
Media i Sztuka, wspólny projekt Radia Koszalin i Miasta Darłowo. 11 lipca Darłowo w 

wakacyjnej atmosferze było również miejscem spotkań turystów i mieszkańców z muzy-
ką. Pojawiła się ona w Hali Festiwalowej, dokąd z powodu silnego wiatru przeniesiono 

scenę, na której zaprezentowali się uczestnicy kolejnego Bałtyk Festiwal.

AUTOR: ADRIAN ADAMOwICZ / FOTO: TOMASZ KeLeR
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t o konkurs, który stwarza możliwość 
prezentacji wykonawcom z całej Polski. 
Jest szansą nie tylko dla takich osób 
czy zespołów, które są nierozpoznawal-
ne lub niedawno powstały, ale również 
dla szukających miejsca, by się poka-
zać. warunkiem uczestnictwa jest na-

desłanie dwóch premierowych, napisanych w  języku polskim, 
wcześniej niepublikowane na pły-
tach, piosenek.

w tym roku jury, wyłonione spo-
śród dziennikarzy Radia Koszalin, 
przesłuchało kilkadziesiąt zgło-
szeń i  do finału zakwalifikowało 
trójkę wykonawców, którzy kilka 
minut po 20.00 rozpoczęli walkę 
o statuetkę Bursztynowego Mikro-
fonu Radia Koszalin i  Miasta Dar-
łowo, 5 tysięcy złotych oraz moż-
liwość wykorzystania 50 godzin 
nagrań w Studiu Nagraniowo-Kon-
certowym im. Czesława Niemena.

w Hali Festiwalowej zagrały ze-
społy PUDeR oraz DOLLZ z  war-
szawy oraz JOLA TUBIeLewICZ z  Białogardu. Każdy z  wyko-
nawców zaprezentował 20-minutowy recital.

Po części konkursowej festiwalowe jury udało się na naradę, 
a na scenie pojawiła się ubiegłoroczna laureatka nagrody głów-
nej, KASIA POPOwSKA, dla której ostatni rok był wyjątkowy. 
Po wygraniu Bursztynowego Mikrofonu i podpisaniu kontraktu 

z  wytwórnią muzyczną wydała pierwszą płytę, która w  przed-
dzień tegorocznego koncertu doczekała się reedycji. występ 
artystki rozbujał publiczność na tyle, że jurorzy mogli spokojnie 
ustalić werdykt końcowy tegorocznego Bałtyk Festiwal.

Nagrodę Główną Bursztynowy Mikrofon otrzymał zespół PU-
DeR. Sami o  sobie mówią tak: „Śpiewamy czasem z przymru-
żeniem oka, czasem z niedopowiedzianą emocją za skórą, do 
tego gitara akustyczna, instrumenty klawiszowe, loopy, moog 
w zależności od nastroju, tradycyjnie, dzięki melodyce i teksto-
wi, nowocześnie dzięki brzmieniom, zmiennie jak kobieta”

Nagroda Dziennikarzy powędrowała do grupy DOLLZ, a - jak 
niektórzy twierdzą – ta najważniej-
sza, Nagroda Słuchaczy, do JOLI 
TUBIeLewICZ.

Po emocjach związanych z  roz-
strzygnięciem kolejnego Bałtyk 
Festiwal na scenie pojawiła się 
gwiazda tegorocznej edycji, KAy-
AH, która swoimi największymi 
przebojami rozkołysała przestrzeń 
od darłowskiej plaży po gwiazdy 
nad Bałtykiem, nie wspominając 
o tłumnie przybyłej publiczności.

A wracając do finalistówÉ Gdyby 
to, co usłyszeliśmy i  zobaczyliśmy 
w  ich wykonaniu, można było za-
mknąć w ramach obrazu, to otrzy-

malibyśmy płótno pełne pasji, miłości i determinacji, namalo-
wane przez ludzi, którzy wyrażają siebie autorskimi piosenkami 
odbijającymi ich codzienne życie z radościami i smutkami.

Mam nadzieję, że niektóre z  tych piosenek zostaną z  nami 
jak kawałek bursztynu znaleziony na plaży, który zawozimy do 
domu.
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ekordowo dużo było w  tym roku star-
tujących drużyn, bo aż 41 (tylko jednak 
żeńska). Chociaż w  koszykówce ulicznej 
mecze są krótkie (grano do 11 punktów; 
trafny rzut to 1 pkt, rzut „za trzy” daje 2 
pkt), to jednak rozegranie turnieju musiało 

zająć kilka godzin.
elementami dodatkowymi były konkursy wsadów i  rzutów za 

trzy punkty. A tuż przed finałem – pokaz żonglerki piłkami koszy-
karskimi w  wykonaniu Mieszka włodarczyka, ponoć jedynego 
człowieka na świecie umiejącego zapanować nad pięcioma pił-
kami jednocześnie.

Po raz czwarty sponsorem głównym turnieju był Firmus Group, 

czyli norweski deweloper budujący w Mielnie ekskluzywne apar-
tamentowce. Prezes zarządu FG, Stein Christian Knutsen, otrzymał 
z  tej okazji podziękowania, pamiątkowy puchar i  rzęsiste oklaski 
publiczności. Rzeczywiście, bez jego pomocy turniej nie doszedł-
by do skutku, gdyż jest inicjatywą spontaniczną, przygotowywaną 
przez grono zapaleńców a nie przez jakiś klub sportowy czy insty-
tucję miejską.

Na hit tegorocznej edycji Trio Basket zapowiadał się udział dru-
żyny byłych zawodników AZS Koszalin w  składzie: Andrzej Karaś, 
Paweł Kowalczuk i Aleksander Kudriawcew. Ale to nie ona została 
zwycięzcą turnieju. wygrała, zgarniając 1 000 zł nagrody, drużyna 
o  wysublimowanej nazwie Ślady Zębów na Kaszance, przed te-
amem Lucek & Synowie. 

r
Trudno dokładnie policzyć, ilu kibiców przewinęło się przez widownię w Sportowej 

Dolinie podczas turnieju Trio Basket 2015. Można przyjąć, że łącznie było to kilka tysięcy 
osób. Impreza trwała ponad 10 godzin, a zakończył ją koncert muzyki hiphopowej.

PIąTy KOSZALIńSKI 
TRIO BAsKET

FOTO: JACeK IMIOłeK/MATeRIAły włASNe
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omysłodawcą i organizatorem maratonu był 
Klub Sportowy DZIKI Koszalin. wyścigi odby-
ły się na czterech dystansach: Rodzinnym (15 
km), MTB Mini (27 km), MTB Max (54 km) oraz 
w kategorii szosowej (80 km).

Jak mówi Krzysztof Hamułka, prezes klubu 
DZIKI Koszalin, maraton miał zintegrować społeczność rowerową 
z  naszego miasta i  okolicy, promować kolarstwo i  aktywny tryb 
życia: – Dzięki pomocy Nadleśnictwa Manowo, gmin Manowo, 
Tychowo i Świeszyno, Stajni Zagroda i sklepu rowerowego “Mał-
gośka” udało nam się stworzyć wspaniałą imprezę w  bajkowej 
scenerii. Za rok chcielibyśmy powtórzyć ją i dodatkowo wpisać ją 
do kalendarza eliminacji Pucharu Polski Maratonów Szosowych.

Klub DZIKI Koszalin powstał w  2012 roku z  inicjatywy Arka-
diusza Kurasza i Krzysztofa Hamułki. Skupia amatorów kolarstwa 
w różnym wieku: od osiemnasto- do sześćdziesięciolatków. Nota 
bene najstarszym uczestnikiem świeszyńskiej imprezy był Jan 
Napieraj, rocznik 1945. – Logo i nazwa jest naszym tworem i ma 
symbolizować siłę grupy. Początkowo startowaliśmy tylko w ma-
ratonach szosowych w  ramach Pucharu Polski. Grupa obecnie 
to kolarstwo, bieganie i  triathlon. Jednoczy nie tylko amatorów 
z Koszalina, ale również z Polski. Poczyniliśmy pierwsze kroki, aby 

w następnym roku posiadać już licencje kolarskie. Mamy również 
w planach stworzenie szkółki kolarskiej w Koszalinie – zapowiada 
Krzysztof Hamułka.

Jak podkreśla prezes Dzików Koszalin, miłym zaskoczeniem dla 
organizatorów był liczny udział amatorów kolarstwa w wyścigu ro-
dzinnym. Maraton miał również wymiar charytatywny. – Podczas 
imprezy wspieraliśmy niepełnosprawną Igę z  Niekłonic. Na pla-
katach i na naszej stronie internetowej przedstawiliśmy Igę i nu-
mer konta fundacji, która się nią opiekuje. Podczas imprezy gim-
nazjalistki ze Świeszyna wraz z rodzinami kwestowały na jej rzecz, 
zbierając datki w zamian za ciasto. Stajnia Zagroda fundowała zaś 
przejażdżki konne, dochód z  których również zasilił konto Igi – 
mówi Krzysztof Hamułka.

Organizatorzy pragną za pośrednictwem „Prestiżu” złożyć po-
dziękowania (oprócz wcześniej wymienionych): Grupie Ratownic-
twa PCK, firmie elektronicznego pomiaru czasu DomTel-Sport, 
sędziemu Lechowi Pawłowskiemu oraz Teamowi walery za piloto-
wanie pierwszego peletonu.

Zdjęcia z imprezy, wykonane przez Marka Michałka, można oglą-
dać w koszalińskiej kawiarni Il Buon Caffe (ulica Domina 3/6, Pasaż 
Millenium). 

p
Na starcie pierwszego Świeszyńskiego Maratonu Rowerowego (11 lipca br.) stanęło 

ponad 100 osób.  Atmosfera imprezy zapowiada, że będą jej kolejne edycje.

