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ASJA  jest słowem - kluczem do tego wydania naszego 
miesięcznika. Bez niej, bez najgłębszego i bezwarunko-
wego zaangażowania nie ma spełnienia. W każdej dzie-
dzinie. Pasja pozwala przełamywać bariery i ograniczenia, 
ignorować drwinę i niezrozumienie. Jest przyprawą, bez 
której życie staje się mdłe i nijakie. 

Dlatego z ogromną satysfakcją oddaję w Państwa ręce to wydanie „Presti-
żu”, a wraz z nim opowieści o ludziach, którzy żyją pełnią życia. 

Nie wymienię ich tu wszystkich (niech pozostali wybaczą), ale na paru 
zwrócę uwagę. 

Choćby bohater okładkowej historii – Krzysztof Hendzel. Zbiera wszystko, 
co związane z historią motoryzacji. Przez lata zgromadził kolekcję, która na 
każdym zrobi wrażenie. Kilkaset zabytkowych samochodów, motocykli, ro-
werów i innych pojazdów. Tysiące (!) rozmaitych historycznych  przedmiotów.  
Teraz pan Krzysztof ma nowy cel: znaleźć sposób na to, by te skarby mógł 
oglądać każdy, kto ma na to ochotę. Rzecz nie jest prosta. Wierzę, że mu się 
uda, bo pomysł ma znakomity. Po szczegóły odsyłam do artykułu.

Inny przykład. Pani Beata Grabowska. Choć wykonywała inny zawód, za-
wsze marzyła o tym, by mieć kiedyś restaurację. I dopięła swego. Sama w niej 
gotuje. Stawia na polską kuchnię w  szlachetnym a  nie barowym wydaniu. 
Biorąc pod uwagę to, z jaką pasją podchodzi do gotowania, skazana jest na 
uznanie gości. Na razie jej lokal (nazywa się „Stare Miasto” – w piwnicach są-
siadującego z Polskim Radiem Koszalin budynku przy ulicy Piłsudskiego 43) 
nie jest jeszcze rozpoznawalną marką, ale ma szansę, by się nią stać. Głównie 
dzięki pasji pani Beaty. 

I dalej: Maciej Sochal, nasz koszaliński paraolimpijczyk (oprócz niego do 
Rio pojadą z  Koszalina jeszcze Grzegorz Lanzer – wyciskanie sztangi leżąc 
i Jacek Jachimowicz – rzut dyskiem). Niewyobrażalnej pracy wymagał w jego 
przypadku powrót do względnej sprawności po ciężkim wypadku. A  jakiej 
ogromnej siły i jakiego hartu ducha wymaga jego codzienny trening, który 
jest mozolnym przełamywaniem fizycznych ograniczeń, wie tylko on i  jego 
nieoceniony trener Aleksander Popławski. Bez pasji obu panów byłoby to 
niemożliwe. Maciejowi, tak jak i pozostałym koszalińskim sportowcom, bę-
dziemy kibicować i cieszyć się z każdego sukcesu. Choć tak naprawdę suk-
cesem jest już to, że dzięki swej ciężkiej pracy zdobyli olimpijskie nominacje. 

Zapraszamy do lektury. Jednocześnie informujemy, że po raz kolejny spo-
tkamy się z Państwem na łamach „Prestiżu” 23 września br., po przerwie urlo-
powej.    

  
Andrzej Mielcarek
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DERMALOGICA
Instytut Kosmetologii

i Medycyny Estetycznej

Koszalin, ul. Zwycięstwa 40/55-56
C.H. Jowisz, I piętro

tel.: 668 469 240
www.instytut-dermalogica.pl

• NAJLEPSZY GABINET MEDYCYNY 

   ESTETYCZNEJ NA POMORZU 

   ŚRODKOWYM

• NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANE 

   URZĄDZENIA

• NAJWYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG

• KOSMETOLOGIA 

   NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

• MEDYCYNA ESTETYCZNA

• MAKIJAŻ PERMANENTNY LONG 

   TIME LINER - NR 1 NA ŚWIECIE

Edyta Szuplak-Słupczewska – absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
który ukończyła na Wydziale Farmaceutycznym, kierunek: kosmetologia.
Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Kosmetologii i Medycyny Estetycznej

MIEJSCE NA MIARĘ XXI WIEKU 
STWORZONE DLA OSÓB 

CENIĄCYCH PROFESJONALIZM
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- Organizacja imprez firmowych, spotkań biznesowych, chrzcin, komunii, 
   wesel, imprez okolicznościowych.
- Szkolenia, pokazy, konferencje, zloty – wszystko u nas w przystępnej cenie.
- Catering
1.10.2016 BLACK&WHITE w Białej Damie - impreza tematyczna z DJem

Marina Mielno. 
Z widokiem na jezioro.

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

www.marina-mielno.pl

Stylowo, elegancko, 
po prostu z klasą...

R E S T A U R A C J A

Znajdź nas na



odczas koncertu  Na Fali  zaczynającego się 
o  godz. 19:00 publiczność usłyszy piosenki, 
które królowały w polskich rozgłośniach radio-
wych. Wzorem ubiegłych edycji o godz. 20:00 
rozpocznie się transmisja telewizyjna koncertu 
na antenie  TVN. Publiczność zgromadzona 
na miejscu oraz telewidzowie, zobaczą niety-
powe duety. Gwiazdy polskiej sceny muzycz-

nej  zaprezentują się wspólnie z uczestnikami konkursów telewi-
zyjnych: X-Factor, Mam Talent! i Mali Giganci, którzy walczyć będą 
o statuetkę NA FALI. 

 
O zwycięstwie zadecydują głosy oddawane za pośrednictwem 

bramki SMS podczas trwania koncertu.

W  2014 roku zwyciężyła Karolina Nawrocka, która wspólnie 
z zespołem LemON wykonała piosenkę „Wkręceni (nie ufaj mi)”. 
W 2015 roku statuetkę NA FALI otrzymała Aleksandra Andrukajtis 
z Wałcza, która wspólnie z zespołem Najlepszy Przekaz w Mieście 
brawurowo wykonała piosenkę „Zawsze do celu”.

Na zakończenie festiwalu odbędzie się występ zespołu  IRA, 
podczas którego z  rąk prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskie-
go otrzyma statuetkę BURSZTYNOWA FALA za całokształt pracy 
artystycznej z życzeniem dalszych owocnych lat kariery muzycznej. 

Podczas tegorocznej edycji festiwalu będziemy świadkami jesz-
cze jednego, bardzo ważnego wydarzenia. Na scenie pojawi się 
mieszkanka Koszalina - Daria Zawiałow, która już niebawem wyda 
swój debiutancki album.

Bilety w cenach 20 zł, 45 zł, 70 zł, 90 zł, 110 zł, 130 zł do nabycia:
- w kasie kina „Kryterium”, przy ul. Zwycięstwa 105 w Koszalinie, 
   tel. 094 347-57-41/42,
- w kasach oraz w biurze Hali Widowiskowo-Sportowej 
   w Koszalinie, tel. 094 343-61-43
- w salonie  Dajar przy ul. Połtawskiej 6
  oraz on-line na stronach: kupbilecik.pl, biletyna.pl

Informacje i zamówienia zbiorowe biletów pod telefonem  +48 
698 989 292

WYDARZENIA8 
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W związku z trzecią edycją festiwalu Na Fali w świąteczny poniedziałek 15 sierpnia br.  koszaliński amfiteatr 
odwiedzi plejada gwiazd. Wystąpią:  IRA,  Michał Szpak,  Varius Manx & Kasia Stankiewicz, FEEL, Natalia 
Szroeder, Grzegorz Hyży, Szymon Chodyniecki, Daria Zawiałow.  Koncert poprowadzą Filip Chajzer i Olivier 
Janiak. Po raz pierwszym partnerem telewizyjnym wydarzenia będzie telewizja TVN.

FESTIWAL NA FALI 2016





ZAPRASZAMY DO PUNKTU SPRZEDAŻY
SALON NC+ KOSZALIN, ul. Domina 11/4, tel.94 341 33 87
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aliber” jest stowarzyszeniem o charak-
terze strzeleckim, założonym w  2008 
roku. Obecnie zrzesza ponad 50 człon-
ków – ludzi różnych zawodów: m.in. 
pracowników naukowych, prawników 
i przedsiębiorców. Współpracuje ściśle 
ze Strzelnicą Unia w  Koszalinie, która 

jest jedynym obiektem tego rodzaju na terenie Koszalina i najbar-
dziej profesjonalnym w  całym województwie zachodniopomor-
skim, oferującym możliwość strzelania rekreacyjnego i sportowe-
go.

Stowarzyszenie KKS „Kaliber” zrzesza miłośników sportów 
strzeleckich i  kolekcjonerów broni palnej z  Koszalina i  okolic. 
Uczestniczą oni w sporcie strzeleckim organizowanym przez Za-
chodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego. W ostatnim 
czasie powstała sekcja osób niepełnosprawnych, reprezentująca 
KKS „Kaliber” w zawodach o randze krajowej. Zawody organizo-
wane przez KKS „Kaliber” na Strzelnicy Unia to okazja do rekreacji 
oraz doskonalenia własnych umiejętności strzeleckich.

KKS Kaliber współpracuje z  Towarzystwem Strzeleckim z  sie-
dzibą w Koszalinie, stowarzyszeniem kolekcjonerów broni palnej. 

Członkowie KKS Kaliber współdziałają z ogólnopolskim stowarzy-
szeniem Ruch Obywatelski Miłośników Broni. 

„Kultywując strzelectwo wykonujemy wezwanie Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego: każdy żołnierz obywatelem – każdy obywatel 
żołnierzem” – napisali organizatorzy okolicznościowego strzelana 
1 sierpnia br. Z ich zaproszenia skorzystała kilkudziesięcioosobo-
wa grupa koszalinian. Niektórzy strzelali z broni palnej pierwszy 
raz w życiu. 

„k

Koszaliński Klub Strzelecki „Kaliber” (www.kkskaliber.pl) i Towarzystwo Strzeleckie pod patronatem 
stowarzyszenia Ruch Obywatelski Miłośników Broni (www.romb.org.pl) zorganizowały  w rocznicę 
wybuchu Powstawia Warszawskiego akcję „10 strzałów ku chwale Ojczyzny”.

NA PAMIąTKę POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
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unkcję prezydenta w klubie rotariańskim pełni 
się przez rok. W uroczystości związanej z oficjal-
nym przekazaniem władzy uczestniczą zawsze 
wszyscy członkowie klubu, klubów zaprzyjaź-
nionych (w przypadku Koszalina – z klubu dzia-
łającego w niemieckim Prenzlau, w Kołobrzegu 
i Słupsku) oraz zaproszeni goście. Nowy prezy-

dent ogłasza wówczas plan działania klubu na okres rocznej ka-
dencji.

Dr Marcin Bogurski zapowiedział kontynuację głównych do-
tychczasowych charytatywnych przedsięwzięć koszalińskich ro-
tarian i złożył bardzo ważną deklarację: - Być może to wyda się 
zbyt ambitne, ale chciałbym doprowadzić do zakupu na potrzeby 
koszalińskiego szpitala aparatu diagnostycznego pozwalającego 
wykrywać przypadki retinopatii u wcześniaków. Okresowe, kilku-
krotne  badania wzroku maluszków są koniecznością, a najbliżej 
można je wykonać w Szczecinie i Gdańsku. To kosztowne i kło-
potliwe, a czasami wręcz niebezpieczne. Spróbujmy to wspólnie 
zmienić - zaapelował.

Wspomniane urządzenie to wydatek rzędu 700 tysięcy złotych. 
Kwota wysoka, ale jak się wydaje – w ciągu roku do uzbierania. 
Nasz magazyn włączy się w każde działanie, jakie miałoby przybli-
żyć spełnienie tego celu.    

Koszaliński Klub Rotariański działa nieprzerwanie od 1993 roku. 
Powstał w ramach odradzania się ruchu w całym kraju po przemia-
nach roku 1989. Wielu jego członków jest w nim od początku, a w 
strukturach klubu przez lata działali ludzie różnych zawodów i śro-
dowisk, przekładający rotariańskie credo service above self (służ-
ba innym ponad własną korzyść) na lokalne działania społeczne i 
fundujący pomoc liczoną w setkach tysięcy złotych.