WYśCIGI NA sZOsIE 
I w PLeNeRZe

AUTOR: ADAM RóŻAńSKI / FOTO: MAReK MICHAłeK
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d września tego roku dwoje nastolet-
nich koszykarzy z  Koszalina rozpocznie 
treningi i  naukę w  czołowych europej-
skich klubach koszykarskich. 13-letni 
Filip Siewruk zasili szeregi słynnej Bar-
celony, a jego rówieśniczka Joanna Ko-

bylińska zacznie treningi w  również hiszpańskiej – Snatt's Femeni 
Sant Adria. Co jeszcze ich łączy? Oboje są wychowankami Akade-
mii Koszykówki MKK Basket Koszalin, w której sportowe wychowa-
nie odbierali praktycznie od początku jej istnienia.

DZIECI NIE MIAŁY GDZIE TRENOWAć

– Bartek Siewruk przyszedł do mnie pięć lat temu i zapropono-
wał: „zacznijmy trenować dzieciaki” – wspomina Adam Bochra, ma-
nager Basketu. – Bartek był już wtedy trenerem i  żył koszykówką, 
a  ja jako były zawodnik, między innymi AZS-u Koszalin, wciąż nią 
żyłem. Do tego miałem dwójkę dzieciaków, które nie miały gdzie 
trenować, więc wiedziałem, że jest w Koszalinie nisza w ofercie zajęć 
sportowych dla przyszłych koszykarzy.

- widzieliśmy, że przez tę lukę w  szkoleniu dzieciaków tracimy 
wiele potencjalnych talentów – dodaje Bartłomiej Siewruk. – Uzna-
liśmy, że jeśli zaczniemy z nimi pracę odpowiednio wcześnie i bę-
dziemy systematycznie rozwijać, to otworzymy im drogę do ewen-
tualnej kariery.

Głównym założeniem było kompleksowe szkolenie już od naj-
młodszych lat, wzorem najlepszych światowych klubów. Bowiem 
zawodnicy 15- czy 16-letni powinni umieć praktycznie wszystko, 
a później już tylko doskonalić te umiejętności, rozwijać się fizycznie, 
taktycznie oraz zdobywać doświadczenie. 

Teorię zamienić w praktykę było założycielom Basketu o tyle ła-
twiej, że obaj w przeszłości byli koszykarzami. wychowankami słyn-
nego Jerzego Olejniczaka oraz równie cenionego Józefa Janiela. 
Zawodnikami AZS Koszalin, wcześniej odnoszącymi sukcesy w ko-
szykówce młodzieżowej. wiedzieli zatem czego młodym zawodni-
kom potrzeba, a czego w ich szkoleniu brakuje. – Po latach gry i pracy 
w koszykówce, także po współpracy z trenerem Andrejem Urlepem 
dostrzegłem, że jednym z największych błędów szkolenia koszykar-
skiego narybku w Polsce jest traktowanie tych młodych ludzi przed-
miotowo. Brak szczegółowego wyjaśnienia co i po co trenują. I  to 

o
w ciągu pięciu lat stworzyli najlepszą akademię koszykówki w regionie, a ich 
wychowankowie już zasilają czołowe kluby europy. - Sky is the limit – mówią 

o swoich planach i ambicjach założyciele MKK Basket Koszalin.

MKK BAsKET KOsZAlIN
COŚ wIĘCeJ NIŻ KOSZyKówKA 

AUTOR: ADAM RóŻAńSKI / FOTO: ADAM BOCHRA

Drużyna w komplecie 
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między innymi chcieliśmy zmienić, bo nie można wykrawać graczy 
według tego samego wzoru, tylko trzeba wykorzystać ich indywidu-
alne predyspozycje i inteligencję – podkreśla Bartłomiej Siewruk.

żEBY lEPIEJ GRAć, TRZEBA NAJPIERW ZROZUMIEć

Dlatego w MKK Basket Koszalin wiele treningów koszykarskich 
jest poprzedzonych analizami wideo. w  ich trakcie młodzi koszy-
karze oglądają konkretne zagrania w  wykonaniu zawodowców. 
Trenerzy pokazują im nie tylko jak je wykonać, ale także w jakich sy-
tuacjach mogą zostać wykorzystane. Dopiero wówczas przychodzi 
czas na praktyczną naukę, która polega na dążeniu do osiągnięcia 
poziomu wykonania oglądanych wcześniej profesjonalistów. – Nie 
możemy naszym podopiecznym kazać czegoś bezmyślnie powta-
rzać, tylko dlatego, że jesteśmy trenerami i  „wiemy lepiej”, co dla 
nich dobre. To nie przyniesie efektów. Dopiero dzięki pełnemu zro-
zumieniu mogą osiągnąć perfekcję w danym elemencie – tłumaczą 
nasi rozmówcy.

Szkolenie młodzieży traktują jednak dużo szerzej, niż tylko wpa-
janie określonych nawyków, naukę manewrów, naukę rzutów czy 
trening kozłowania. – Chcemy, żeby ludzie kojarzyli naszą pracę nie 
tylko z  koszykówką, ale z  wszechstronnym rozwojem podopiecz-
nych – mówią, wyliczając szereg dodatkowych zajęć, w  których 
uczestniczą adepci Basketu. A są to m.in.: pływanie, aerobik, trenin-
gi motoryczne, a od września dojdą jeszcze zajęcia z języka angiel-
skiego. – To zwiększy ich atuty nie tylko w życiu codziennym, ale i na 
boisku, bo w koszykówce angielski jest wszechobecny i wiele termi-
nów funkcjonuje wyłącznie w tym języku – wskazuje Adam Bochra.

Anglojęzyczne jest zresztą motto Akademii, które brzmi: „we 
practice today for better life tomorrow” (Dziś trenujemy, by jutro 
lepiej żyć). Założyciele Basketu wyjaśniają to tak: – Naszą ideą jest 
nauczyć podopiecznych całościowego podejścia. Połączyć pracę 
na wysokim poziomie nad koszykówką z rozkochaniem ich w szero-
ko pojętej kulturze fizycznej i wytworzeniem odpowiednich sporto-
wych i życiowych nawyków.

ElITE CAMP TO NIE ZWYKŁY OBóZ sPORTOWY

Temu służą, między innymi organizowane co roku przez Aka-
demię tzw. elite Camp, z których ostatni dopiero co zakończył się 
w Białym Borze. Założyciele Basketu zaznaczają, że to coś więcej 
niż zwykły obóz sportowy – ma to być miejsce, do którego mło-
dzi zawodnicy będą przybywać w celu poszerzenia swojej wiedzy 
w ogóle.

Na ostatnim Campie zjawiło się ok. 90 dzieciaków w wieku 8-15 
lat z całej Polski. w ciągu dwóch tygodni miały okazję ćwiczyć pod 
okiem różnych trenerów, także zagranicznych. – Praca z  kadrą, 
z którą nie stykają się na co dzień pozwala młodym zawodnikom 
nauczyć się zupełnie nowych rzeczy, a ich „codziennym” trenerom 
uzyskać świeże spojrzenie na własnych podopiecznych – podkreśla 
Bartłomiej Siewruk.

Zajęcia prowadzą także byli i obecni zawodnicy, którzy przeka-
zują swoim następcom wiele praktycznych porad opartych na do-
świadczeniu wyniesionym z  zawodowych boisk. w  Białym Borze 
z młodymi graczami pracował na przykład Matthew Rosiński, były 
gracz m.in. Kotwicy Kołobrzeg.

Oprócz tych czysto koszykarskich, uczestnicy elite Camp przez 
dwa tygodnie brali udział w  treningach lekkoatletycznych, mieli 
zajęcia ze specjalistą od przygotowania motorycznego, uczyli się 
zasad właściwego żywienia oraz uczestniczyli w  tzw. life sessions. 
– w ich trakcie byli trenerzy czy zawodnicy opowiadają o swojej ka-
rierze, o tym co im się przydarzyło i jak radzili sobie w poszczegól-
nych sytuacjach – przybliża sprawę Bartłomiej Siewruk.

„sKY (NBA) Is THE lIMIT”

Zdaniem naszych rozmówców tylko kompleksowe podejście po-
zwala uświadomić młodym ludziom, czy koszykówka to jest rzeczy-

Narada w trakcie meczu podczas turnieju na Litwie 

Filip Siewruk od września będzie się uczył i trenował w Hiszpanii 

Po zdobyciu mistrzostwa województwa zachodniopomorskiego 



wiście to, czego pragną, a trenerom wyselekcjonować tych, którzy 
faktycznie mają potencjał by grać na wysokim poziomie. – Oczy-
wiście nie zamierzamy nikomu ograniczać możliwości trenowania 
w Akademii. Po prostu docelowo planujemy dzielić wyższe roczniki 
także według potencjału – zaznaczają.

Obecnie w Baskecie trenuje ponad setka dzieciaków, z którymi 
pracuje dziesięcioro trenerów o różnych specjalizacjach. Przebieg 
szkolenia jest skrupulatnie rejestrowany na fotografiach i  nagra-
niach video. – Gdyby zebrać materiały z tych pięciu lat to powstałby 
naprawdę długi film, na którym doskonale byłoby widać, jak bar-
dzo rozwinęły się nasze dzieciaki. Kiedy już trafią do NBA i wNBA 
to o  każdym będziemy mogli zrobić fajny materiał na temat ich 
początków – śmieje się Adam Bochra, ale po chwili dodaje z po-
wagą, że „sky is the limit” (granicą jest niebo): – A dlaczego mamy 
to traktować jako nieosiągalne marzenie? Czy nasi podopieczni są 
gorsi? Nie. Każdy gdzieś zaczynał, więc dlaczego nie mieliby kiedyś 
znaleźć się w NBA? – pyta.

IGOR MIlICIć ZAUFAŁ BAsKETOWI

Pierwsze kroki w  tym kierunku już zostały wykonane – 13-letni: 
Joanna Kobylińska i Filip Siewruk trafili do czołowych europejskich 
szkół koszykarskich. Czy wykorzystają tę szansę, zależy już tylko od 
nich. Na podobną, zdaniem Bartłomieja Siewruka, zasługuje ko-
lejny, były już wychowanek Basketu – Igor Milicić Junior. Syn wie-
loletniego zawodnika, a  ostatnio trenera AZS Koszalin (obecnie 
w Anwilu włocławek). – To w tym momencie jest, moim zdaniem, 
największy prospect (obiecujący zawodnik, talent – red.) w Polsce 
wśród jedynek – uważa Bartłomiej Siewruk, który trenował go przez 
pięć ostatnich lat.

Najlepszy podający w historii Polskiej Ligi Koszykówki, Igor Mili-
cić, powierzył jego opiece także dwóch pozostałych synów – wszy-
scy regularnie ćwiczyli w Baskecie, nim cała rodzina po latach wy-
jechała z Koszalina.

lAURY NIE są NAJWAżNIEJsZE

Igor Milicić Junior i  „hiszpańska” dwójka byli liderami rocznika 
2002, najstarszego w Akademii, który już zdobył wiele laurów na 
arenie polskiej i międzynarodowej. Po medale i puchary regularnie 
sięgają także młodsze zespoły Basketu. Jednak to nie te nagrody 
są zdaniem założycieli Akademii najważniejsze. – Można wygrać mi-
strzostwo Koszalina, województwa, ale to zupełnie nic nie znaczy. 
Liczy się to, że budujemy świadomość tych młodych ludzi i rozwija-
my ich umiejętności. To jest najważniejsze i to daje nam największa 
satysfakcję – podkreśla Adam Bochra, a Bartłomiej Siewruk wylicza: 
– Nasz wychowanek będzie trzecim Polakiem w historii, który zagra 
w  FC Barcelona – to jest sukces. Dwóch naszych podopiecznych 
jest w  wyższej rocznikiem kadrze Polski – to jest sukces. Byliśmy 

dwukrotnie na Litwie, gdzie pokazaliśmy dzieciakom jak wygląda 
koszykówka na najwyższym poziomie – to jest sukces. Nasi pod-
opieczni mierzyli się z zespołami z najsilniejszych koszykarsko kra-
jów europy – to jest sukces. Rozwijamy ich jako ludzi – to jest sukces.

w tej beczce miodu musi się jednak pojawić i  łyżka dziegciu. 
To co najbardziej boli naszych rozmówców, to zupełny brak zain-
teresowania i wsparcia ze strony władz miejskich. w tym temacie 
rozgoryczenie przebija z  każdego słowa Bartłomieja Siewruka: 
– Codziennie zadaję sobie pytanie i nie rozumiem, jak można nie 
widzieć dobra, które płynie z  tego, co robimy. Jak można nie wi-
dzieć, ile udało nam się osiągnąć w tak krótkim czasie i  tego, jak 
promujemy Koszalin.

– Nie chodzi już nawet o to, by nam pomagano, ale by nie prze-
szkadzano – dodaje Adam Bochra. – Tymczasem cały czas musimy 
martwić się o jutro. Choć mamy tysiące pomysłów, które mogliby-
śmy wdrożyć niemal natychmiast, jest to niemożliwe, bo nikt nie 
chce nas słuchać. A szkoda, bo przy wsparciu miasta moglibyśmy 
osiągnąć naprawdę wielkie rzeczy.

sTAć sIę EUROPEJsKIM OśRODKIEM sZKOlENIA

Obaj nie zamierzają jednak użalać się nad sobą, a zamiast tego 
wytyczają sobie kolejne ambitne cele. Podstawowym jest wyszuki-
wanie i selekcjonowanie utalentowanych dzieci. – Obecnie mamy 
chłopca w najmłodszej grupie, który jest talentem czystej wody. Od 
razu widać, że może osiągnąć nieprzeciętne rzeczy, ale trafiliśmy na 
niego trochę przypadkiem. Przyprowadzili go do nas rodzice, a my 
chcielibyśmy zbudować system, który pozwoli nam samym wynaj-
dować podobne dzieciaki. Bo sądzimy, że prawdziwych talentów 
jest więcej. Bez odpowiedniego systemu jednak wiele z  nich nie 
tylko nie wejdzie na najwyższy poziom, ale być może nawet nigdy 
nie dowie się, co mogłoby osiągnąć – uświadamia Adam Bochra.

w najbliższym czasie w Akademii ma także zostać utworzony ze-
spół młodzieżowy, żeby najstarsi podopieczni mogli kontynuować 
szkolenie w Koszalinie i grać w  rozgrywkach centralnych. – Coraz 
więcej skautów dużych europejskich klubów zgłasza się do nas, 
więc chcemy stworzyć naszym wychowankom możliwość, jak naj-
szerszego pokazania własnego potencjału – tłumaczy Bartłomiej 
Siewruk, dla którego nadrzędnym marzeniem jest uczynienie z Ba-
sketu silnej europejskiej akademii, która będzie przyciągać mło-
dzież nie tylko z całej Polski, ale także z  innych krajów. – Chcemy 
stworzyć markę, której wychowankowie będą się liczyć i będą mieli 
szansę kontynuować rozwój w najlepszych zespołach nie tylko kra-
ju, ale i europy – snuje wizję.

Obaj założyciele Basketu pracują zawodowo i zwracają uwagę, 
że ideą powstania Akademii nie był zarobek. Nie sądzą zresztą, by 
kiedykolwiek mogli się utrzymywać ze szkolenia młodych koszyka-
rzy. – Żyć się za to nie da, ale zdecydowanie można żyć tym – kończą 
z przekonaniem. 

Ekipa trenerska. Od lewej: Joanna Karska- Lisewska, Kinga Razik, Michał Derewecki, 
Adam Bochra, Bartłomiej Siewruk, Monika Machnikowska, Robert Krawczyk.
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IGOR MIlICIć, ZNAKOMITY KOsZYKARZ, OBECNIE TRENER 
ANWIlU WŁOCŁAWEK: 

Po przeanalizowaniu możliwości szkolenia młodych zawod-
ników w  Koszalinie, uznałem, że najlepszą opcją dla moich 
synów będzie nauka w  Baskecie. To jedyna szkółka nie tylko 
w regionie, ale i w kraju, która zapewnia warunki odpowiednie 
do rozwoju tak młodych zawodników. Do tego Bartek Siewruk 
sam cały czas się uczy i  rozwija – podpatruje, jak to się robi 
w najlepszych zagranicznych akademiach, zaprasza do współ-
pracy tamtejszych trenerów i przenosi te wzorce do Polski. Je-
stem bardzo zadowolony z poziomu, jaki w Baskecie osiągnęli 
moi synowie. Najstarszy, Igor, już miał zaproszenia z  Cibony 
Zagrzeb czy hiszpańskiej Murcii, ale ze względów rodzinnych 
zdecydowaliśmy się, by jeszcze przez pewien czas rozwijał się 
w kraju.



Odprawa w trakcie ostatniego Elite CupBartłomiej Siewruk instruuje najmłodsze zawodniczki

Joanna Kobylińska. Zdjęcie sprzed roku. Asia za miesiąc rozpopcznie naukę i treningi 
w szkółce koszykarskiej jednego z najbardziej znanych klubów hiszpańskich   Filip Siewruk w akcji pod koszem 

Pierwszy trening MKK Basket Koszalin we wrześniu 2010 roku Podczas treningu
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Lunch przy fontannie
AUTOR: AGATA OSSOWSKA / FOTO: MARCIN BETLIŃSKI

Koszalińska restauracja CityBOX ma nową, atrakcyjną propozycję. Od poniedziałku do piątku między 12:00 a 16:00 
można zjeść tu lunch w bardzo przystępnej cenie. Za 19,90 zł można swobodnie korzystać ze szwedzkiego stołu 

zastawionego rozmaitymi przysmakami. Królują tradycyjne dania kuchni polskiej. Nie brakuje sałat 
i warzyw, a smaczny obiad skomponuje tu dla siebie także wegetarianin. W cenie lunchu można 

zjeść również zupę, ciasto i świeże owoce. 

odobnie jak w przypadku 
dań z karty, nie stosuje-
my żadnych polepszaczy 
i sztucznych dodatków 
– opowiada Klaudia Kor-
czak, dyrektor zarządzają-
ca restauracji. – Jedzenie, 

które podajemy, wprawia w dobry nastrój, jest 
zdrowe i lekkie. 

wybór smacznych dań w lunchowej ofer-
cie CityBOX jest szeroki. Każdego dnia moż-
na skomponować swój obiad z kilku rodzajów 
mięs, zapiekanek, warzyw, makaronu i sałat. w 
cenie lunchu zawarty jest też deser i zupa oraz 
napoje (woda, kawa i herbata). Dzieci do trzech 
lat mogą korzystać z bufetu bezpłatnie. 

Lunch w restauracji CityBOX to świetna pro-
pozycja dla zabieganych. Szwedzki stół do mi-
nimum skraca cza oczekiwania na gorący posiłek. Kliencie docenili 
już tę ofertę. w porze obiadowej restauracja zapełnia się pracowni-
kami okolicznych firm.

- Przygotowując lunchowe menu, codziennie 
inne, staramy się maksymalnie wykorzystywać 
sezonowe składniki – mówi Klaudia Korczak. – 
Słuchamy też opinii naszych klientów i jeśli ja-
kieś dania szczególnie przypadają im do gustu, 
to pojawiają się częściej. Ostatnio przebojem 
okazała się zupa ogórkowa.