W Koszalinie rotarianie na stałe realizują cztery zadania. Pierw-
sze to fundowanie stypendiów dla zdolnych, ale słabo sytuowa-
nych dzieci i młodzieży. Drugie – wsparcie dla oddziału dziecię-
cego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, np. przez organizację 
zabaw świątecznych. Trzeci to ponad dwudziestoletnia pomoc 
dla Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO 
„Szkoły Życia” w Wandzinie (koło Człuchowa). Czwarty – orga-
nizacja krótko- i długo terminowej międzynarodowej wymiany 
młodzieży, będąca zresztą przedsięwzięciem realizowanym przez 
Rotary na całym świecie. – To inicjatywa w moim przekonaniu 
wyjątkowo cenna, bo nie tylko pozwalająca młodym ludziom na 
dłuższy pobyt w kraju i poznanie go z perspektywy członka rodzi-
ny, przyjmującej gościa do siebie na dłuższy czas, ale też działanie 
na rzecz propagowanego przez Rotary porozumienia międzyna-
rodowego, walka z ksenofobią i uprzedzeniami – podkreśla Jupi 
Podlaszewski. – Dzięki działaniom naszego klubu do Koszalina 
przyjeżdżały młode osoby, które przez rok tu mieszkały, chodziły 
do szkół, uczyły języka.   

Rotary na świecie ma 1,2 miliona członków zrzeszonych w 34,5 
tysiącach klubów w ponad dwustu krajach. Polska aktualnie nale-
ży do dystryktu, który tworzy z Białorusią i Ukrainą. W 73 polskich 
klubach zrzeszonych jest prawie 1700 rotarian.

f
Przez najbliższy rok koszalińskim klubem rotariańskim pokieruje pan Marcin Bogurski. Podczas uroczystości, 
która odbyła 4 lipca br., przejął on insygnia władzy od poprzednika – Krzysztofa Kuncera, który jako past prezy-
dent pozostaje w zarządzie klubu. Zarząd dopełniają: Marcin Chęciński (wiceprezydent, prezydent elekt), Jan 
Konieczny (sekretarz), Alina Anton (skarbnik).  

DOKTOR MARCIN BOGuRSKI 
SZEFEM ROTARY CLuB KOSZALIN

Od lewej: Krzysztof Kuncer, Marcin Bogurski, Jupi Podlaszewski

Gratulacje od przedstawicieli klubu kołobrzeskiego 





AMFITEATR
w KOSZALINIE
15 SIERPNIA 2016r. 19:00

19:00: KONCERT „NA FALI”  20:00: KONCERT TELEWIZYJNY „MORZE PRZEBOJÓW”

Z APR ASZ A JĄ:

IRA
MICHAŁ SZPAK
VARIUS MANX
 & KASIA STANKIEWICZ
FEEL
NATALIA SZROEDER
GRZEGORZ HYŻY
SZYMON CHODYNIECKI
DARIA ZAWIAŁOW

ARTYŚCI:

KONCERT POPROWADZĄ:

UCZESTNICY X-FACTOR, MAM TALENT! i MALI GIGANCI
WYSTĄPIĄ RÓWNIEŻ:

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.CK105.KOSZALIN.PL

WWW.KUPBILECIK.PL
WWW.BILETYNA.PL

INFORMACJE
 I ZAMÓWIENIA

ZBIOROWE BILETÓW:
TEL. +48 698 989 292

SZCZEGÓŁY NA STRONIE:
WWW.FESTIWALNAFALI.PL

BILETY
OD 20 ZŁ

FILIP CHAJZER, OLIVIER JANIAK



onkurs Reportażu to  przedsięwzięcie, w ra-
mach którego chcemy zwrócić uwagę na 
sprawy morza, historię regionu nadmor-
skiego, a także na związki i kontakty miesz-
kańców państw nadbałtyckich. Podobnie 
jak w roku ubiegłym do udziału w konkursie 
zaprosiliśmy reportażystów z  całego kraju. 

Warsztaty oraz konkurs będą przeglądem najciekawszych re-
portaży radiowych o tematyce morskiej minionego roku, a także 
okazją do pokazania problemów ludzi związanych z morzem i go-
spodarką morską. Chcemy stworzyć reporterski obraz życia i  lo-
sów ludzi  związanych z morzem pracą, działalnością społeczną, 
zainteresowaniami, pasją, emocjami - wyjaśnia Piotr Ostrowski, 
redaktor naczelny i prezes Radia Koszalin.

Historia konkursu sięga kilkudziesięciu lat. W tym czasie zapre-
zentowano kilkaset reportaży. W roku 2013, po przerwie, konkurs 
został reaktywowany. Pretekstem stały się obchody 60-lecia Radia 
oraz odbywający w Darłowie Bałtyk Festiwal  Media i Sztuka. Od-
była się sesja reportażu, a turyści i mieszkańcy spotkali się z cenio-
nymi dziennikarzami prasowymi, radiowymi i  telewizyjnymi. Rok 
2014 i 2015 to kolejne edycje konkursu.

 
Laureatami Ogólnopolskiego  Konkursu Reportażu i  Doku-

mentu Radiowego byli m.in. Jolanta Rudnik – dziennikarka, repor-
tażystka Radia Koszalin,  Katarzyna Wolnik Sayna – dziennikarka 
Radia Szczecin, Tomasz Jeleński reprezentujący  Program III Pol-
skiego Radia. W roku 2015 nagrodę główną  zdobyli: Krzysztof 
Plewa i Jarosław Ryfun – dziennikarze  Radia Koszalin. Tegoroczna 
edycja będzie miała finał w dniach 17 - 19 września. Warsztaty Re-
portażu odbędą się  na „falach Bałtyku” - podczas rejsu promem 
do Ystad. 

Konkurs ma wymiar interaktywny. Wszystkie reportaże pre-
zentowane są  na stronie internetowej Polskiego  Radia Koszalin, 
a słuchacze (głosując na FB) mogą wybrać ten, który zrobił na nich 

największe wrażenie. Zwycięzcę konkursu  wyłania jury, w którym 
zasiadają znani polscy dziennikarze i  reportażyści. W  tym roku  
będą to:  Anna Sekudewicz – publicystka i reportażystka, laureatka 
„Melchiora” dla najlepszego reportażysty w Polsce, Krzysztof Wy-
rzykowski – publicysta i reportażysta, Piotr Jasina – dyrektor biura 
prasowego MGMiŻŚ oraz Piotr Ostrowski prezes zarządu i redak-
tor naczelny Polskiego Radia, Koszalin.

Partnerami  przedsięwzięcia są: Ministerstwo Gospodarki Mor-
skiej i Żeglugi Śródlądowej oraz  Zarząd Morskiego Portu Gdańsk 
S.A. Patronat nad konkursem objął  Marszałek Województwa Po-
morskiego Mieczysław Struk.

k
Polskie Radio Koszalin organizuje kolejną edycję  Ogólnopolskiego Konkursu Reportażu i Dokumentu 
Radiowego „Bałtyk 2016”. Będą warsztaty, panele dyskusyjne, rozstrzygnięty zostanie Ogólnopolski 
Konkurs Reportażu i Dokumentu Radiowego.

REPORTAż NA FALI, CZYLI BAłTYK 2016

ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZATOR:
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o g ó l n o p o l s k i  k o n k u r s 
reportażu i dokumentu radiowego

a pikniku Wspólna Zabawa Szlachetna 
Sprawa, podczas którego zbierane były pie-
niądze na potrzeby Fundacji Zachodniopo-
morskie Hospicjum dla Dzieci i  Dorosłych 
(w Koszalinie funkcjonującego w potocznej 
świadomości jako „hospicjum dziecięce”) 
państwo Wioleta i  Mariusz Żylukowie wy-

licytowali nietypowy fant. Był nim voucher na wspólną biesiadę 
z wolontariuszami hospicjum.

I oto nadszedł czas realizacji tej niezwykłej nagrody. Biesiada 
odbyła 22 lipca br. w Dobrzycy,  w gospodarstwie agroturystycz-
nym hospicyjnej wolontariuszki Agnieszki i Szeląg i Szymona Wa-
siaka. Spotkanie odbyło się przy ognisku i typowych dla biesiady 
daniach. A na finał, na pamiątkę uczestnicy zrobili sobie pamiąt-
kowe zdjęcie. 

n
NIETYPOWA LICYTACJA, 
PRZESYMPATYCZNA BIESIADA
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Kogo poszuKujemy?
1)   pRACA 1: INŻyNIeR seRWIsu (KoszALIN)
Osoba z wykształceniem wyższym technicznym i bardzo dobrą znajomością języka ob-
cego, która będzie sprawowała nadzór nad funkcjonowaniem autoryzowanych punktów 
serwisowych w kraju i zagranicą oraz pracą działu serwisu poprzez m.in. dbanie o dosko-
nalenie umiejętności i wiedzy fachowej pracowników, nadzór nad obsługą infolinii oraz 
nad obsługą klientów, rozstrzyganie spraw spornych z zakresu napraw gwarancyjnych itp.
 
2)   pRACA 2: DzIAŁ HANDLu zAgRANICzNego (KoszALIN, gDyNIA)
Osoby z biegłą znajomością języka obcego (niemiecki, angielski, rosyjski, francuski, 
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itp.) i wykształceniem min. średnim. Do zadań będzie należało m.in. kompleksowa 
obsługa kontrahentów, rozwój handlu zagranicznego i pozyskiwanie klientów, re-
alizacja planów sprzedażowych, budowanie wizerunku firmy oraz jak najlepszych 
relacji z partnerami z rynków zagranicznych, itp. (Pomocne: wykształcenie technicz-
ne.)
 
3)   pRACA 3: speCjALIsTA ds. DosKoNALeNIA pRoDuKCjI (DAmNICA)
Osoba z wykształceniem wyższym technicznym. Zadania m.in.: wprowadzanie nowych 
rozwiązań mających na celu optymalizację procesów produkcji, identyfikacja potencjal-
nych problemów w obszarze produkcji oraz opracowywanie i wdrażanie planów i dzia-
łań naprawczych, tworzenie stosownej dokumentacji i raportów.
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NA KIm NAm zALeŻy?

Zależy nam na osobach, które mają silną motywację do pra-
cy, zapał i  wolę samokształcenia. Doceniamy ludzi, którzy 
zadania traktują jak wyzwania. Doświadczenie nie jest naj-
ważniejsze, choć na stanowiskach takich jak inżynier serwi-
su czy specjalista ds. doskonalenia produkcji jest przydatne. 

Co ofeRujemy?

Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku na 
podstawie umów o pracę. Zapewniamy dobre warunki so-
cjalne, sprzęt i warunki niezbędne do wykonywania powie-
rzonych zadań. W związku z ciągłym dynamicznym rozwo-
jem praca u nas jest ciekawa i ciągle stawia nowe wyzwania.
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WSPOMNIENIA 
KRZYSIA, 

MARZENIA 
KRZYSZTOFA

PIERWSZY POLSKI MOTORYZACYJNY 
RODZINNY PARK ROZRYWKI 

– GDZIE POWSTANIE?
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Ile dokładnie elementów, tak co do sztuki, składa się na kolekcję koszalinianina Krzysztofa Hendzla, nie wie 
chyba nawet on sam. Kilkaset zabytkowych samochodów, motocykli, rowerów i innych pojazdów. Kilka razy 
tyle innych rzeczy, które związane są z historią motoryzacji albo stanowiły kontekst dla jej rozwoju. Wszystko 
to stopniowo odnawiane, konserwowane, naprawiane  stoi z  konieczności w  halach magazynowych. Jako 
całość zbiór ma ogromną wartość poznawczą i aż żal, że nie może tych skarbów oglądać więcej osób niż tylko 
właściciel, jego goście i mechanicy. Krzysztof Hendzel wie, co trzeba zrobić, by kolekcję udostępnić szerszej 
publiczności. Sam jednak tego pomysłu na razie, na tym etapie, nie jest w stanie wcielić. Szuka partnerów.  

Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Marcin Betliński, Zdjęcia pojedynczych pojazdów: Wojciech Gruszczyński/archiwum

WSPOMNIENIA 
KRZYSIA, 

MARZENIA 
KRZYSZTOFA

PIERWSZY POLSKI MOTORYZACYJNY 
RODZINNY PARK ROZRYWKI 

– GDZIE POWSTANIE?



ie, nie chodzi  o  typowe muzeum. Tych jest 
już w Polsce ileś, kolejne niewiele wniosłoby 
nowego. Pomysł Krzysztofa Hendzla jest inny: 
- To mógłby być tematyczny park rozrywki 
dla całej rodziny - przekonuje. – A w jego ra-
mach ogólnopolska giełda „klasyków”, kino 
samochodowe, kompleks gastronomiczno

-hotelowy i wiele innych. Wszystko z motoryzacją w tle. 