CityBOX przygotował też inne niespodzian-
ki. Karta dań wzbogaciła się niedawno o  kilka 
nowych pozycji. Można tu zjeść mule, risotto 
z burakiem i ziołami, makaron z owocami morza. 
Restauracja korzysta też obecnie z mleka sojo-
wego, na bazie którego można przygotować 
niektóre napoje i dodawać je do kawy. To ukłon 
w stronę wegan i osób z alergiami. CityBOX po-
chylił się też uważniej nad potrzebami rodzin 
z małymi dziećmi, udostępniając im dobrze wy-
posażony kącik zabaw. w samym centrum Ko-

szalina życie płynie coraz intensywniej. Jeśli nie na lunch w któryś 
z roboczych dni, warto tu zajrzeć np. w niedzielę o 17:00. Odbywają 
się wtedy koncerty muzyków z Filharmonii Koszalińskiej.

p
City Restauracja, Rynek Staromiejski 14, Koszalin 



Restauracja City Box
Rynek Staromiejski 14 Koszalin
citybox@lyxia.pl
tel. 532 256 471

RESTAURACJA

1200
1600

Od poniedziałku
do piątku 19,90

LUNCH

Bufet szwedzki

Jesz ile chcesz
i co chcesz.
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AUTOR: ANNA MAKOCHONIK

CO NAs CHŁODZI, 
CO NAS ORZeźwIA

dpowiednia dieta pomoże nam przeżyć 
uroki kanikuły, więc kierujmy się instynk-
tem przetrwania.

CO NAs CHŁODZI?

Odruchowa i  słuszna odpowiedź: 
woda. w upał powinno się jej wypijać bardzo dużo, bo organizm 
odwadnia się błyskawicznie. Zatem 3 l wody dziennie to minimum 
i  obowiązek. Co ważne, pijemy ją jak najczęściej, w  niewielkich 
ilościach. wówczas dostarczamy ją na bieżąco. Suchość w ustach 
i wrażenie mocnego pragnienia to znak, że już się odwodniliśmy. 
Jednak nieprawdą jest, choć trudno w to uwierzyć, że powinniśmy 
pić wodę lodowatą. Owszem, wrażenie chłodzenia osiągniemy, ale 
to tylko wrażenie i to chwilowe. wbrew pozorom różnica tempera-
tur w efekcie spotęguje odczucie gorąca, a nie je osłabi. Podobnie 
jest z jedzeniem lodów. Najlepiej pić w upał wodę chłodną lub let-

nią. Dodać do niej plastry cytryny, limonki, listki mięty, melisy albo 
bazylii. Jeśli wybieramy lody, to te z dobrych składników, w formie 
sorbetu owocowego, które mogą być niskokaloryczną przekąską, 
a nawet zastąpić mniejszy posiłek.

CO NAM sZKODZI?

Kawa, która wypłukuje magnez, a  to odbiera nam siły. Lepiej 
wybrać ultra zdrową zieloną herbatę, może być w wersji na zimno 
w formie napoju zamiast wody. Pobudzi, dostarczy antyoksydantów 
dbających m.in. o skórę, w czasie upału narażonej na zniszczenia.

Alkohol w przeciwieństwie do reszty napojów nie jest niezdrowy, 
ale po prostu niebezpieczny, zwłaszcza dla osób ze schorzeniami 
układu krążenia. Zimne piwo smakuje wybornie, ale na upał jest 
najgorszym wyborem. Dramatycznie odwadnia organizm, a  więc 
go osłabia i może prowadzić do omdleń. wysokoprocentowe alko-
hole i wino podnoszą gwałtownie ciśnienie krwi, przez co nagrze-

o
Upał. Urlopowiczów nadmorskich cieszy, pracujących w dusznych biurach – niekoniecznie. 

w taką pogodę mniej jemy, a jeśli już – potrawy lekkie, świeże, w niewielkich porcjach. 
To naturalne dla organizmu zmęczonego walką z wysoką temperaturą. Chętniej 

sięgamy po soczyste owoce, napoje, lody i wszystko co zimne. 
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wają organizm. Choć kuszą bąbelkami zrezygnujmy też ze słodkich 
napojów gazowanych. Ich picie to zamknięte koło. Gaszą pragnie-
nie tylko na moment, zawierają mnóstwo cukru, więc im więcej ich 
pijemy, tym bardziej chce nam się pić. Poza tym – tuczą.

CO NAs ORZEźWIA?

Pijmy wodę, jedzmy owoce. wybierajmy te z dużą zawartością 
wody. Na przykład melony, z arbuzem na czele, truskawki. Unikaj-
my tego, co rozgrzewa: ostrych przypraw typu chili, zawiesistych 
zup, gulaszy, potraw ciężkostrawnych i mącznych. Obciążą żołądek, 
a ten przy wysokich temperaturach trawi wolniej.

Lepiej jeść chude mięso, drób, ryby, korzystajmy z pobytu nad 
jeziorem i  jedzmy te słodkowodne. Jeśli zupy – najlepiej w  typie 
chłodnika, np. gazpacho ze świeżych ogórków, awokado, ewentu-
alnie delikatne zupy krem, które świetnie smakują przestudzone.

Lato aż się prosi o sałatki warzywne i owocowe. Te pierwsze dopra-
wiane winegretem na bazie cytryny, owocowe doprawiają się własny-
mi sokami, ale można je wzbogacić miodem, wanilią, cynamonem, 
miętą, melisą, ewentualnie niewielką ilością alkoholu (np. rumu).

CO NAs ODCHUDZA?

Lato to idealny czas na dietę. Trwa sezon na warzywa, które o tej 
porze roku są najwyższej jakości, a można je jeść bez ograniczeń. 
Kalafior, młoda kapusta, fasola szparagowa zielona i żółta – gotujmy 
je, jedzmy solo z przyprawami, polane masłem. Sięgajmy po doj-
rzałe pomidory – np. malinowe, doskonałe jako dodatek do obiadu, 
kanapek, podstawę soków czy lekką zupę pomidorową. w Polsce 
warto je jeść właściwie tylko w lecie, przez resztę roku zdrowszy jest 
koncentrat, keczup, przecier lub pomidory z puszki.

Cukinie, bakłażany, kabaczki grillujmy i  podawajmy z  lekkim 
sosem jogurtowym lub posypane serem (np. pleśniowym) albo 
panierowane i  smażone na podobieństwo kotletów, nadziewane, 
pieczone, jako składnik szaszłyków.

warto w ramach jednego z posiłków w lecie wypić dużą szklankę 
koktajlu. Na bazie kefiru lub maślanki z dodatkiem owoców pobu-
dzi metabolizm i warto go zjeść na pierwsze lub drugie śniadanie 
– np. z dodatkiem kilku łyżek amarantusa lub nasion chia.

Koktajle bez dodatku nabiału za to mocno schłodzone, owoco-
we, warzywne lub mieszane mocno orzeźwiają i są witaminowymi 
bombami. Sycą, a są wybitnie dietetyczne. Mieszać można wszyst-
ko, co lubimy. Nie bójmy się dodać do koktajlu natki pietruszki, liści 
szpinaku, mięty – lekko ziołowy smak może pozytywnie zaskoczyć 
nawet sceptyków.

ORZEźWIAJąCA sAŁATKA Z ARBUZEM I FETą

duża garść rukoli
1/4 średniego arbuza
100 g fety lub sera w typie bałkańskim
mała czerwona cebula
pestki słonecznika
łyżka soku z cytryny, łyżeczka oleju z pestek winogron
listki świeżej mięty

Arbuza wypestkować, pokroić w dużą kostkę. Cebulę pokroić w cie-
niutkie piórka. Słonecznik podprażyć na suchej patelni. Na liściach 
rukoli rozłożyć arbuza, cebulę. Posypać pokruszoną fetą i słonecz-
nikiem, posiekanymi listkami ziół. Polać sosem ze zmieszanej oliwy 
z sokiem z cytryny. Przed podaniem wstawić do lodówki na ok. pół 
godziny.

KOKTAJl MlECZNY INDYJsKI (DWIE PORCJE)

dojrzałe mango
200 g jogurtu
pół szklanki mleka 1,5 proc.
2 łyżki soku z cytryny
cynamon, centymetr imbiru
łyżka miodu

Mango obrać ze skórki, pokroić na niewielkie kawałki, wrzucić do 
miksera. Zalać jogurtem i mlekiem. Dodać sok z cytryny, szczyptę 
cynamonu oraz starty na drobnej tarce imbir. Dodać miód. Zmikso-
wać na bardzo gładką masę. Jeśli będzie zbyt gęsta, można dodać 
zimnej wody, aż uzyskamy pożądaną konsystencję.

KOKTAJl OWOCOWY MROżONY

1/2 kg truskawek
duża pomarańcza
pół melona
łyżeczka cukru wanilinowego
sok z połowy cytryny
świeże listki bazylii

wszystkie składniki zmiksować bardzo dokładnie. Przelać do wyso-
kiego dzbanka i wstawić do lodówki. Jeśli mamy możliwość, poda-
wać z drobno pokruszonym lodem.



Lemoniada z truskawek i rabarbaru 
z dodatkiem mięty oraz limonki
składniki:
• 4 szklanki pokrojonego w kostkę rabarbaru
• 2 szklanki pokrojonych truskawek
• 6 szklanek wody
• 3 łyżki miodu, bądź 3-4 łyżki cukru
• 15-20 liści mięty
• 1/4 szklanki soku z limonki

Kilka kropel 
orzeźwienia

Lemoniada jeszcze ponad sto lat temu uważana była za lekarstwo, podawano ją m.in. w paryskich szpitalach. Coś 
w tym jest, gdyż w czasie upałów stanowi idealny napój na ugaszenie pragnienia. Nie dość, że jest zdrowa, to jeszcze 
smaczna i podawać ją można na wiele sposobów, jak robi to Eintopf.

wszystkie składniki wrzućcie do garnka, zalej-
cie wodą, doprowadźcie do wrzenia, zmniejsz-
cie ogień i gotujcie ok. 25 minut. Przecedźcie 
przez sito. Odstawcie do wystygnięcia, a na-
stępnie wstawcie do lodówki. Podawajcie z lo-
dem i dodatkowymi liśćmi mięty.

www.eintopf.pl
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Lemoniada cytrynowa 
z syropem z bazylii
składniki:
• sok wyciśnięty z 7 cytryn
• syrop z bazylii (przepis poniżej)
• 1-1,5 szklanki wody mineralnej
• cytryna, bazylia, do przybrania

syrop bazyliowy
• ok.30 listków świeżej bazylii
• ¾ szklanki cukru
• 1 szklanka wody

w rondelku wymieszajcie ze sobą składniki syropu, 
gotujcie na średnim ogniu, aż cukier się rozpuści, 
drewnianą łyżką rozgniećcie liście bazylii. Zdejmij-
cie z  ognia i  wystudźcie. Przecedźcie syrop przez 
sitko, wymieszajcie go z sokiem z cytryny, dolejcie 
wodę, wymieszajcie. Podawajcie ze świeżymi listka-
mi bazylii, plasterkiem cytryny i lodem. 

www.eintopf.pl
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EINTOPF

eintopf to potrawa jednogarnkowa. w tym garze siedzi gotujące małżeń-
stwo – Justyna i Daniel Hof, mocno przyprawione pasją do kuchni i gotowania. 
Na co dzień prowadzą kulinarnego bloga na łamach którego dzielą się prze-
pisami swoich dziadków, rodziców, znajomych, ulubionych kucharzy i wresz-
cie autorskimi pomysłami wprost z podniebienia. Dla nas będą gotować co 
miesiąc, udowadniając, że wszędzie dobrze, ale w domu smakuje najlepiej.
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ursztyn, jantar, amber. Jest wiele nazw opisu-
jących żywicę drzew sprzed 50 mln lat. Polski 
„bursztyn” pochodzi od niemieckiego słowa 
Bernstein, czyli płonący kamień. Grecy nazwali 

go elektron, czyli świecący, błyszczący. Dla Rzymian był moczem 
rysia, czyli lyncurium. Słowiańska nazwa „jantar” wzięła się od fe-
nickiego słowa jainitar, oznaczającego żywicę morską. Niezależ-
nie od nazwy i położenia geograficznego bursztyn był otaczany 
kultem, wyrabiano z niego figurki i amulety. Był symbolem kultu 
słońca i płodności.

Geologicznie bursztyn jest jedynym kamieniem szlachetnym po-
chodzenia roślinnego. w znacznej mierze budują go polimery, stąd 
wynika jego brak rozpuszczalności w wodzie. w niewielkim stopniu 
rozpuszcza się w  niektórych rozpuszczalnikach organicznych, np. 

etanolu (możliwe jest otrzymanie 20-30% roztworu bursztynu), ete-
rze naftowym czy benzenie. Topi się w zakresie od 250 do nawet 
400 stopni Celsjusza. Jego charakterystyczny zapach po podgrza-
niu, znany z  kadzideł, wynika z  obecności p-cyklamenu i  karenu. 
Bursztyn jest mieszaniną terpenów, kwasu bursztynowego, jego soli 
i estrów, oraz innych składników, m.in. związków organicznych, za-
wierających jod.

BURsZTYNOWA HIsTORIA

Do mniej więcej połowy XVI w. bursztyn był wykorzystywany 
w  lecznictwie w  formie bryłek do pocierania lub okładów, nama-
czania w piwie, winie, mleku czy miodzie. Znano go także w postaci 
sproszkowanej, którą spożywano. Pliniusz Starszy w I w. n.e. w „Hi-

storii naturalnej” opisywał wieśniaczki z północy Italii, które nosiły 
naszyjniki z  bursztynów jako ochronę przed zapaleniem migdał-
ków, bólami gardła i problemami z oddychaniem. w starożytnym 
Rzymie wykorzystywano go również do leczenia problemów z od-
dawaniem moczu.

w średniowieczu bursztyn uznawano za jeden z sześciu najsku-
teczniejszych leków, obok stroju bobrowego, rtęci, kamfory, kamie-
nia winnego i złota. Leczono nim choroby układu moczowego, ka-
szel, duchoty, wzdęcia, biegunki czy kołatanie serca. Miał tamować 
krwotoki i  zwiększać płodność. Okadzano nim miejsca dotknięte 
zarazami. Istnieje relacja pruskiego historyka z 1680 r., który wspo-
minał, że w czasie epidemii dżumy żaden z bursztynników z Gdań-
ska, Królewca, Kłajpedy i Lipawy nie zginął.

w 1545 r. Georgiusowi Agricoli udało się przeprowadzić suchą 
destylację bursztynu, co doprowadziło 
do uzyskania nowych surowców medycz-
nych: olejku i kwasu bursztynowego oraz 
kalafonii. Szybko zaczęto leczyć olejkiem 
bursztynowym kiłę, kamienie nerkowe, 
przeziębienia oraz bóle reumatyczne. 
wierzono, że chroni przed zarazą. w cza-
sie epidemii w  latach 1709-1711 Pruskie 
Kolegium Medyczne zalecało spryski-
wanie przesyłek olejem bursztynowym. 
Z  oleju bursztynowego otrzymywane 
jest w reakcji z kwasem azotowym piżmo 
sztuczne.

w 1758 r. bursztyn został wpisany do 
Farmakopei Francuskiej. Jako surowiec, 
obok oleju i kwasu bursztynowego i na-
lewki z  bursztynu, został umieszczo-
ny w  Farmakopei Królestwa Polskiego 
z 1817 r.

sKARB BAŁTYKU

Dziś bursztyn jest odkrywany na nowo 
w  przemyśle kosmetycznym. w  Polsce 
opatentowano kilka kremów, toników, 
peelingów, szamponów i odżywek, które 

zawierają w składzie bursztyn. Ośrodki SPA oferują „kąpiele” w ka-
wałkach bursztynu i masaże z bursztynem.

Producenci reklamują, że zawarte w  bursztynach składniki eli-
minują wolne rodniki i bakterie. Kremy z jantarem polecane są do 
skóry zmęczonej, ponieważ poprawiają jej nawilżenie i natłuszcze-
nie oraz zmniejszają zmarszczki.

Popularna jest także nalewka z bursztynu, w której 50g kawałków 
bursztynu zalewa się 250g spirytusu. Taki napój musi stać przynaj-
mniej 2 tygodnie, póki nie nabierze złocistej barwy. Ma on wzmac-
niać zdrowie, rozgrzewać i skutecznie zmniejszać objawy reumaty-
zmu.

Bursztyn ma dziś dla nas raczej znaczenie biżuteryjne niż leczni-
cze. Jest rodzajem ciekawostki kosmetycznej, jednak warto znać 
jego historię w medycynie.

ZDROWIE I URODA

b

ZłOCIsTy lEK pROsTO Z plAży
Skamieniałej żywicy znad Bałtyku od wieków przypisywane są cudowne właściwości 

lecznicze. Znali go i cenili Rzymianie, arabscy uczeni, średniowieczni mnisi i oświeceni 
naukowcy. Jak bursztyn był wykorzystywany w medycynie przed wiekami? Czy i dziś 

jego właściwości są nam potrzebne?

AUTOR: ANNA RóŻAńSKA
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ZDROWIE I URODA94 

by zbliżenie pomiędzy dwojgiem partnerów 
mogło być możliwe, konieczne są trzy czynniki. 
Pierwszym z nich jest libido, o którym u obu płci 
w znacznej mierze decyduje testosteron. Potem 

musi pojawić się środek, który pobudzi rozszerzenie się naczyń 
krwionośnych (na przykład poprzez zwiększenie produkcji tlenku 
azotu, jak viagra). Trzecim czynnikiem jest pożądanie. Tu pierw-
sze skrzypce gra ludzka psychika.

Dotychczas nie udało się stworzyć afrodyzjaku idealnego, po-
budzającego wszystkie trzy sfery jednocześnie. Co nie oznacza, 
że nie próbowano…

ZJEM CIę!

w wielu kulturach powszechnym było przekonanie, że zjedze-
nie części ciała człowieka czy zwierzęcia pozwoli na przejęcie 
jego cech fizycznych i  psychicznych: odwagi, pewności siebie 
czy… jurności. Jak Ziemia długa i szeroka praktycznie we wszyst-
kich kulturach mężczyźni ratowali swoją męskość jedzeniem ją-
der i  penisów innych zwierząt. Tak intuicyjnie. Taka „zastępcza 
kuracja hormonalna” mogłaby przynieść pewne efekty, ponie-

waż jądra zwierząt produkują testosteron, które mogło brakować 
mężczyźnie i niemożliwe było zbliżenie między partnerami. Nie 
udowodniono jednak, aby jedzenie gotowanych baranich jąder 
w  mleku i  cukrze (opisane w  Kamasutrze) czy jąder i  członków 
bardziej jurnych zwierząt (byków, ogierów, kozłów) dawało męż-
czyźnie jakiekolwiek korzyści.

źródeł testosteronu poszukiwano także pośród flory. w latach 
siedemdziesiątych XX wieku wydawało się, że udało się rozszy-
frować zagadkę, czemu niepozorna roślinka z drobnymi, żółtymi 
kwiatkami, nosząca nazwę buzdyganka naziemnego, uznawana 
jest za afrodyzjak. Buzdyganek zawiera substancję, która ma 
imitować testosteron. Jednak w  2005 roku w  badaniu na mło-
dych mężczyznach wykazano, że ekstrakty z tej rośliny nie mają 

znaczącego wpływu na podniesienie poziomu testosteronu, an-
drostendionu czy lutropiny. Ta ostatnia substancja odpowiada 
za produkcję testosteronu. Jej podawanie może czasowo zwięk-
szyć stężenie testosteronu u mężczyzn bez plemników do takie-
go poziomu, że znów staje się możliwa spermatogeneza.