Pytany, gdzie najchętniej widziałby miejsce dla swojego parku, 
odpowiada że nie przywiązuje się do żadnego pomysłu, choć jed-
ną z takich potencjalnych lokalizacji mogłyby być tereny zielone 
u podnóża Góry Chełmskiej w Koszalinie, w pobliżu Parku Wod-
nego. Pomysł wydaje się doskonały: aquapark wraz z  parkiem 
motoryzacyjnym mogłyby się uzupełniać, zapewniając rozrywkę 
gościom w każdym wieku. Dla Koszalina byłaby to ogromna szan-
sa na przyciąganie turystów nie tylko wakacyjnych. Już teraz latem 

Park Wodny pęka w szwach, bo stanowi dla letników z pobliskie-
go Mielna alternatywę albo dopełnienie nadmorskich atrakcji. 

Powstałe dotychczas w  Polsce parki tematyczne to zazwyczaj 
zainscenizowane prezentacje epoki dinozaurów (Solec Kujawski, 
Krasiejów na Opolszczyźnie, Łeba czy Bałtów), z fabułą nawiązują-
cą do baśni i bajek (Janowiec na Lubelszczyźnie) albo po prostu 
kompleksy lunaparkowe (Rabka, Rybnik). Każdy ściąga co roku 
dziesiątki tysięcy gości. 

Parku motoryzacyjnego w Polsce jeszcze nie ma. 
Na wykorzystanie i  odpowiednie wyeksponowanie tego, co 

zgromadził w swej kolekcji Krzysztof Hendzel, potrzebne byłyby 
tysiące metrów kwadratowych powierzchni pod dachem. Sama 
budowa to ogromny koszt, a doliczyć trzeba wartość gruntu, wy-
posażenia, urządzeń towarzyszących. To przekracza obecne moż-
liwości finansowe koszalińskiego pasjonata.

SKąD SIę TO WZIęŁO? 

- Styczność z  motoryzacją 
mam od 45 lat, choć dopiero 
dobiegam pięćdziesiątki – mówi 
z uśmiechem Krzysztof Hendzel. – 
Dlaczego moje pierwsze dziecię-
ce wspomnienia tak silnie związa-
ne są z rowerkiem, samochodem 
mojego taty, traktorem dziadka, 
tego nie wiem. Wiele z  tych rze-
czy  „naprawiałem”, potem rze-
czywiście naprawiałem, a  wiele 
zepsułem. To była treść mojego 
dzieciństwa i  źródło pierwszych 
przywiązań. 

Jak podkreśla, zawsze fascyno-
wał go świat pojazdów. Nie tylko 
samochody, ale wszystko, co jeź-
dzi i wszystko co z pojazdami ma 
jakikolwiek związek. – Chłonąłem 
wiedzę na ten temat. Pod każdą 
postacią. Ale najważniejszy był 
ten namacalny kontakt. Wspo-
mniany traktor dziadka, Ursus 
C-328, wcześniejszy C-45, czyli 
Lanz Buldog, motocykl Junak 
mojego taty, jego Opel Kapitan, 
Skoda S 100. Łady, trabanty, sy-
renki i  fiaty moich wujków. Mój 
własny „komunijny” rower Czajka, 
motor MZ ETZ. To wszystko było 
moją rzeczywistością i  wśród 
tego dorastałem. 

Nie powinno więc dziwić, że 
po podstawówce wybrał szkołę 
o  profilu mechanicznym. Ale jak 
podkreśla, będąc małym chłop-
cem, wyobrażenie o  swej przy-
szłości miał inne: - Koledzy z po-
dwórka chcieli być lekarzami, 
milicjantami, żołnierzami, straża-
kami, a ja marzyłem, żeby zostać 
traktorzystą!

To pewnie skutek fascynacji 
gospodarstwem dziadka i waka-
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Tytułowy Krzyś, czyli pan Krzysztof 48 lat temu. W prawej ręce łyżka, w lewej - pierwsze w życiu narzędzia.  
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cji spędzanych na wsi. Wszędzie maszyny, traktory… No i moto-
rower wujka Edwarda, którym panu Krzysztofowi wolno było się 
od czasu do czasu przejechać po polnych drogach. Oczywiście 
dopiero wtedy, kiedy siedząc na siodełku, samodzielnie dosięgał 
stopami ziemi.

Później dostał ten motorower (typu Romet Pegaz – kto je jeszcze 
pamięta?) za pomoc w  gospodarstwie. Wspomina: – Potrafiłem  
dwa, trzy razy dziennie przy nim coś robić, rozkręcać i skręcać. Nie 
tylko dlatego, że się psuł często, ale po prostu była to dla mnie 
przyjemność. Tak samo chętnie przyglądałem się, jak dziadek 
i  wujek naprawiali traktor. Prawdziwa mechanika, zapach oleju 
i smarów. Wszystko dało się samodzielnie zdemontować, wyczy-
ścić, złożyć. Mnie to mocno wciągało. Kiedy tylko skończyłem 16 
lat, zrobiłem prawo jazdy i mogłem legalnie jeździć na motorze. 
Upatrzyłem sobie „cezetkę” 350. Dwie trzecie jej wartości zarobi-
łem sam, pomagając w gospodarstwie dziadka, trochę odłożyłem 
z pieniędzy za praktyki zawodowe w szkole, za zbieranie truska-
wek, resztę dołożyli mi rodzice. Jakie to było szczęście! Pierwszy 
własny motocykl! 

- Szkoła, do której chodziłem, dała mi dobre podstawy zawodo-
we. Wpoiła mi szacunek, a może nawet miłość, do techniki. Prak-
tycznie uczyłem się również bardzo dużo przy moim ojcu, który był 
dla mnie zawsze mentorem, we wszystkim – kwituje pan Krzysztof. 

OPEL KAPITAN  

O  autach, motocyklach i  innych pojazdach Krzysztof Hendzel 
opowiada niemal jak o członkach rodziny. – Z każdym wiążą się 
jakieś przeżycia, emocje, więc trudno o nich zapomnieć – przeko-
nuje. – To w pewnym sensie moje mechaniczne dzieci. 

Szczególne miejsce w tych wspomnieniach zajmuje Opel Kapi-
tan, pierwsze auto rodziny Hendzlów: - Tato sprowadził go z Danii, 
gdzie zaraz po studiach odbywał praktykę u  rolnika. W  tamtych 
czasach, w  latach sześćdziesiątych, to było coś wyjątkowego, bo 
samochodów jeździło po polskich drogach niewiele i to głównie 
marki rodem z dawnych krajów bloku wschodniego. 

Nic dziwnego, że elegancki, „kapitalistyczny” wóz młodego in-
żyniera kłuł otoczenie w oczy. Aż przyszedł dzień, kiedy Mieczy-
sław Hendzel usłyszał od przełożonych: „Sekretarz partii jeździ 
Syrenką, a wy się rozbijacie jakimś „Rolls Royce’m”. Tak nie może 
być!”. W efekcie, żeby uniknąć kolejnych przykrości w pracy, ojciec 
pana Krzysztofa postanowił Opla sprzedać. 

- Niedawno odwiedziliśmy Toruń, gdzie kiedyś przy ulicy Żwirki 
i Wigury mieszkali moi dziadkowie. Przypomniał mi się moment, 
kiedy tato sprzedawał ukochanego Kapitana. Wszyscy płakaliśmy, 
ja chyba najbardziej. To było ogromne przeżycie. Miałem 4 czy 
5 lat. Staliśmy z  bratem w  oknie w  domu dziadków i  bezradnie 
patrzyliśmy jak nasz samochód odjeżdża. Ja chyba przeżywałem 
to bardziej niż tato. Dopiero jako dorosły zrozumiałem, że tamto 
wezwanie do komitetu i rozmowa „dyscyplinująca” to była realna 
presja. Tato niespecjalnie miał inne wyjście. Na otarcie łez dostał 
potem talon na skodę S100. Wtedy w Toruniu przez chwilę znowu 
poczułem się tamtym małym Krzysiem. Wróciły tamte emocje, od-
czucie żalu, zakręciła się łza w oku. 

Obecnie w swoich zbiorach Krzysztof Hendzel ma trzy odnowio-
ne egzemplarze Opla Kapitana: - Są jak seria znaczków poczto-
wych. Jeden pochodzi z okresu między 1955 a 1960 rokiem, drugi 
z lat 1960-1965, a trzeci został wyprodukowany  po 1965 roku. To 
kolejne generacje tego samego modelu. Różnice między nimi dla 
laika mogą być niewielkie, ale dla mnie i pewnie podobnych do 
mnie pasjonatów rozpoznawalne - zapewnia. Najukochańsze zabawki to te związane z motoryzacją i samochodami. 



„Talonowa” Skoda to nie to samo co szykowny Opel Kapitan, ale 
to zawsze samochód. Wtedy, na początku lat siedemdziesiątych, 
dla milionów  Polaków niedosięgły przedmiot marzeń (sytuację 
nieco rozładował wkrótce swojski „maluch”, którego masowa pro-
dukcja na licencji Fiata rozpoczęła się w 1973 roku). – Dla mnie 
i nieco starszego ode mnie brata Skoda była okazją, żeby poznać 
samochód od każdej strony. Dbaliśmy o nią, wspólnie z tatą na-
prawialiśmy. Czasami to były grubsze roboty, bo trzeba ją było 
wielokrotnie spawać. Była z  nami jakieś 20 lat, do początku lat 
dziewięćdziesiątych. Przetrwała tak długo w dobrym stanie, dzięki 
trosce z jaką ją traktowaliśmy. 

I jakby inaczej – w zbiorach Krzysztofa Hendzla Skoda S100 zaj-
muje obecnie istotne miejsce. Co prawda nie jest to tamten eg-
zemplarz, który należał kiedyś do rodziny, ale dokładnie taki sam, 
starannie odrestaurowany. Stoi w hali gdzieś między zabytkowym 
mercedesem a  innym cudem techniki motoryzacyjnej sprzed 
dziesięcioleci. 

To dużo więcej niż gromadzenie 

Kolekcja wzięła swój początek właśnie z sentymentu. Jak pod-
kreśla Krzysztof Hendzel, z samochodami zawsze kojarzyły mu się 
rodzinne historie, ale jednocześnie patrzył na nie jak na swoiste 
dzieła sztuki. – Tak, dzieła sztuki. Nie mniej ważne niż książki czy 
obrazy. To jest przecież efekt twórczych poszukiwań człowieka. To 
co, że w dziedzinie techniki. Tu również potrzeba było wyobraźni, 
swoistej odwagi, dociekliwości – przekonuje. – Ja czuję po części 
twórcą, bo odtwarzam wyjątkowe świadectwa historii motoryza-
cji. Prawdziwi kolekcjonerzy i artyści mają wiele cech wspólnych, 
a najważniejsza z nich to pasja. 

Często słyszy od ludzi, że ma bzika. Pytają, po co ci to zbiera-
nie staroci? - Ja po prostu uwielbiam motoryzację, choć nie mogę 
o  sobie powiedzieć, że jestem jakimś szczególnym ekspertem 
w  tej dziedzinie. Jestem pasjonatem i  to mi wystarcza. Obser-
wując innych, uczę się od nich. Słucham fachowców, chłonę in-
formacje. I  potwierdzam starą prawdę, że wraz z  wiedzą rośnie 
pokora wobec materii – tłumaczy Krzysztof Hendzel. - Odbudowa 
pojazdów jest jak konserwowanie dzieł sztuki. Motoryzacja zaś to 
skarb narodów, jeden z owoców rozwoju technicznego, który dał 
ludziom możliwość bycia w kosmosie, zejścia głęboko pod wodę, 
a generalnie ludzkości - możliwość lepszego życia. Trzeba o te za-
chowane świadectwa dbać, zachować dla pokoleń. Przynajmniej 
ja mam taki cel: pozostawić po sobie coś wartościowego, z czego 
mógłby korzystać każdy, kto będzie miał na to ochotę. 

Wyszukiwanie ciekawych okazów, części zamiennych, akce-
soriów w ogromnym stopniu ułatwia Internet. Ale i to pochłania 

ogrom czasu. Jak więc pogodzić pasję z pracą zawodową, zwłasz-
cza gdy pracuje się bardzo intensywnie? Pan Krzysztof odpowia-
da z uśmiechem: - Bliscy idą spać, a ja siadam przed monitorem 
i się w to wszystko zanurzam.  

Teraz, kiedy kolekcja tak bardzo się rozrosła a nowych przed-
miotów do niej pasujących jest na rynku taki ogrom, pan Krzysz-
tof korzysta z pomocy współpracowników. Wśród nich wymienia 
Sławomira Struszczyka z podkoszalińskiego Sianowa: - Złoty czło-
wiek. Zajmował się kiedyś handlem używanymi samochodami. 
Współpracuję z nim od dawna. Uczestniczy w zakupie rozmaitych 
przedmiotów do mojej kolekcji. Początkowo traktował to wyłącz-
nie jak biznes. Kiedyś mi powiedział, że dawniej patrzył na stare 
auta czy inne stare przedmioty jak na towar, a teraz ma już inną 
optykę. Potwierdzam to. Widzę, ile serca w to wkłada.  Wyszuki-
wanie ciekawych egzemplarzy, zakupy, dodawanie ich do kolekcji 
to już również jego hobby. Zawsze działał na mnie stymulująco, 
ujmował mnie swoją prostolinijnością. To nie jest człowiek, który 
chce na wszystkim i każdą metodą zarobić. 