Trzeba jednak z  jedzeniem różnych „afrodyzjaków” uważać, 
ponieważ niektóre składniki naszej diety nie tylko nie powodują 
zwiększenia produkcji testosteronu, lecz wręcz mogą ją obniżać. 
Tak jest z soją, która w przemyśle farmaceutycznym jest źródłem 
substancji pobudzającej produkcję estrogenów, żeńskich hor-
monów płciowych, hamujących produkcję testosteronu. Nie 
oznacza to jednak, że kobiety jedzące soję stają się bardziej po-
budzone – u kobiet za libido także odpowiada testosteron. Czę-
ściowym lekarstwem na męskie „niedomaganie” może być duża 
dawka sportu, który pobudza wzrost produkcji testosteronu.

ROZsZERZ sIę!

Gdy już pojawi się zależne od testosteronu libido, trzeba jesz-
cze sprawić, aby układ naczyniowy był sprawny. Zapewnienie 
działającej „hydrauliki” jest o wiele prostsze niż znalezienie czyn-

nika, pobudzającego produkcję męskie-
go hormonu płciowego.

Czynnikiem, rozszerzającym naczynia 
krwionośne, jest słynna hiszpańska mu-
cha, będąca tak naprawdę niewielkim, 
zielonym żukiem. Ten stawonóg jest 
źródłem kantarydyny, trucizny, której 
zaledwie dziesięć miligramów może być 
śmiertelne dla człowieka. Nie oznacza 
to jednak, że z nią nie eksperymentowa-
no…

Kantarydyna stosowana była już dwa 
tysiące lat temu w Chinach i w Afryce. Jej 
specyficzne działanie polega na powo-
dowaniu przekrwienia w  okolicach na-
rządów płciowych i układu moczowego, 
wywołującego nieodpartą chęć podra-
pania się. A czemu by jej nie zaspokoić 
poprzez stosunek?

Innym składnikiem, który ma udowod-
niony wpływ na rozszerzenie się naczyń 
krwionośnych, jest żeń-szeń. ekstrakty 
z  tego korzenia znacząco zmniejszały 

lekkie i  średnie problemy z  erekcją oraz powodowały wzrost 
podniecenia u pań, w szczególności tych w wieku okołomeno-
pauzalnym. Placebo takich efektów nie dawało. w  2009 roku 
udowodniono z kolei, że duże dawki szafranu (200 mg dziennie), 
uznawanego za afrodyzjak od osiemnastego wieku, powodują 
zniknięcie problemów z erekcją u wielu mężczyzn.

Niestety, nie udokumentowano skuteczności zjadanych przez 
Casanovę ostryg, małż czy żabich udek. w dzisiejszych czasach 
wydaje się, że słynne szparagi również nie spełniają już przy-
pisywanej im funkcji. Kiedyś były źródłem cennych składników 
odżywczych, których często brakowało. Dziś, przy naszych die-
tach, dostarczanie ich nie jest już konieczne, aby mogło dojść 
do zbliżenia.

A

ROZpAl MNIE (NATURAlNIE)
Czy istnieje coś takiego jak afrodyzjak? Jak kształtuje się w nas pożądanie? 

Czy istnieją jakieś „ziółka” na miłość?
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przedaj ojca, sprzedaj matkę, kup se kurt-
kę parmalatkę” - mawiało się w  latach 80. 
minionego wieku, czyli pod koniec Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej. O  czym mowa? 
Młodszych wypada uświadomić: była to 
kurtka ze ściągaczami i nadrukiem „Parma-
lat”, a  kosztowało to cudo w  prywatnych 

sklepikach i na bazarach spore pieniądze.
To, że cała Polska przeżyła fascynację danym modelem kurtki nie 

jest niczym obciachowym, wystarczy tu przywołać kurtki ramone-
ski (amerykański zespół punk-rockowy Ramones), kurtki stachurki 
(odzienie wierzchnie spopularyzowane przez poetę edwarda Sta-
churę), kurtki z demobilu tej czy innej, najlepiej zachodnioeuropej-
skiej albo wręcz amerykańskiej armii.

Z parmalatką jednakże było o  tyle zabawnie, że tysiące kurtek 
prywatni importerzy sprowadzili z włoskiej mleczarni o nazwie „Par-
malat”. we włoszech była ona rozdawana pracownikom jako ubra-
nie robocze, w Polsce zaś zrobiła oszałamiającą karierę jako ostatni 
krzyk mody. A wszystko przez obcobrzmiące napisy na rękawie i na 
grzbiecie.

Znaki firmowe nierzadko wiodą swoje własne życie i ich losy po-
zwalają zadumać się nad zmiennością czegoś, co określamy „po-
strzeganiem w kontekście”. Na plan pierwszy wysuwa się tu staro-
indyjski (badania dowodzą, że liczący sobie ponad 10 tys. lat) znak 
swastyki, który do dziś w Azji uznawany jest za przynoszący szczę-
ście. Jednakże poza Azją cały świat kojarzy swastykę z Hitlerem, na-
zizmem, Niemcami i ostatnią wojną światową. 

Tu kilka ciekawostek - znak niebieskiej swastyki na białym tle w la-
tach 1918-1944 był symbolem fińskiego lotnictwa, ciemnoczerwo-
na swastyka była z kolei znakiem lotnictwa łotewskiego, w Polsce 
przedwojennej stosowana była często na przeróżnych odznakach 
i medalach, kompozytor Mieczysław Karłowicz sygnował swoje listy 
tym właśnie znakiem, kilka polskich rodów szlacheckich pieczęto-
wała się herbem ze swastyką, jednym słowem - nic nie zapowiadało 
dzisiejszych, wyłącznie już ponurych skojarzeń.

warto dodać, że w Irlandii (podczas II wojny światowej Irlandia 
zachowała status neutralności) przez 75 lat, aż po schyłek lat 80. 
w najlepsze funkcjonowała pralnia "Swastika" używająca w swoim 
logo jak najbardziej klasycznego hakenkreuza. Niemiecki noblista 
Heinrich Böll w latach 60. odwiedzając Dublin na jej widok stanął 
jak wryty i zastanawiał się czy aby nie cofnął się w czasie.

Ciekawą karierę w  Polsce, jeszcze w  czasach przedwojennych, 
zrobiła brytyjska firma Rover. Nikt na całych wyspach Brytyjskich 

nie spodziewał się zapewne, że w kraju nad wisłą, nazwa ta na całe 
dziesięciolecia i  już prawdopodobnie na zawsze ściśle przylegać 
będzie do bicykla. wszystko wzięło się z  tego, że jeden z  pierw-
szych, hurtowych transportów jednośladów pochodził z fabryki Ro-
vera. Dziś mechanizm nazwania sprzętu od jednej konkretnej firmy 
wydawać się może dziwnym, ale przecież... Spójrzmy na wszech-
obecne w Polsce „punkty ksero”. 

Skąd ksero? Jakie ksero? Odpowiedź jest prosta: pod koniec lat 
70.i na początku 80. pojawiły się w Polsce pierwsze kopiarki. Traf 
(oraz importerzy) chciał, że większość z nich pochodziła z firmy Xe-
rox. Było dokładnie tak samo jak z przedwojennym Roverem. Nie 
inaczej jest z... pampersami. Dziesiątki firm produkuje i sprzedaje 
w Polsce przeróżne pieluchy, ale nabywcy (a przynajmniej faceci) 
uporczywie i konsekwentnie cały asortyment nazywają tylko tą jed-
ną, jedyną nazwą. 

Do Rovera, Pampersów i Xeroksa dołączają... adidasy. Do dziś ty-
siące, jeśli nie miliony Polaków nazywa obuwie sportowe adidasa-
mi. "Adidasy" i wszyscy wiedzą co mam na myśli. Oczywiście Puma, 
Nike i inni też mają swoje prawa, swoje wzory, i modele, jednakże 
w potocznej polszczyźnie na wielkim worku wypełnionym przeróż-
nymi rodzajami obuwia sportowego widnieje napis "adidasy". Przy 
okazji - nazwa adidas pochodzi od imienia i nazwiska założyciela 
firmy - Adolfa Dasslera!

Podobną karierę mogła w Polsce zrobić firma Opel, ale nie zrobi-
ła, bo była mało konsekwentna. Jej założyciel, Adam Opel, począt-
kowo zabrał się za konstruowanie i wytwarzanie... maszyn do szycia 
i  rowerów właśnie. Niestety schedę po nim przejęło jego pięciu 
synów, a on sam zmarł, jeszcze przed epoką samochodów, w roku 
1895. Jego żona Sophie uznała widać, że maszyny do szycia są 
nudne, a rowery już wymyślone, wpłynęła zatem na swoich synów 
i przestawiła produkcję na branżę auto-moto. Kto wie, gdyby nie to, 
być może dziś w Polsce na maszynę do szycia mówilibyśmy: "opel"?

w dawnej Polsce niewiele nazw firm rozepchnęło się w słowniku 
języka polskiego do postaci tak zwanej nazwy własnej. Jednakże są 
rodzynki. Tu przywołać koniecznie trzeba Centralę Produktów Naf-
towych, czyli CPN. Do dziś przecież tysiące kierowców mówi w Pol-
sce (i poza nią), że jedzie na cepeen zatankować niezależnie już od 
tego czy trafia do Orlenu, Shella, Texaco czy Statoila. Cepeen to 
cepeen, wszyscy znowuż wiedzą o co chodzi. Przy okazji - logo CPN 
do dziś stanowi przykład genialnego w swej prostocie znaku firmo-
wego, który jest analizowany w  artystycznych szkołach wyższych. 
Szkoda, że dziś nie możemy już zatankować w żadnym prawdziwym 
CPN-ie. Pozostają nam wyłącznie cepeeny.

"s
Na rowerze po ksero 

do cepeenu
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kwestionariusz personalny

Kiedy byłem dzieckiem, chciałem zostać...
…tancerką, tancerką, tancerką!

W szkole…
… fajne życie! wszędzie mnie było pełno! Samorządy, harcerstwo, 
operacje Bieszczady 40. Przez pięć lat prowadziłam drużynę har-
cerską w „budowlance”. Jak nie góry,  to morze. Nie było czasu na 
nudę.

Moja pierwsza praca...
… u mamy w stołówce, w sezonie letnim, przez dwa tygodnie byłam 
kelnerką (żeby nie było,  że całe  lato spędzałam w górach…).

Pierwsze zarobione pieniądze…
… wstyd się przyznać – wydałam na ciuchy w Peweksie.

żeby odnieść sukces w zawodzie... 
… potrzebny jest odpowiedni czas, odpowiednie miejsce, dużo 
pracy, wiedzy, uporu, cierpliwości,  a  wszystko okraszone szczę-
ściem z domieszką trafnej intuicji.

Dobry szef... 
… to na przykład ja :) Musi wypełniać kryterium  4xK: kompetentny, 
konsekwentny, kreatywny, komunikatywny. 

U pracowników cenię...
... to co u siebie ( patrz wyżej:  4xK).

Kogo bym nie zatrudniła...
… nie toleruję obłudy, nieszczerości, chamstwa i braku lojalności.

Prywatnie jestem...
… szalona i  - jak mówią moi znajomi - z niespożytymi pokładami 
energii.

Dzień zaczynam...
… od jogi.

Rodzina... 
… podziela moje pasje i zainteresowania, wspiera i motywuje.

Zawsze znajdę czas...
… na wszystko mam czas; to kwestia organizacji, a w  tym jestem 
mistrzem.

Moim marzeniem jest...
… obecnym? (co wymarzę, to konsekwentnie realizuję ) przepłynąć  

przylądek Horn, zatańczyć salsę na Kubie, nauczyć się grać na sak-
sofonie (saksofon już kupiłam).

Kiedy nie pracuję…
… albo żegluję, albo nurkuję, albo tańczę, albo jestem w Indiach. 
Odpoczywam zawsze z książką,   przy dobrej jazzowej muzyce.

Moje hobby to… 
… joga, taniec, żagle i podróże. Najlepsze w tym wszystkim jest to, 
że często udaje mi się to połączyć w różnych konfiguracjach.

sport jest dla mnie...
… ciężką pracą przynoszącą niesamowitą frajdę i pozytywne zmę-
czenie.

Dewiza , którą chcę przekazać innym… 
… to co sobie sama często powtarzam: kierować się w życiu sercem 
i intuicją, zawsze być tu i teraz, umieć cieszyć się z małych rzeczy!

Anna Kamińska. Od 25 lat nieprzerwanie prowadzi koszalińską agencję ANKAM Nieruchomości. Jest licencjo-
nowanym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami od 1991 roku (licencję uzyskała jako jedna z pierwszych 
w Polsce). Z pierwotnego wykształcenia – specjalista w zakresie budowy dróg i mostów, z drugiego – filozof 
teolog. Prywatnie kapitan jachtowy, płetwonurek II stopnia, mistrzyni Reiki. Od 20 lat praktykuje jogę. Tańczy, 
projektuje choreografię, podróżuje. Znajomi pani Anny podkreślają, że jest ona osobą o niespożytej energii 
i niewyczerpanym kapitale optymizmu. 
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Książka Thomasa Goetza to porywająca, 
pełna anegdot opowieść o  wstrząsającej 
rewolucji w medycynie, jaka dokonała się 
dzięki odkryciom Kocha i Pasteura. Fanta-
stycznie przedstawiony moment wielkiego 
XIX-wiecznego przełomu, w którym medy-
cyna, dotychczas prymitywna, oparta w du-
żej mierze na zabobonach i półprawdach, 
zmieniła się w prawdziwą naukę. Ludzkość 
która „uwierzyła” w  istnienie bakterii i  ich 
wpływ na ludzkie zdrowie, zrozumiała sens 

higieny, sięgnęła po eksperyment ze szczepieniami.
„Cudowny Lek”, to także historia pojedynku dwóch wielkich od-

krywców – Roberta Kocha i Ludwika Pasteura – ich wieloletnia walka 
o wpływy, pieniądze, sławę i prestiż w świecie medycznym.

Książka ukazuje kulisy rozwikłania tajemnicy gruźlicy – choroby 
owianej mitem i złą legendą, najstraszniejszej choroby tamtych cza-
sów, która była przyczyną co czwartego zgonu.

Jeden z recenzentów pisze: „Zaraźliwa książka. Dosłownie! Oko-
ło 150 lat podróży w głąb historii pokazuje jak wielkie mamy szczę-
ście, że wciąż rodzą się rewolucjoniści, którzy napędzają rozwój 
medycyny. w  książce Goetza znajdziemy przełomowe odkrycia, 
ale także dotkniemy szpitalnego brudu i poznamy zabójcze błędy 
naukowe. Oto prawdziwe korzenie nowoczesnej sztuki lekarskiej!”

Tomasz Goetz 
„Cudowny lek. Robert Koch, 
Ludwik Pasteur i prątki gruźlicy”

Opowieść saudyjskiej księżniczki 
o  świecie, w  którym wolnością cieszą się 
tylko mężczyźni i pustynny wiatr. Sułtana to 
wnuczka saudyjskiego króla i żona saudyj-
skiego księcia. Mimo że niewyobrażalnie 
bogata i uprzywilejowana, to jednak nigdy 
nie zaznała prawdziwej wolności. Mieszka 
bowiem w  kraju, w  którym obowiązujące 
prawa i  obyczaje zmieniają w  niewolnice 
wszystkie kobiety, nawet te, które wywo-
dzą się z królewskiego rodu. Nawet teraz, 

w XXI wieku. Ta książka to wstrząsające historie z życia samej Sułta-
ny i jej znajomych kobiet: Fatimy, której mąż chce odebrać dzieci, 
Szady, oskarżonej o czary, Farii, młodej Saudyjki poddanej obrze-
zaniu, a także Dalal i Amal, dziewczynek nękanych i zabitych przez 
własnych ojców.

„łzy księżniczki” to kolejna książka napisana przez amerykańską 
dziennikarkę i  jednocześnie przyjaciółkę Sułtany, Jean Sasson. Za 
ujawnienie ciemnych sekretów najbogatszego królestwa świata 
grożono jej arabskim więzieniem. Dorastała w maleńkim miastecz-
ku na południu Stanów Zjednoczonych. w 1978 roku udało jej się 
dostać pracę w najbardziej prestiżowym szpitalu na Bliskim wscho-
dzie: w  Królewskim Szpitalu Specjalistycznym i  Centrum Badań 
w Rijadzie. Dzięki dyrektorowi szpitala doktorowi Nizarowi Feteih 
nawiązała znajomość z członkami saudyjskiej rodziny królewskiej, 
między innymi z królem Khalidem i następcą tronu księciem Fah-
dem. w 1983 roku blisko zaprzyjaźniła się z księżniczką Sułtaną. Po 
latach ta znajomość pozwoliła jej napisać słynną trylogię o księż-
niczce. we współpracy z  Sultaną powstała też obecna, czwarta 
książka „łzy księżniczki”, opisująca zmiany kulturowe dotyczące sy-
tuacji kobiet w pustynnym królestwie.

Jean Sasson 
„Łzy księżniczki. Moje życie w najbogatszym 
i najbardziej opresyjnym królestwie świata”

Jak domyśliła się, że znaleziona w  rze-
ce czaszka to dowód w  nierozwiązanym 
śledztwie? w  jaki sposób zdobywała 
zaufanie informatorów? Jak przekonała 
seryjnego mordercę do ujawnienia nie-
znanej milicji zbrodni? Już jako dwudzie-
stoośmiolatka prowadziła najbardziej 
skomplikowane dochodzenia. Powierzono 
jej śledztwo w sprawie Mariusza Trynkiewi-
cza i  seryjnego mordercy Henryka Moru-
sia. Badała sprawy łapówek branych przez 

lekarzy i tajemniczej śmierci prezesa NIK-u. w środku nocy jeździła 
na miejsca zbrodni, przesłuchiwała morderców, oglądała ciała ofiar. 
wielokrotnie jej grożono, zastraszano. Niemal wszystkie sprawy, 
w których oskarżała, zakończyły się wyrokiem skazującym.

Prokurator Małgorzata Ronc w rozmowie z dziennikarką „Polityki” 
Joanną Podgórską opowiada o kulisach słynnych śledztw i o tym, 
jak wiele musiała poświęcić, by odnieść sukces i  odnaleźć się 
w brutalnym, męskim świecie przestępców, milicjantów i donosi-
cieli. Historia niezwykłej kobiety, jej siły i determinacji, które pozwo-
liły przetrwać w świecie zła i zbrodni.

Joanna Podgórska 
„Prokurator. Kobieta, 
która nie bała się morderców”

Porywająca biografia legendarnej divy. 
Była jedną z  najbardziej pożądanych ko-
biet swoich czasów. Jej zachwycające arie 
operowe rzucały na kolana tłumy. Kocha-
na i uwielbiana, prywatnie była inna niż na 
scenie. w rzeczywistości porywcza i wybu-
chowa, z wyrachowaniem zdradzała męża. 
Jednak los nie był jej dłużny. Sama została 
skrzywdzona przez kochanka – najbogat-
szego wówczas człowieka na świecie – Ary-
stotelesa Onassisa. To on zmusił Callas do 

ukrywania ciąży, później dziecka, by wreszcie porzucić ją dla Jacqu-
eline Kennedy.