Krzysztof Hendzel podkreśla, że gdyby w kolekcjonerstwie cho-
dziło tylko o pieniądze, największymi kolekcjonerami wszystkiego 
byliby sułtan Brunei i  arabscy szejkowie. - Nigdy na kupowany 
pojazd nie patrzę przez pryzmat jego wartości materialnej. Liczy 
się co innego. Jakaś szczególna cecha, jakaś historia. Związek 
z  innymi elementami kolekcji. Czasami spotykam się z  ofertami 
odkupienia czegoś ode mnie. Ktoś nalega, żebym mu sprzedał 
jakiś samochód albo inną rzecz. Czasami chodzi o duże pienią-
dze. Ale ja nie godzę się na to. Jeśli miałbym kiedyś sprzedawać, 
to zbiór w całości, na jeden raz. Dlaczego? Bo byłoby to jedno 
dramatyczne przeżycie w moim życiu, a nie setki. Ja mam bardzo 
emocjonalny stosunek do tych wszystkich rzeczy, jakie zgroma-
dziłem w ramach realizacji swojej pasji. Ja nie umiem ocenić, ile 
ta kolekcja jest warta i czy w ogóle jest coś warta… Mówi się, że 
wszystko jest na sprzedaż. Nie wszystko. 

ZAChOWAWCZO ALBO „NA LALKę”

Ktoś niezorientowany w świecie kolekcjonerskim, odwiedzając 
hale, gdzie Krzysztof Hendzel zgromadził swoje zbiory, może się 
zdziwić, że niektóre eksponaty - mimo że zabytkowe - wyglądają 
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Pierwszą moją pasją była wyłącznie praca zawodowa. 
Później praca i kolekcja -  w nich się realizuję.

Legendarny Opel Kapitan tatyBracia przy Skodzie S100, która służyła rodzinie ponad 20 lat
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Każdy z samochodów to odrębna historia. Kolekcja liczy ich 
kilkaset. Tutaj widzimy zaledwie ułamek zbioru.



jak „spod igły”, a na innych – również czystych, zadbanych - widać 
mocno działanie czasu. 

- Są dwa zasadnicze podejścia do odnawiania pojazdów. Jed-
no można by nazwać zachowawczym, a drugie – mówiąc żargo-
nowo – „na lalkę”. W  tym pierwszym chodzi o  to, by pojazdowi 
przywrócić sprawność, uzupełnić brakujące elementy, ale pozo-
stawić generalnie w stanie, w jakim  przetrwał. Niczego wtedy nie 
„pudrujemy”. Widać wówczas niejako jego oryginalność. A „zro-
bić coś na lalkę” to nic innego, jak doprowadzić do stanu, jak-
by dopiero co opuściło fabrykę. Jedno i drugie ma sens. To po 
prostu zależy od egzemplarza, od jego historii, od tego, jaki efekt 
chcemy osiągnąć. Eksponaty doprowadzone na nowo do błysku 
wcale nie wzbudzają większego zainteresowania niż te, które 
z pieczołowitością odnowione noszą ślad zębów czasu. 

Z rozmowy z kolekcjonerem wynika jednak, że jemu bliższe jest 
podejście zachowawcze albo zachowawczo-odtwórcze. Wyja-
śnia: - Przy metodzie „na lalkę” łatwo przekroczyć granicę, kiedy 
przedmiot zatraca swój charakter. Wtedy tak naprawdę mamy 
już do czynienia z repliką a nie zabytkiem, z odtworzeniem a nie 
utrwaleniem.   

Zakupy internetowe to zawsze trochę loteria. Samochody od-
powiednio sfotografowane mogą wydawać się na komputero-
wym ekranie w niezłym stanie, a potem okazuje się, jak bardzo 
są zniszczone. Stąd zakres prac, jakie są założone na początku, 
często mocno rozmija się z  tym rzeczywistym. Dlatego niektóre 
pojazdy odnawia się nawet parę lat, inne parę miesięcy, niektó-
rych w  ogóle. Wyszukanie i  sprowadzenie części zajmuje dużo 
czasu. Niektóre są nie do zdobycia. Wtedy nie pozostaje nic inne-
go, jak dorobienie brakujących elementów. Znowu rozpoczynają 
się poszukiwania – tym razem warsztatów, które są w stanie dany 
element wykonać.  

Przez długi czas Krzysztof Hendzel wysyłał zakupione egzem-
plarze do odnowienia w wyspecjalizowanych pracowniach. Nadal 
zresztą korzysta z ich usług w niektórych przypadkach. Przez lata 
przekonał się, na kogo można liczyć, a z kim lepiej się pożegnać. 

Z czasem stworzył własny warsztat. - Odnawianie wymaga zdol-
ności do pracy żmudnej, ogromnej cierpliwości, zamiłowania. 
Smutne jest to, że ogólnie z wiedzą techniczną jest coraz gorzej. 
Coraz trudniej znaleźć mechaników, którzy są wyposażeni w coś, 
co nazwałbym zmysłem mechanika. Dużo wynika z doświadcze-
nia, z tego że coś się rozbierało samodzielnie, potem składało… 
Bywa tak, że kiedy nie daje się czegoś zrobić na podstawie sche-
matów, rysunków, trzeba szukać innego wyjścia. Co robią tacy 
„mistrzowie świata”? Oni sami kombinują, szukają samodzielnie 
niestandardowego rozwiązania. Umieją porzucić rutynę, mają od-
wagę zrobić coś na własne ryzyko, coś od siebie zaproponować. 
Tacy przy odnawianiu aut są nieocenieni. Mają w sobie pasję, am-
bicję i kreatywność. Myślą „całością” a nie według pojedynczych 
elementów czy układów.  

WYSTARCZY TYLKO ODKURZYć

Zdarzają się cuda. Auto ma kilkadziesiąt lat, a stan idealny, tak 
jak jugosłowiańska Zastava, która  ma na liczniku zaledwie 75 km. 

Jedna ze Skód - 180 km, a inna - 2500 km. Rosyjski motocykl Tuła 
stoi jeszcze w oryginalnej skrzyni. Jak to się stało, że zachowały się 
w takim stanie? 

- Czasami są to śmieszne, a czasami fascynujące sytuacje – wy-
jaśnia pan Krzysztof. – Na przykład jeden z moich samochodów 
należał do leśniczego, który miał do dyspozycji auto służbowe, 
a  więc prywatnym jeździł tylko w  niedziele i  to mało. Albo mo-
tocykl, który sprowadziłem z  zagranicy - stał przez kilkadziesiąt 
lat w  piwnicy… To niewiarygodne, ale takie historie się zdarza-
ły. Szczególnie w  Stanach bywało, że gdzieś bankrutował salon 
sprzedaży, zamknięto go na głucho i tak stał, bo spadkobiercy po-
zostawili obiekt samemu sobie. A teraz po 20, 30, 40 latach ktoś 
otwiera magazyny i okazuje się, że tam są skarby. Wozy nieużytko-
wane tyle, że zakurzone. 

Zbiory Krzysztofa Hendzla, to - jak już wspomnieliśmy - nie 
wyłącznie samochody  czy  motocykle. Są wśród nich zabytkowe 
rowery, motorowery, pojazdy dla niepełnosprawnych i  inne po-
jazdy specjalistyczne. Mnóstwo motoryzacyjnych zabawek, wiele 
w  idealnym stanie, czasami jeszcze w  oryginalnych kartonach. 
Rozmaite akcesoria – w  tym na przykład setki samochodowych 
radioodbiorników. Klucze, schematy techniczne, pompki do kół. 
Ba, polska budka telefoniczna na żetony, uliczny saturator. Tysiące 
artefaktów. 

- Wiele rzeczy ludzie mi po prostu przynoszą. Dla nich te przed-
mioty nie mają wartości ani znaczenia. Czasami świadomie ro-
bią mi przysługi. Na przykład pracownik, który wrócił niedawno 
z  wakacji na Ukrainie, przywiózł mi wyjątkowy telefon. Tak jest 
z  radioodbiornikami, rowerami, zabawkami… W  kolekcji każdy 
egzemplarz nabiera wartości ze względu na kontekst – mówi ko-
lekcjoner. - Czasami przynoszą jakieś elementy, bo „może ci się 
przyda, a ja i tak bym wyrzucił na śmietnik”. Niektórzy się dziwią, 
że przyjmuję rzeczy, na które – jak mówią – pies sąsiada nie chciał-
by nogi podnieść. Ale dla mnie każdy taki egzemplarz ma swoją 
wartość. Niekoniecznie materialną, albo prawie nigdy materialną. 
Ale jest nią jakaś opowieść, jaka się z nimi wiąże. 

Krzysztof Hendzel odwołuje się do porównania z kolekcjonera-
mi obrazów: - Dla kogoś to lokata kapitału: kupuje, bo taką przy-
jął strategię inwestowania i liczy na przyrost wartości w dłuższym 
czasie. A ktoś inny kupuje obrazy albo inne dzieła sztuki, bo czuje 
taką potrzebę, dostrzega z nich piękno, z którym chce obcować 
na co dzień. Ja w ten sposób patrzę na to, co zbieram. Poza tym 
takie rzeczy jak rower mający ponad 150 lat, z drewnianymi koła-
mi, to prawdziwe dzieło sztuki. Nawet w takich kategoriach moż-
na na niego popatrzeć. Tak więc nie motywacja materialna jest 
najważniejsza, ale zaspokajanie ciekawości, chęć zgromadzenia 
rzeczy charakterystycznych, wyjątkowych i chęć pozostawienia po 
sobie czegoś wartościowego. Nawet trabant może być rarytasem, 
bo ma na przykład doskonale zachowane oryginalne obicia foteli, 
pokrętła, albo element techniczny stosowany przez krótki czas za-
nim zastąpiono go czymś innym.

UCIECZKA DO PRZODU 

Tymczasem kolekcja rozrosła się do takich rozmiarów, że przed 
jej właścicielem stanęło pytanie: co dalej? Gromadzić kolejne 
eksponaty, by stały w coraz ciaśniejszych halach magazynowych? 
Z drugiej strony, jak tego nie robić, skoro pojawiają się na rynku 
kolekcjonerskim niezwykłe okazje i rzeczy, których grzechem by-
łoby nie dołączyć do zbioru?  

Krzysztof Hendzel wie, co należałoby zrobić, żeby efekt jego 
pasji jak najlepiej wykorzystać: - Są i  w  świecie, i  również już 
w Polsce tematyczne parki rozrywki. Na bazie tego co zebrałem, 
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Jaki mam cel? Chcę pozostawić po sobie coś cennego, 
z czego mógłby korzystać każdy, kto zechce.
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mógłby taki park powstać i cieszyć ludzi, niezależnie w jakim są 
wieku. Mam w głowie jego wyobrażenie, ale jednocześnie świa-
domość, że sam temu zadaniu obecnie nie podołam. Byłaby to 
wielomilionowa inwestycja, na jaką mnie teraz po prostu nie stać. 
Dlatego zaczynam szukam partnerów do tego przedsięwzięcia.  

Nie ulega wątpliwości, że ewentualna budowa rodzinnego mo-
toryzacyjnego parku rozrywki to ogrom pracy. Ale jak się zdaje, suk-
ces byłby gwarantowany. Można mieć taką pewność, jeśli popatrzy 
się na to, jaką moc przyciągania mają parki rozrywki. Nie trzeba 
daleko szukać dowodu na to, że dobrze przemyślana ekspozycja 
może być magnesem na turystów. Weźmy choćby Strzelinko pod 
Słupskiem i  powstałą tam Dolinę Charlotty – jedną z  najbardziej 
rozpoznawalnych atrakcji turystycznych północnej Polski. Albo Ust-
kę, gdzie małżeństwo pasjonatów lokalnej historii doprowadziło 
do odkopania z piasku umocnień poniemieckiej baterii artyleryj-
skiej i urządziło w nich nowoczesny Park Historii i Rozrywki „Twier-
dza Ustka”, odwiedzany co roku przez kilkadziesiąt tysięcy osób. 

W  tych dwóch wspomnianych przypadkach powstawało „coś 
z niczego”. A tu, w przypadku kolekcji Krzysztofa Hendzla, mamy 
do czynienia z przebogatym materiałem wyjściowym do tworze-
nia w ramach całości ekspozycji, interesujących działów czy grup 
tematycznych. Można sobie wyobrazić ich dziesiątki! Bez trudu 
dałoby się na przykład stworzyć prezentację pokazującą, do czego 
bywał wykorzystywany w przeszłości rower (w zbiorach są np. do-
skonale utrzymane rowery wojskowe, policyjne, pocztowe…). Po-

dobnie z przebogatym zbiorem motocykli i motorowerów. Ekspo-
natami z kolekcji można by zilustrować rozwój pojazdów dla osób 
niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie z  napędem elektrycznym 
powstawały już w latach 30. ubiegłego wieku). A z rzeczy drobniej-
szych  można by posiłkując się zgromadzonymi w kolekcji setkami 
samochodowych radioodbiorników zilustrować rozwój w tej dzie-
dzinie, aż do współczesnej miniaturyzacji i komputeryzacji. 

Oczywiście główną atrakcją byłaby wystawa starych samocho-
dów i ogólnopolska giełda „klasyków”. To ją obrastałyby inne ele-
menty oferty. Pan Krzysztof wylicza: - Dlaczego nie miałyby po-
wstać prezentacje multimedialne, małe kino wewnątrz, ale i kino 
samochodowe na zewnątrz? Symulatory torów wyścigowych albo 
zwykłych dróg, po których zwiedzający mogliby na niby jeździć? 
Wyobrażam sobie, jaką frajdę dawałoby to dzieciakom. Czy nie na 
miejscu byłby tor kartingowy pod dachem? Takie miejsce aż kusi, 
by pokazywać także najnowsze wyroby firm samochodowych i je 
promować. Godziny spędzane w tym miejscu powodowałyby, że 
goście szukaliby okazji, by odpocząć i się posilić, a więc byłaby 
przestrzeń dla lokali gastronomicznych. Pewnie i hotel miałby uza-
sadnienie. Można sobie wyobrazić dziesiątki takich elementów, 
które stałyby się atrakcjami dla odwiedzających. 

A  gdzie mógłby powstać taki kompleks? – Dobrą lokalizacją 
motoryzacyjnego parku rozrywki byłby teren graniczący z odda-
nym do użytku w ubiegłym roku Parkiem Wodnym Koszalin, bo 
oferty obu placówek by się uzupełniały – mówi Krzysztof Hendzel. 
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Cenne francuskie motocykle sprzed prawie 100 lat. Odnowione z najwyższą starannością.

Te auta czekają na swoją kolejność do odbudowy. 



TEMAT Z OkŁADkI 27 

– Ale nie przywiązuję się zbytnio do takiej wizji. Nie przywiązuję się 
również do myśli, że musi to być Koszalin. Kolekcja osiągnęła już 
taki rozmiar, że jest najwyższy czas, by zdecydować, co dalej. Jeśli 
nie uda mi się znaleźć rozwiązania na miejscu, poszukam w kraju. 
Choć oczywiście współpraca z koszalińskim samorządem albo in-
nym miejscowym partnerem byłaby najprostsza.

Poza aspektem organizacyjnym i  finansowym budowa parku 
to także ambitne wyzwanie pod względem opracowania meryto-
rycznego programu dla placówki. Pojawiają się tutaj pytania, jak 
podzielić ekspozycję na bloki tematyczne, jakimi dodatkowymi 
treściami je obudować? – Eksponaty pochodzą z 25 krajów, naj-
starsze mają 180 lat. To nie tylko samochody. Sam zbiór rowerów 
to kilkaset sztuk. Wiele z  nich to absolutne unikaty. Z  każdym 
wiąże się jakaś cząstka wiedzy historycznej, bo mam na przykład 
rowery wojskowe z  okresu pierwszej światowej z  kompletnym 
autentycznym oprzyrządowaniem, rowery policyjne i  pocztowe. 
Samo ich wystawienie to za mało. Każdy aż prosi się o komentarz. 
Opracowanie zbiorów od tej strony zajęłoby z pewnością dużo 
czasu i niemało by kosztowało – mówi pan Krzysztof. – Ale jestem 

pewien, że byłaby to bezdyskusyjnie wielka atrakcja turystyczna. 
Koszalin ma ambicję stać się miastem turystycznym albo przynaj-
mniej w jakimś stopniu korzystającym z wakacyjnego ruchu tury-
stycznego. Motoryzacyjny park rodzinnej rozrywki na pewno by 
przyciągał uwagę turystów i to nie tylko latem. Liczę na to, że znaj-
dę osoby, które tak ja dostrzegą w moim pomyśle szansę i zechcą 
włączyć się w budowę.  

Kiedy pytamy, czy kolekcjoner nie czuje się już zmęczony dzie-
leniem czasu między pracę zawodową i to wymagające ogrom-
nego zaangażowania hobby, słyszymy: - Na zmęczenie fizyczne 
i umysłowe mam jedno lekarstwo: czas spędzony z moją najmłod-
szą córką, dziesięcioletnią Wiktorią i moją kolekcję. To moje całe 
życie! Starsze dzieci, już dorosłe patrzą na to z boku, ale wiem że 
i na nich mogę liczyć. Czasami mnie krytykują, ale mnie wspierają, 
bo widzą, że to co robię, motywowane jest głęboką pasją. A to 
w życiu jest najważniejsze. Podobnie żona. Czasami „skarci” mnie 
za coś, ale wiem, że w duchu mnie popiera, bo wie, że podchodzę 
do kolekcjonerstwa ze szczerą intencją dzielenia się z innymi przy-
jemnością oglądania rzeczy pięknych i wyjątkowych. 

Najstarsze rowery w kolekcji mają grubo 
ponad sto lat. Część z nich to unikaty.

Niewielka część zbioru radioodbiorników samochodowych

Jedna z wielu półek zastawionych zabytkowymi zabawkami. 

Zbiory czekają na nowe miejsce ekspozycji i na szerszą publiczność. 







 o co pomagasz ludziom?
- Nie lubię słowa „pomagam”. Zawiera ono 

w sobie pewnego rodzaju satysfakcję: „jaki ja 
jestem fajny, jaki ja jestem dobry”. To karmie-
nie własnego ego, pychy. Jest słowo, które 
ja znam z Kościoła - służba. Służba polega na 
tym, że wykonujesz swój obowiązek i  idziesz, 

nie ma cię… Po prostu. Nie ma tego dalszego ciągu w postaci po-
dziękowań, gratulacji i wdzięczności, bo robisz to, co do ciebie 
należy, a nie dlatego, że chcesz błysnąć jako filantrop. Robisz to 
dyskretnie. Często trzeba to tak właśnie robić, bo ludzie którym 
należy pomóc, wstydzą się swojego kłopotu, swojej biedy. Trzeba 
być bardzo ostrożnym, bo po prostu można ich urazić.

Kiedyś parkowałem samochód w  centrum miasta późnym 
wieczorem. W świetle reflektorów zobaczyłem, jak jakaś pani ze 
śmietnika coś wyjmuje. Podszedłem do niej i dałem jej 20 zł, a ona 
przestraszona pyta: -„Co to jest?!”. Ja mówię: -„Pieniądze”, a ona: 
„Nie chcę.” „Jak to Pani nie chce?” – powiedziałem zaskoczony. 
„Od Pana nie chcę.” Wiedziała, kim jestem? To w sumie nieważne. 
Ja ją zaskoczyłem. Zawstydziła się tego, że wyciąga coś ze śmiet-
nika a ja to widziałem. W zasadzie byłem niedelikatny. Dało mi do 
myślenia. W takich sytuacjach trzeba być bardzo ostrożnym.

- Jak powinno się pomagać?
- Skutecznie. Na myśl przychodzą mi schroniska dla bezdom-

nych, bo to jest niezwykle trudna sprawa. Ludzie którzy tam 
przebywają, często z problemem alkoholowym, jeśli chcą, mają 
wszystko co potrzebne do życia, dość – powiedziałbym - „luksu-
sową” opiekę. I medyczną, i psychologiczną. Mówimy rzecz jasna 
o  ludziach, którzy są wystarczająco zmotywowani. Wystarczy tyl-
ko, że nie pijesz. Wtedy masz co jeść, gdzie spać i w zasadzie nic 
nie musisz, nie masz obowiązków. To powoduje, że tam panuje 
głęboka depresja, a ci ludzie żyją w apatii. Są przeoczeni przez 
system. Żyją a nie żyją. Rozmawiasz z nimi i nie masz pewności, czy 
człowiek, który stoi przed tobą, w ogóle „jarzy”.

- Często mówi się, że ludzie słuchają a nie słyszą…
- To ciekawe, że ktoś nie ma kłopotów ze słuchem, a pewnych 

rzeczy nie słyszy. Nie słyszy, bo nie chce słyszeć! To jest to, co u sie-
bie obserwowałem, że naprawdę nie słyszałem i  nie widziałem 
wielu rzeczy, które się dookoła mnie dzieją, bo miałem jakieś filtry 
wewnętrzne w postaci swoich kompleksów, uprzedzeń. Po prostu 
nie widziałem i nie słyszałem.

- Kiedy człowiek zaczyna słyszeć i widzieć?
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Spotkanie, rozmowa może ludziom coś dawać. Ja odbyłem długą drogę, jeśli chodzi - mówiąc z  grubsza 
- o trzeźwość. Z takim zdrowieniem, trzeźwieniem i porządkowaniem życia jest związany rozwój duchowy człowieka. 
To brzmi strasznie poważnie, ale ja mam parę rzeczy do powiedzenia. Sobie je mówię, mogę je mówić ludziom. 
I to właśnie robię – z  aktorem Lechem Dyblikiem rozmawia Piotr Borwin.



- Kiedy zaczyna bardziej wsłuchiwać się w swój organizm. Kiedy 
„interpretujemy” ludzi i to co się dzieje dookoła, to gotowa teoria 
od razu wpada do głowy. Ale jednocześnie jest takie odczucie, że 
w sumie być może jest inaczej… Myślę na przykład o kimś, że jest 
ch… (śmiech), bo zachowuje się w taki a nie inny sposób, a z dru-
giej strony mam dla gościa współczucie z jakiegoś powodu. Cho-
dzi o to, żeby pozwolić sobie na intuicję, coś co można by nazwać 
czułym radarem. Mówi się o kobietach, że one mają intuicję, więc 
ja mówię o sobie, że jestem jak kobieta, bo w sumie większość de-
cyzji w życiu podejmuję właśnie intuicyjnie. Logicznie to się kupy 
nie trzyma i może być ryzykowne, beznadziejne, ale w zasadzie 
bardzo często się sprawdza. 

- Wierzysz w to, że każde spotkanie z innym człowiekiem zo-
stawia i w nim, i w Tobie ślad?

- Z  tym zostawianiem śladu w  ludziach to mnie to nudzi 
(śmiech), bo wszyscy mi mówią, że rozmowy i spotkania ze mną im 
dużo dają. Coraz słabiej w to wierzę, bo niby co to może dawać? 
Z drugiej strony, już poważnie mówiąc, prawdopodobnie tak jest. 
Spotkanie, rozmowa może ludziom coś dawać, bo ja długą drogę 
odbyłem, jeśli chodzi - mówiąc z grubsza - o trzeźwość. I w zasa-
dzie tutaj nie o alkohol chodzi, ale o to, że z takim zdrowieniem, 
trzeźwieniem i  porządkowaniem życia jest związany rozwój du-
chowy człowieka. To brzmi strasznie poważnie, ale ja mam parę 
rzeczy do powiedzenia. Sobie je mówię, mogę je mówić ludziom. 
I to właśnie robię.

- Co mówisz?
- Ludzie, którzy rozpoczynają drogę porządkowania swojego 

życia, to często alkoholicy, narkomani, ale nie tylko. Kłopotów 
w  życiu jest dużo. Ja im po prostu mówię o  możliwej perspek-
tywie. O tym, do czego my w ogóle dążymy. Bo to, że możemy 
sobie uporządkować sprawę na przykład z alkoholem czy narko-
tykami, to jest mały pikuś. Jeżeli człowiek naprawdę pójdzie tą 
drogą, to na końcu jest coś - nie bójmy się tego słowa – co może-
my nazwać szczęśliwym życiem. I to jest ogromna szansa dla ludzi, 
którzy mają bardzo poważny kłopot w życiu, czy to jest choroba, 
długi czy cokolwiek innego. Alkoholizm zresztą też jest chorobą.

- Czyli co, szczęściem jest wyjście z tej choroby?
- Nie, wyjścia z choroby nie ma, bo taka choroba jest nieule-

czalna. Więc nie mówimy o wyjściu z choroby. To się może znów 
zacząć za 10-15 minut.