Życie Callas to opowieść o wielkich wzlotach i upadkach. O licz-
nych skandalach, samotności i  odrzuceniu. O  złotej erze opery, 
triumfach na legendarnych scenach La Scali i Metropolitan Opera 
oraz współpracy z największymi artystami epoki.

Anne edwards to amerykańska autorka najlepiej znana z biogra-
fii celebrytów takich jak: Księżna Diana, Judy Garland, Katherine 
Hepburn, Vivien Leigh, Margaret Mitchell, Ronald Reagan czy Bar-
bra Streisand.

Anne Edwards 
„Maria Callas. Primadonna stulecia”

Nowości i hity
Wydawnictwa Znak
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aquapark to nie tylko woda

O kolicznościowy bankiet z okazji otwarcia Parku wodnego 
Koszalin odbył się w salach Centrum Rekreacyjnego Forma. 

To jeden z elementów dopełniających ofertę „wodną”. wkrótce po-
jawi się jeszcze – urządzony na 700 metrach kwadratowych – klub 
muzyczny. Jego formuła pozostaje na razie tajemnicą. Z przecieków 
wiemy, że można się spodziewać dużej niespodzianki. 
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Inna moda 

P iękna i zabytkowa koszalińska ulica Piłsudskiego zapełnia 
się ciekawymi miejscami. Powstają restauracje, kluby i nowe 

sklepy. w lipcu pojawił się tu sklep Fashion Dealers, który lokuje 
się w różnych miejscach Polski - w formie butików tymczasowych 
jak i w formie butików stacjonarnych. Czas prosperowania Fashion 
Dealers w danym miejscu nigdy nie jest określony z góry. Ciekawe, 
surowe wnętrze i ubrania polskich projektantów, wygodna kanapa 
i sympatyczne właścicielki, których pasją jest moda. To miejsce ma 
szanse stać się prawdziwym przebojem dla wszystkich, którzy szu-
kają własnego, niepowtarzalnego stylu.
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sanatus teraz 
również rodzinny

L ekarze Aleksandra Markiewicz i  Sergiusz Karżanowski dwa 
tygodnie temu (25. 07 br.) oficjalnie otworzyli swoją Przy-

chodnię Lekarzy Rodzinnych działającą w ramach kontraktu z NFZ. 
w ten weekend (sobota, 8.08, godz. 12-16) zapraszają pacjentów 
na białą sobotę. Można obejrzeć nową przychodnię oraz poddać 
się bezpłatnym badaniom ciśnienia, poziomu cukru czy eKG.

Przychodnia Sanatus działa od lat 13. Specjalizowała się w nie-
konwencjonalnych metodach leczenia (akupunktura, masaże). 
w ub. roku Sanatus uzyskał kontrakt z NFZ na zabiegi rehabilita-
cyjne. Przychodnia lekarzy rodzinnych to następny etap w rozwoju. 
Dr Aleksandra Markiewicz mówi: – Chcemy stworzyć nowoczesną 
przychodnię, taką, w której komfort pacjenta jest na szczycie listy 
priorytetów. Zależy nam na tym, by pacjenci nie musieli czekać na 
wizytę, by mogli się zapisać telefonicznie albo za pośrednictwem 
Internetu, w której wszystko jest na miejscu, na przykład punkt po-
brań. – Przychodnia działa od rana do godziny 18 oraz w soboty 
– mówi dr Karżanowski. – Przyjmujemy kilkunastu pacjentów dzien-
nie. Na wizytę można się właściwie umówić „od ręki”.
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Wernisaż „Rosarium”

"R osarium” – wystawa znakomitego fotografika, wojciecha 
erazma Felcyna jest podsumowaniem dwóch wielkich pa-

sji twórcy: fotografii i róż. Na obu autor zna się doskonale. Zdjęcia 
nie mają jednak nic wspólnego z banalnymi ujęciami kwiatów, ale 
są eksperymentami z grafiką cyfrową, barwnymi  kompozycjami 
malarskimi, wyrazistymi, tajemniczymi, nieoczywistymi. wystawę 
można oglądać w Galerii Antresola Muzeum w Koszalinie (wernisaż 
odbył się 24 lipca br.).                                                                              am
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Rotarianie mają 
nowego prezydenta

O d 1 lipca br. koszalińskim Rotary Clubem kieruje nowy 
zarząd. Podczas okolicznościowej uroczystości w hotelu 

Gromada, który jest stałym miejscem klubowych spotkań, dotych-
czasowa pani prezydent Halina Dorżynkiewicz di Filippo przekaza-
ła symbolicznie władzę swemu następcy - Krzysztofowi Kuncerowi. 
Oprócz niego zarząd na kadencję 2015/2016 tworzą: Marcin Bo-
gurski (wiceprezydent, prezydent elekt), Piotr Jankowski (wicepre-
zydent), Marcin Chęciński (sekretarz), Jan Bielerzewski (skarbnik), 
Halina Dorżynkiewicz di Filippo (past prezydent). 

Halina Dorżynkiewicz-di Filippo, ustępująca prezydent 
RC oraz Eliza Jurgielaniec – nowa członkini Rotary

Romuald Wanowicz i Jarosław Loos w rozmowie z Jolantą Kuncer
Halina Dorżynkiewicz-di Filippo i przedstawicielki klubu Kiwanis: 
Longina Kudelska, Grażyna Okulicz i Małgorzata Walach.

Nowy zarząd: Krzysztof Kuncer, Marcin Bogurski, Piotr Jankowski, 
Halina Dorżynkiewicz-di Filippo, Marcin Chęciński i Jan Bielerzewski

Ustępujący zarząd:  Jan Konieczny (sekretarz), Alina Anton (skarbnik), 
Halina Dorżyniewicz di Filippo oraz Marcin Bogurski (prezydent elekt)

Śpiewa Piotr Zemła
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Relegacja Rotary Club z niemieckiego Prenzlau Państwo Wanowiczowie i Jarosław Loos

Państwo Okuliczowie i pani Eliza Jurgielaniec Alina Anton i Eugeniusz Krawsz

Krzysztof Kuncer i Halina Dorżynkiewicz-di Filippo  Jolanta Kuncer, Celina Wanowicz i prof. Zdzisław Maciejewski

 Alina Konieczna, Longina Kudelska, Bożena Niechciał oraz 
panie Szwarc i Boroń – małżonki rotarian z Kołobrzegu Goście uroczystości spoza grona koszalińskich rotarian 

Henryk Boroń, Aleksander Szwarc i Jan Konieczny
Halina Dorżynkiewicz-di Filippo wraz z mężem Gaspare, 
w rozmowie z Krzysztofem Kuncerem i Romualdem Okuliczem

Małgorzata Walach i Jędrzej Leonowicz Państwo Alina i Marcin Chęcińscy oraz państwo Monika i Marcin Bogurscy
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Klub plażowy by night

D une Beach Club & Lounge, hit tegorocznego lata w Miel-
nie, proponuje cykl zatytułowany „Absolutnie wakacyjne 

Imprezy”. Gwiazdą pierwszego wieczoru (18 lipca br.) był duet 
wokalistki Aleksandry Jabłonki oraz dj Blake’a, który dopełniał ar-
tystyczny performance dedykowany Andy warholowi. Graficy na 
oczach publiczności tworzyli obrazy, które miały uchwycić klimat 
imprezy oraz nawiązywać do nowej limitowanej edycji alkoholu 
Absolut Andy warhol. 
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Szukajcie naS w preStiżowych miejScach!

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
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
Medical SPA Sanatorium Unitral,
ul. Piastów 6 Mielno
Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
Pro-Vita, ul. Kościuszki 17, Kołobrzeg
Royal Park Hotel & Spa,
ul. Wakacyjna 6, Mielno
Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice
Villa Taris, ul. Koszalińska 70-72, Kołobrzeg
Willa Alexander Spa&Wellness,
ul. BoWiD 7, Mielno

SKLEPY

A-tom webski sklep,
ul. Drzymały 15, Koszalin
Aryton Merkury ul, Zwycięstwa 46
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
Biuro Podróży ITAKA,



PARTNERZY DYSTRYBUCJA BILETÓW

BILETY OD 20 ZŁ DO NABYCIA:
 KASY KINA „KRYTERIUM”, UL. ZWYCIĘSTWA 105, TEL. 094 

347-57-41/42
 KASY I BIURO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W KOSZALINIE 

(94) 343 61 43
WWW. 4BILETY.PL

WWW.CK105.KOSZALIN.PL
WWW.EBILET.PL

WWW.BILETYNA.PL
WWW.KUPBILECIK.PL

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA ZBIOROWE BILETÓW 
TEL. +48 698 989 292

SZCZEGÓŁY NA STRONIE:
WWW.FESTIWALNAFALI.PL

ZAPRASZAJĄ

Patronat Honorowy:  
PREZYDENT MIASTA KOSZALINA PIOTR JEDLIŃSKI

1900 KONCERT „NA FALI”

2000  KONCERT TELEWIZYJNY LIVE! 

BEATA I BAJM
ANIA WYSZKONI
AFROMENTAL
LemON
DE MONO
RED LIPS
SOUND’N’GRACE
NAJLEPSZY PRZEKAZ W MIEŚCIE
PIOTR BAŁTROCZYK

PROWADZENIE: 

HALINA MLYNKOVA
DAMIAN MICHAŁOWSKI

Amfiteatr w Koszalinie
16 sierpnia 2015, godz. 1900