- A propos alkoholizmu. Czy nazywanie alkoholikiem człowie-
ka, który nie pije już od wielu lat, nie jest czymś w rodzaju na-
piętnowania?

- To śmierdzi takim samobiczowaniem - cały czas z  kwaśną 
miną, ale i jakąś dumą mówię, że jestem alkoholikiem, że jestem 
„stracony” i jestem „nic nie warty”. To jest etap w rozwoju. Wycho-
dzisz z niego, kiedy stać cię na to, żeby przestać o sobie myśleć 
w kategorii ofiary losu. To nic nie zmienia, leczenie trwa, a alkoho-
likiem, narkomanem pozostajesz - można powiedzieć - do końca 
życia. Ja mam za sobą 20 lat abstynencji i bardzo mnie ciekawi, co 
jeszcze można zrobić.

- Powiedziałeś, że inną perspektywą jest szczęśliwe życie…
- Ludzie, którzy sobie żyją „normalnie”, mają często życie pozba-

wione satysfakcji. Przepełnione jakąś biedą ogromną, takim od-
czuciem które w sposób naturalny charakterystyczne jest raczej 
dla młodych - że to wszystko jest bez sensu. Młodzi różnie to oka-
zują. Zaczynają ubierać się na czarno, dredy sobie robią, słuchają 
jakiegoś śmiertelnego metalu, okna zalepiają czarną folią. To jest 
sygnał, że coś jest nie tak. Ale zjawisko jest szersze, nie dotyczy 
tylko młodzieży. Poczucie braku sensu, braku satysfakcji. Do tego 
poczucie, że jestem niedoceniony: w domu, w szkole, wśród kole-
gów, przez dziewczynę… Wszyscy mnie k… nie doceniają.

- To skąd  to docenianie ma się wziąć?
- Nie chodzi, o to żeby doceniali. Tego chce nasze ego. Czło-

wiek wtedy jest skupiony wyłącznie na sobie i na swoich zachcian-
kach, które nie są spełniane. A one nigdy nie będą w pełni speł-
nione! Człowiek, który nie ma pieniędzy, myśli, że jak będzie je 
miał, stanie się szczęśliwy, a okazuje się, że dupa! Jest zupełnie 
odwrotnie. W zasadzie cała zabawa z rozwojem człowieka pole-
ga na wyjściu z tego diabelskiego kręgu skupienia na sobie sa-
mym. Ja to przeżyłem. Miałem taki moment, że dotarło do mnie, 
że jestem dokładnie taki sam jak wszyscy ludzie. O tłumie zawsze 
myślałem, że jest bezbarwny, głupi, małostkowy. Ja byłem kimś 
wybitnym, a tłum - nieciekawy, bezbarwny. W pewnym momencie 
dotarło do mnie, że to nie jest tłum, tylko pojedynczy ludzie i oni 
są tak samo ważni jak ja i tyle samo warci. Tutaj dotykamy jeszcze 
tego, że człowiek ocenia innych z szybkością karabinu maszyno-
wego. Dzielisz świat na ch… i nie-ch… niemal automatycznie.

- Masz na myśli popularną teorię pierwszego wrażenia, deter-
minującego naszą ocenę innego człowieka, którą ciągniemy ze 
sobą przez resztę znajomości?

- Kiedy przyjrzymy się, w jaki sposób oceniamy, to ta ocena bę-
dzie odbiciem naszych kompleksów i  słabości, rezultatem dzia-
łania naszego pokręconego ego. I tyle. Żyć, nie oceniając, to jest 
wyższa szkoła jazdy. Oczywiście w momencie, kiedy coś ci się nie 
podoba, masz prawo to powiedzieć. Nie jest łatwą umiejętnością 
pozbawić się tego,  tej własnej oceny.

- Czyli należy zaakceptować to, że się czegoś nie akceptuje? 
- W ruchu Anonimowych Alkoholików jest modlitwa na temat ak-

ceptacji tego, czego nie mogę zmienić. Jest to niezwykle trudne, 
kiedy błądzi ktoś bliski i ty wiesz, jak powinien postąpić. Kiedy ten 
ktoś nie daje sobie pomóc, to znaczy jest innego zdania, humani-
tarnym jest powiedzieć, że to jest niebezpieczne. A kiedy on mimo 
wszystko chce inaczej, to ty to przyjmujesz do wiadomości i kropka.

- Czyli rozwiązanie, o którym Ty myślisz, że jest dla kogoś do-
bre, niekoniecznie jest też dobre według niego?

- To jest jeszcze coś innego, bo mówię o takiej sytuacji, kiedy 
jesteś absolutnie pewien, że ten inny człowiek ma zły pomysł 
i starasz się na niego wpłynąć, żeby zmienił decyzję. A Ty możesz 
jedynie mu powiedzieć o tym, zakomunikować mu to. W Kościele 
zauważyłem rzecz, która mi się bardzo podoba: napominanie. Nie 
to, że ja się mądrzę, tylko napominam. Jeśli według mojej oceny 
ktoś postępuje źle, to ja mu zwracam na to uwagę. Mówię, że po 
mojemu to jest źle i żeby się zastanowił. I on to przyjmuje albo nie. 
Najczęściej nie słyszy za pierwszym razem. Ja to wielokrotnie ob-
serwuję. Nie słyszy, bo nie słucha i nie jest gotowy na usłyszenie 
czegoś takiego. Ale jest taka humanitarna zasada, że napominasz 
raz. Mówisz raz, a kiedy do niego nie dociera, to nie męczysz go 
i nie mówisz: „Słuchaj mnie!”. On nie chce usłyszeć lub nie może, 
ma takie prawo. Ewentualnie wracasz do tematu za jakiś czas. Nie 
pastwisz się nad nim dlatego, że nie słyszy. Może nie słyszeć, bra-
cie. To jest już - powiedziałbym - takie arystokratyczne. Nie mę-
czysz człowieka. On nie jest gotowy na przyjęcie jakiejś prawdy 
w  tym momencie. Będzie mu ciężko, może się tego boi, może 
broni się przed tym. Nie należy go więc w tym momencie kato-
wać. To są, myślę, ważne rzeczy.
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Człowiek, który nie ma pieniędzy, myśli, że jak będzie 
je miał, stanie się szczęśliwy, a okazuje się, że dupa! 
Jest zupełnie odwrotnie.



Moje przesłanie jest proste: w życiu można wiele zmienić. 
Ludzie znajdujący się w jakimiś olbrzymim kłopocie nie widzą 
drogi wyjścia. I ja po prostu mówię o tym, że ona jest.

- Czym dla Ciebie jest szczęście?
- Często o tym myślę. W życiu ciągle byłem z czegoś niezado-

wolony, coś mi ciągle szło nie tak. Nie pasowała mi moja rodzina, 
czułem się niedoceniany w pracy. Takie życie pełne pretensji do 
całego świata. W zasadzie wiele rzeczy mi się udawało, ale to cały 
czas było za mało, bo uważałem, że zasługuję na więcej. Kiedyś 
w górach siedziałem w swojej chałupie, deszcz padał, a ja miałem 
takie… doznanie szczęścia. To jest takie uczucie, które człowiek 
ma parę razy w życiu tylko. To jest po prostu doznanie bezgranicz-
nego szczęścia. I za tym poszła refleksja, że moim życiu wszystko 
gra, że wszystko jest na właściwym miejscu.

- Dlatego że doświadczyłeś tego?
- Nie, to była refleksja która za tym poszła. W sumie mam cieka-

we życie. Mam świetną rodzinę, mam okazję w pracy robić cieka-
we rzeczy. Nic nie potrzebuję zmieniać i doskonałe jest to, co jest 
samo w sobie. To nie istnieje na żadnej giełdzie. To, że inni mają 
inaczej, jest bez znaczenia, bo po prostu to co się dzieje w moim 
życiu ,jest pełne treści, pełne dobra i ja nic więcej nie chcę. Dosko-
nale jest tak jak jest. To jest refleksja, z którą żyję wiele lat.

Jedną najważniejszą rzecz  na temat szczęścia zrozumiałem. 
Nie wiem czy naukowcy o tym piszą, czy nie. Mówi się o szukaniu 
szczęścia, robieniu czegoś żeby być szczęśliwym i ogólnie dąże-
niu do szczęścia. Okazuje się, że to wszystko jest gówno prawda. 
Szczęście cały czas jest z Tobą i to nie jest tak, że masz go szukać, 
tylko jedynym Twoim zadaniem jest zrozumieć, że jesteś człowie-
kiem szczęśliwym i że wszystko gra. Wszystkie te „sznurki” Ty masz 
w garści cały czas, tylko po prostu o tym nie wiesz. I nie jest tak, 
że musi się coś spektakularnego wydarzyć w Twoim życiu i wtedy 
będziesz szczęśliwy. Nie! To wszystko jest na miejscu z Tobą cały 
czas! I to jest k… numer!

- Jak i kiedy tego w sobie szukać?
- Wtedy kiedy sobie o tym myślałem, słuchałem Radia Rzeszów, 

gdzie była transmisja z izby wytrzeźwień w Przemyślu. I tam, w tej 
Izbie Wytrzeźwień, dyrektor wykombinował, że jak ludzie wycho-
dzą stamtąd na kacu, czują się fatalnie i jeszcze jest rachunek sło-
ny do zapłacenia, to tam leciała muzyka relaksacyjna (śmiech). Nie 
wiem czy we wszystkich izbach tak jest, ale tam tak było. W każ-
dym razie ten dyrektor wymyślił jeszcze modlitwę, którą sam oso-
biście czytał przez głośnik. Nie wiem, czy był w tej kwestii profe-
sjonalistą, ale w każdym bądź razie sam ją czytał. W tej modlitwie 
było powiedziane o tym, że w każdym momencie swojego życia 
człowiek ma wszelkie dane potrzebne do tego, aby być szczęśli-
wym. I ja sobie wtedy pomyślałem, że nawet jak wychodzisz z Izby 
Wytrzeźwień w Przemyślu, to też masz wszystko co potrzebne, aby 
być człowiekiem szczęśliwym. To jest punkt dojścia. Nawet w tak 
parszywych okolicznościach możesz dojść do wniosku, że wszyst-
ko się zgadza, a jeśli coś mi nie odpowiada, możesz próbować to 
zmienić. To jest niezwykle ważne.

Moje przesłanie jest proste: w życiu można wiele zmienić. Lu-
dzie znajdujący się w jakimiś olbrzymim kłopocie nie widzą drogi 
wyjścia. I ja po prostu mówię o tym, że ona jest. I to jest dość pro-
sta historia. Patrz na mnie i słuchaj mnie, bo ja jestem przykładem. 
Ja jestem już po drugiej stronie.

- Co ci daje to, że pracujesz z ludźmi?

- Uważam, że to jest jeden z moich obowiązków. Jeżeli pozna-
łem dno i znam drogę wyjścia, to mam obowiązek ludziom o tym 
powiedzieć. Ja wiem, jakie to było straszne życie, ale przede 
wszystkim wiem, że to można zmienić, więc to jest po prostu 
niebywała szansa. Zdaję sobie sprawę, że mało kto w to wierzy. 
Jestem wdzięczny mojemu terapeucie za to, że mnie wstawił na 
tę drogę. Miałem poczucie, że jestem mu coś dłużny i pierwsze 
co, to pomyślałem, że mu dam pieniądze. Doszedłem jednak do 
wniosku, że to będzie słabe. Później pojąłem, że to nie polega na 
tym, że ja terapeucie zapłacę, tylko ten dług, który mam, będę 
spłacał przy różnych okazjach. I  robię to, pracując, rozmawiając 
z alkoholikami, młodzieżą i przy rozmowach prywatnych. To jest 
jak niesienie dalej dobrej nowiny. Mało tego, to są fakty, ja już coś 
na ten temat wiem.

- Jak patrzę na Ciebie i słucham, uderza mnie Twój wewnętrz-
ny spokój. Skąd on się bierze?

- Wiele lat swojego życia żyłem jakby we mgle, miałem przy-
puszczenia różne, takie macanie różnych problemów. W  tej 
chwili mam poczucie, że już coś wiem. Może zaczynam być już 
starcem, ale jest parę spraw co do których, już nie mam wątpli-
wości. Kiedyś się bałem tego, że już nie mam wątpliwości. Pewne 
sprawy są już oczywiste. Dzięki temu mogę o tym mówić z całą 
mocą, że jest tak a nie inaczej. Ludziom, którzy gdzieś w sobie 
się kolebią, mówię, że jest tak a nie inaczej. Daję pewność, że 
inaczej nie będzie.

To są konsekwencje tego, że jesteś długo na jakiejś drodze. Na 
przykład, przyjeżdżam do filmu - dużego historycznego, gdzie są 
setki statystów i asystentów, wielka ekipa. To nie wpadam w pa-
nikę, co ja mam tu robić. Chwilę popatrzę, co się dzieje i wiem 
do kogo się zwrócić. Umiem rozpoznać ten teren i w zasadzie nie 
deprymuje mnie to, że są setki ludzi, bo ja wiem, jaka jest moja 
rola w tym wszystkim.

- Co jest dla ciebie ważne w życiu?
- Był taki hiszpański prałat Josemaría Escrivá de Balaguer. To 

jest gość, który został świętym. On założył Opus Dei, ciekawą or-
ganizację kościelną, niezwykle – powiedziałbym - wymagającą. 
Escriva zostawił po sobie kilka książek, w których zawarte są afo-
ryzmy na temat rozwoju duchowego chrześcijanina. Ale moim 
zdaniem to odnosi się do wszystkich religii i każdego systemu 
wartości. Jeden z tych aforyzmów mówi o tym, że punktem doj-
ścia człowieka jest szarzeć i niknąć w  tłumie. To znaczy, że nie 
się pchasz do przodu do pierwszego rzędu, żeby wszyscy cię 
dobrze widzieli, tylko wycofujesz się i znikasz w tłumie. To znaczy 
dla mnie, że nie zawracasz ludziom dupy swoimi problemami. 
Ludzie mają dość swoich problemów, a ciebie w miarę wycofy-
wania coraz bardziej stać na to, żeby ludzi nie absorbować swo-
imi problemami.

Tak jeszcze a propos niezawracania dupy, to kiedyś wszedłem 
do więzienia w Uhercach w Bieszczadach, bo tam miałem spo-
tkanie na oddziale odwykowym. Upalny dzień. I  tam był jakiś 
„dym” na bramce. Mojego kolegi nie chcieli przepuścić, bo ja-
koby czuć było od niego alkohol i szef straży się stawiał. W tym 
czasie młody więzień wychodził do pracy i zobaczył, że na bram-
ce jest zamieszanie. On wtedy na środku tego wewnętrznego 
podwórka stanął i  czekał, aż się sprawa wyjaśni. Stał tak z  15 
minut nieporuszony. Zastygł i czekał. Z ogromnym zaciekawie-
niem się temu chłopakowi przyglądałem. Ani mu się spieszyło… 
Mógł przecież powiedzieć, że „tam samochód już czeka”, że „ja 
tylko na sekundę wyjdę” czy coś… Nie. Stał i czekał. Jak załatwi-
li, wyszedł bezszelestnie. I  tym mi zaimponował. Ja być może, 
bym chodził w  te i  nazad, przebierał nogami, bo się spieszę. 
On nie. Najwyraźniej pomyślał: „Ludzie mają jakąś sprawę, nie 
wiem jaką, ale na pewno ważną; załatwią to sobie wyjdę”. Nie 
to, że ja muszę być jak ktoś na dworcu w kolejce, „przepraszam 
ja tu mam odliczone pieniądze, ja tylko bilet chciałem”. Nie. Jak 
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obserwowałem tego chłopaka to przypomniałem sobie o  tym, 
co pisał Escriva. O tym, żeby ludziom nie zawracać myśli swoimi 
problemami i znikać z ich życia. Nie absorbować.

- Gdzie w tym wszystkim ego człowieka?
- Wycofując się, zaczynasz doskonale się czuć, bo okazuje się, 

że ta magia pierwszego rzędu czy głównej roli i epizodu nie ist-
nieje. Doskonale czujesz w piątym, szóstym rzędzie i nie ubywa 
ci z tego powodu na poczuciu własnej wartości i godności. Dalej 
czujesz się doskonale, a w zasadzie czujesz się jeszcze lepiej sto-
jąc z boku, aniżeli w pierwszym rzędzie. To jest po mojemu ko-
zackie, kontemplować taką zasadę, żeby nie zawracać ludziom 
dupy.

- Jesteś wybitnym aktorem drugoplanowym. W pracy też kie-
rujesz się tą zasadą?

- Tak się złożyło. Kiedyś uważałem, że to jest jakaś bieda w moim 
życiu, że gram wyłącznie role drugoplanowe. Ja to bardzo lubię, 
mało tego, ja już to umiem robić. Bo okazuje się, że to jest duża 
sztuka, jak masz mało czasu na ekranie, a coś chcesz przez to po-
wiedzieć. Trzeba dobrze nakombinować, żeby to zmieścić. Nie 
żeby żądać więcej czasu, bo ja nigdy reżysera nie proszę, aby dał 
mi więcej czasu. Zresztą ze Smarzowskim tak jest, że on mówi: 
„Masz pięć sekund. Sekundę z przodu, sekundę z tyłu wytnę, czyli 
masz trzy. Albo zmieścisz, albo wszystko wytnę.”  Trochę jak w ży-
ciu. Krótka piłka. Albo się uda zrobić w tym czasie coś ważnego, 
albo nie. Jak dla mnie to jest wyzwanie, tak kondensować i  tak 
zrobić.

Jak jadę do roboty, to staram się zrobić dobrze, to za co mi 
płacą, a  z  drugiej strony staram się unikać dodatkowego bicia 
piany, co jest częste u aktorów. Biorą udział w jakimś filmie i do-
datkowym gadaniem starają się nadać dodatkową rangę temu 
przedsięwzięciu, że to jest jakieś tam niezwykłe. A to jest robota 
jak robota. To jest prosta rzecz. Jest zadanie do wykonania, potem 
znikam. Ja to bardzo lubię. Wpadam na chwilę do show-biznesu, 
robię swoje, zarabiam niezłe pieniądze i znikam z tego towarzy-
stwa. Żyję w innym świecie. Nie męczę się.

- Jakie masz cele na przyszłość?
- Chłopie, nie wiem. Moim celem jest wychować dzieci, żeby 

wyszły z domu zdrowe psychicznie i założyły rodzinę. To jest mój 
cel i myślę, że nie ma ważniejszej rzeczy, dla której jestem na świe-
cie. Lubię swoją pracę, chcę pracować jak najdłużej się da.

- Czym dla ciebie jest muzyka? Co ci ona daje?
- Z graniem na ulicy to jest wyraz mojej wolności. Jak chcę grać 

na ulicy, to po prostu podjeżdżam, wyciągam gitarę i  „piecyk” 
z bagażnika i gram. Nie pytam nikogo o pozwolenie, gram, bo 
mi się chce, nie mam co z wolnym wieczorem zrobić. Nikt nie ma 
obowiązku mnie słuchać. Chcą to chcą. Jakby nie chcieli i bardzo 
by im to przeszkadzało, to pewnie bym nie wychodził.

Muzyka jest piękną sferą doznań, i jak człowiek się w to wgłębi, 
to to jest piękny sposób spędzania czasu. To jest mówienie o emo-
cjach. Okazuje się, że wcale nie jest istotne, aby rozumieć tekst 
piosenki. Można słuchać piosenki, której tekstu nie rozumiesz, a to 
i tak jest pełne treści. Często przekaz jest wyłącznie emocjonalny, 
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można by czasem zaśpiewać coś „tralala”  i wyszłoby na to samo. 
A czy to coś daje? Ja chcę mówić o ważnych rzeczach, we wszyst-
kim co robię. Jestem leniwy i zajmowanie się głupotami mnie nu-
dzi. Chcę zajmować się rzeczami istotnymi, bo inaczej jest to strata 
czasu. Ja nie lubię tracić czasu. Chcę aby to co robię miało sens, 
nawet proste rzeczy.

- Co to jest sukces?
- Sukces to jest satysfakcja. Jeśli masz satysfakcję z tego co ro-

bisz, to osiągnąłeś sukces. Choć niekoniecznie reszta świata się 
z tym zgodzi. Człowiek, który na przykład podróżuje z plecakiem 
i pozornie nic nie ma, ma poczucie sukcesu w życiu, a wielu spoj-
rzy na niego i powie „jaki biedny człowiek”. 

- Gdybyś miał teraz dać taki swój krótki przekaz ludziom, któ-
rzy aktualnie szukają swojego szczęścia i  sukcesu, to co by to 
było?

- Niech szukają dalej… (śmiech). Przede wszystkim: tego się nie 
szuka. Trzeba zapomnieć o tym, że tego trzeba szukać, bo to jest. 
To jest ogromna tajemnica, bo trudno uwierzyć, że może to być 
prawda. To cały czas jest z Tobą i tylko należy to sobie uświado-
mić. Mało tego. Ludzie którzy mają jakiś ogromny kłopot w życiu, 
są tego najbliżej. Ten ogromny kłopot to jest dla nich szansa, żeby 
szybko zrozumieć, że wszystko gra.

Zaczynają się dziać cuda, kiedy przyjmiesz do wiadomości swo-
ją „biedę” i  przestaniesz udawać, że tego czy tamtego nie ma. 
Mało tego. Można to polubić. Swój kłopot, swoją trudną sytuację. 

Należy uświadomić sobie na jakiej podstawie sądziłem, że może 
być inaczej i jakie miałem prawo aby zaplanować swoje życie, że 
ono będzie bez kłopotów. Nie da się zaplanować rano dnia i tego 
jak się on skończy, bo zawsze jest inaczej. A co dopiero mówić 
o planowaniu życia. Dać sobie prawo do tego, że wiele ciekawych 
rzeczy się wydarzy o których pojęcia rano nie mam. Dać sobie taką 
łatwość w przyjmowaniu. Ja cały czas sobie powtarzam: Acha! Ja 
sobie coś wymyśliłem… a  jest inaczej. Więc idę dalej, wchodzę 
w to, bo jest inaczej. Nie ma co oczekiwać. Ludziom sukcesu tak 
się wydaje, że kurwa zaplanują, wykonają i będzie git.

- Kim jest człowiek sukcesu?
- Potocznie to ten, kto na jakiejś giełdzie osiągnął sukces. Zna-

czy, że zdaniem innych i w sondażach wypada bardzo dobrze. Ma 
na przykład sukces zawodowy, prestiż, pieniądze. A to komplet-
nie nie o to chodzi. Dla mnie ciekawym terenem penetracji jest 
to, aby uniknąć stawiania się na jakiejkolwiek giełdzie. Że ta liga, 
w której ja startuję, jest jedyna w swoim rodzaju i tego się nie da 
przypasować w żaden sposób do innych lig. Idąc dalej: tyle lig, 
ilu ludzi. Startować w nieswojej lidze, to męczyć się i tracić czas. 
Usiłujesz wtedy spełnić czyjeś oczekiwania, a mnie się nie chce 
spełniać niczyich oczekiwań.
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PIOTR BORWIN: Life & Bussines Coach, licencjonowany 
trener Structogram®, manager i  przedsiębiorca.  Absolwent 
Erickson College i  Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni praktyk 
sprzedaży i zarządzania. Od ponad 10 lat zajmuje się sprzedażą 
z ponadprzeciętnymi wynikami. Były zapaśnik. Pomaga ludziom 
odkrywać ich osobowość, wyznaczać i osiągać cele. Specjalizuje 
się w coachingu kariery, coachingu dla młodych, coachingu oso-
bowości z  wykorzystaniem metody Structogram®  a  w  kontek-
ście biznesowym utrzymania i motywacji pracowników. Pierwszy 
w Polsce Start-UP Coach.

Szczęście cały czas jest z Tobą i to nie jest tak, że masz go szukać, 
tylko jedynym Twoim zadaniem jest zrozumieć, że jesteś 
człowiekiem szczęśliwym i że wszystko gra.
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odjęli Państwo współpracę z  Firmus Group, 
a  to oznacza, że znają Państwo koncepcję 
Dune City i uważają ją za wartą wsparcia. 

- Moja znajomość ze Steinem Knutsenem, 
prezesem Firmusa, trwa od lat – od czasów, 
kiedy pracowałem jeszcze w  Colliers Inter-
national Poland. Poznałem wówczas główne 

założenia tego wielkiego projektu. Wtedy nie było wiadomo, 
jak pójdzie realizacja pierwszej fazy. Poszła znakomicie, czego 
potwierdzeniem jest ogromny sukces na tegorocznych targach 
w Cannes, gdzie projekt Dune City zdobył uznanie i prestiżową 
nagrodę „MIPIM Architectural Review Future Project Awards”. My, 
jako firma Hotel Professionals, jesteśmy do Dune City absolutnie 
przekonani, dlatego oficjalnie dołączyliśmy do realizacji tego pla-
nu jakieś dwa miesiące temu.  

- Koncepcja ta zakłada powstanie w okolicach Mielna nowego 
miasteczka turystycznego na mierzei między Bałtykiem a jezio-
rem Jamno. Do zabudowania jest 40 ha terenu ciągnącego się 
wzdłuż brzegu na długości 2,5 km. Jaki powinien być pierwszy 
krok? Co powinno powstać w pierwszej kolejności?

- Nie mamy najmniejszych wątpliwości: międzynarodowy, sie-
ciowy hotel na 300-400 pokoi. On będzie motorem napędzają-
cym realizację następnych etapów. Drugi krok to hotel butikowy, 
czyli o  bardzo wysokim standardzie, zaspokajający wyszukane, 
luksusowe i wyrafinowane potrzeby stosunkowo zamożnych go-
ści ceniących sobie kameralność i  spokój. Prawdopodobnie on 
również będzie związany z siecią międzynarodową. Cały projekt 

Dune City, kiedy patrzy się na jego rozmach i  lokalizację, to coś 
unikalnego w Polsce. 

- Zna Pan jakiś program inwestycyjny przeprowadzony w tej 
skali? Mówię już o całości, nie o etapach?

- Nie, w Polsce nie  było i nie ma takiej inwestycji turystycznej. 
Bo to trzeba zawsze podkreślać – mamy do czynienia z projektem 
turystycznym. W centrach miast takich jak Kraków, Wrocław, Po-
znań, Warszawa widzi się inwestycje w skali budżetowej miliarda 
euro, ale te rzeczy są stricte komercyjne. A to co będziemy robić 
wspólnie, czy właściwie Firmus będzie robić przy naszym wspar-
ciu, jest planem powołania do życia nowego miasta obsługujące-
go turystykę. 

- Jak się odbywa planowanie funkcji takiego kompleksu - na 
tyle trafne, że w konsekwencji ludzie chcą przyjeżdżać. Przypo-
mnijmy: Dune City ma się stać docelowo miejscem na kilkana-
ście tysięcy osób przyjmowanych jednocześnie. 

- Czy ludzie zechcą przyjeżdżać? Z  pewnością! Trzeba spoj-
rzeć na fenomen rozwoju turystyki w  Polsce i  na to, co dzieje 
się w  ostatnich latach na tradycyjnych rynkach wyjazdowych, 
czyli w Turcji, Egipcie, Tunezji. Polacy już poznali tamte miejsca, 
a obecnie uważają je za nie w pełni bezpieczne. Jeśli na polskim 
wybrzeżu będą się pojawiały w większej liczbie obiekty podobne 
do Firmusowego apartamentowca Dune w  Mielnie, nad Bałtyk 
przejeżdżać będzie coraz więcej wymagających turystów. Dune to 
stosunkowo mały obiekt. A to co się będzie budowało nad Kana-
łem Jamneńskim przez następne pięć-dziesięć lat,  to praktycznie 
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Rozmowa z panem Alexem Kloszewskim*, ekspertem rynku inwestycji hotelowych, na temat udziału jego firmy 
doradczej Hotel Professionals przy realizacji programu inwestycyjnego pod nazwą Dune City w Mielnie.



nowe miasto. Ono ściągnie nie tylko Polaków. Dołączy Skandyna-
wia, nie mówiąc już o Niemcach. Wspomniany pierwszy sieciowy 
hotel będzie działał przez cały rok. Chcemy w nim urządzić sale 
konferencyjne o wysokim standardzie, na bardzo dobrym pozio-
mie usługi SPA & wellness, trzy lub cztery restauracje o  różnym 
charakterze. To warunki atrakcyjności. 

- Chciałbym uściślić pojęcia „hotel międzynarodowy”, „hotel 
sieciowy”. Rozumiem, ze chodzi o największe marki hotelarskie 
świata? 

- Tak, sieciowy, czyli związany z którymś z sześciu czy siedmiu 
największych brandów hotelarskich jak Marriott, Radisson, Hilton, 
InterContinental. 

- W takim przypadku o powstaniu hotelu pod rozpoznawal-
nym na świecie szyldem zdecyduje nie wyłącznie wola inwe-
stora, czyli Firmusa, ale również chęć zaangażowania się w  to 
przedsięwzięcie właścicieli tych brandów.

- Tak, i to jest nasza misja jako Hotel Professionals. Mamy po-
trzebne doświadczenie. Ja przez 12 lat uczestniczyłem w powsta-
waniu dziewięciu Hiltonów, w Polsce siedmiu obiektów Holidays 
Inn. Hotel Andels w  łódzkiej Manufakturze to również nasz pro-
jekt. Teraz w planie mamy kolejnych pięć Marriottów, pracujemy 
nad dwoma Radissonami. Naszym zadaniem jest przekonać decy-
dentów sieci hotelarskich, że warto wejść w proponowany im in-
teres. Nie widzę tu żadnego problemu. Wręcz przeciwnie, jestem 
pewien, że ustawią się w kolejce i będą czekać.

- To brzmi bardzo optymistycznie! 
- Zapewniam, że tak będzie. Proces selekcjonowania sieci, czyli 

wybór marki hotelowej z jaką rozpoczniemy współpracę na star-
cie projektu Dune City, zacznie się już we wrześniu tego roku. Ko-
lejna rzecz, jaką w najbliższym czasie wykonamy dla Firmusa, to 
biznes plan. Będzie on zawierał odpowiedzi na szereg szczegóło-

wych pytań – m. in. ile w obiekcie powinno być pokoi, ile restau-
racji, jakie SPA, parametry sal konferencyjnych. Dokument opisze 
również to, w jaki sposób  Firmus będzie zarabiać na inwestycji.  

- Laikowi opracowywanie takiego dokumentu kojarzyć się 
może z „wiedzą tajemną”. Jakie przyjąć założenia? Skąd wziąć 
potrzebne do planowania dane? Jak weryfikować wstępnie po-
prawność planu?

- Bardzo dobre pytania. W  takich regionach i  takich lokaliza-
cjach, z  jakimi mamy do czynienia w  przypadku Dune City,  to 
najtrudniejsza rzecz. Dlatego tak ważne jest nasze branżowe do-
świadczenie. Nie mamy na przykład najmniejszych złudzeń, że 
pierwsze trzy lata od powstania hotelu to będzie trudna przepra-
wa, a pewna stabilizacja przyjdzie dopiero w czwartym roku, bo 
wtedy ustabilizuje się ruch gości. Na takie wnioski pozwala nam 
nasza wiedza o rynku.  Ja osobiście jestem związany z turystyką 
od 45 lat. W Polsce założyłem fundację, która promuje Warsza-
wę. Zaczęliśmy w 2001 roku, po wrześniowej tragedii w USA, od 
obłożenia w Warszawie na poziomie 54 procent. W zeszłym roku 
pięciogwiazdkowe hotele warszawskie miały ponad 85 procent 
obłożenia. Ewidentnie trzeba inwestować w jakość usług, promo-
cję i marketing. I tak będzie przy mieleńskim projekcie. Sprzeda-
wanie to będzie nasze zadanie. Sprzedawanie przede wszystkim 
oferty konferencyjnej, bo to bardzo rozwojowy sektor w Polsce. 

- Projekty nastawione na obsługę szkoleń i  konferencji po-
wstają nie tylko w Warszawie. 

- Powstają kolejne i zazwyczaj doskonale sobie radzą, co znaczy, 
że są potrzebne. Ale trzeba pamiętać, że grupy zorganizowane, 
firmy i korporacje, które generują największy ruch, wciąż szukają 
czegoś nowego. Najtrudniejsze zadanie to sprawić, żeby produkt, 
jaki zaoferujemy, miał siłę przyciągania nie tylko  przez pierwsze 
lata, ale żeby za kolejne 10-15 miał taką samą jakość i wciąż ścią-
gał nowych klientów. Wybudować coś ładnego, jak powiedzieli-
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śmy, nie jest trudno. Są pieniądze, to się buduje. Gorzej jest, jak 
się otwiera drzwi. Zadowolony gość, który po latach odwiedzi 
hotel, musi zastać tę samą jakość obsługi i gastronomii, jaką zapa-
miętał. To praca wymagająca wielkiego doświadczenia i korzysta-
nia z wypracowanych standardów. 

- Ten pierwszy hotel, który ma mieć 300-400 pokoi, da pracę 
kilkuset osobom? 

- Oceniamy, że w sezonie konferencyjnym będzie tam praco-
wać 500-600 osób, poza sezonem 300-350 osób. 

- Jak znaleźć jednorazowo na lokalnym rynku pracy tak dużo 
odpowiednio przygotowanych ludzi? Koszalin to nie Warszawa. 

- Kiedy w 1991 roku otwierałem Radissona w Szczecinie, w któ-
rym jest 372 pokoi, parę barów i  restauracji, przyszło do nas na 
pierwszy nabór 10 tysięcy osób. Wstępna rekrutacja trwała sześć 
dni. Wyselekcjonowaliśmy 600 osób, które wcześniej ani jednego 
dnia nie przepracowały w hotelach. Później zrobiliśmy trwające dwa 
miesiące szkolenie. To była najlepsza kadra, jaką miałem w życiu! 

- Przygotowali sobie państwo pracowników ściśle według 
własnych reguł, budowali ich zawodową świadomość od zera? 

- Tak, wszystko było pod klucz. Ściągałem z USA specjalistów 
różnych dziedzin, którzy uczyli naszych przyszłych pracowników. 
Podkreślam: to była najlepsza kadra w moim 45-letnim życiu za-
wodowym. 

- Kiedy może ruszyć pierwszy hotel na mierzei?
- Według założeń Firmusa może to być już pod koniec 2019 lub 

w 2020 roku. Kolejny dwa lata później.  
- To nieodległy termin. Nakłada się on na zakładany czas odda-

nia do użytku przebudowanej na odcinku koszalińskim trasy S6. 

- Dla mnie jest to największy problem, właśnie komunikacja.
- Wprost mówi się o wykluczeniu komunikacyjnym środkowe-

go wybrzeża. Mało połączeń kolejowych, do najbliższego lotniska 
100 km w linii prostej, koszmarna droga z kierunku południowego

– Poznania, Śląska i centralnej Polski. Jak w takiej sytuacji prze-
konać ludzi, że warto tu przyjechać. 

- Mimo tych trudności ludzie przyjadą. Proszę spojrzeć na Za-
kopane i zakopiankę. Koszmarne korki, a goście ciągną tam stale 

i nawet ich przybywa. A ogromny kompleks hotelowy w Arłamo-
wie, w Bieszczadach, który w ubiegłym roku miał ponad 65 pro-
cent obłożenia? Żeby tam dotrzeć z Warszawy, trzeba  poświęcić 
cały dzień. Mimo to panuje tam imponujący ruch konferencyjny. 
Promocja, marketing i  jakość robią swoje. Zadowoleni goście 
sami reklamują hotel. 

- To chyba najlepsza reklama? 
- Ten bardzo korzystny stan osiąga się poprzez staranne, konse-

kwentne budowanie i rozwijanie standardu obsługi oraz jakości ga-
stronomii. Na tym polu nie ma miejsca na najmniejsze kompromisy. 

- Jakie będą etapy rozwoju Dune City? 
- Pierwsza faza to dwa wcześniej wspomniane hotele. Później 

powinny przyjść apartamenty. Muszą stopniowo powstawać ko-
lejne restauracje, kluby, bary, SPA i kasyno. 

- Kasyno?
- Tak, kasyno w stylu Las Vegas na 1500-2000 metrach kwadra-

towych, jako integralna część obiektu hotelowego. To atrakcyjny 
element oferty, zwłaszcza dla dojrzałych gości z grupy biznesowej 
i uczestników konferencji. Operatorów kasyn w Polsce jest czte-
rech, a my chcemy zaprosić do współpracy tego najlepszego. 

- hazard nie kojarzy się w Polsce dobrze. 
- Niesłusznie. Kasyno to po prostu rozrywka. Jedną z  najlep-

szych firm na rynku w całej Europie jest Olympic Casino. To jest 
giełdowa firma, a przez to transparentna. Nasze kasyno musi być 
unikalne. Musi mieć  aurę Las Vegas. Nie tylko automaty i stoły do 
gry. Powinny być w  nim elementy po części dla rodzin, choćby 
występy muzyczne takie jak w Las Vegas. Obecnie do kasyna nie 
idzie się wyłącznie dla hazardu. Idzie się, żeby spotkać się z przyja-
ciółmi, wypić dobrego drinka, zapalić markowe cygaro. 

- Jak spowodować, by Szwedzi, Norwegowie, Duńczycy 
w większej liczbie wybierali wypoczynek nad polskim Bałtykiem 
a  nie na przykład w cieplejszej hiszpanii?

- W Hiszpanii jest coraz gorzej z turystyką, bo panuje tam nie-
ludzki tłok. Barcelona na przykład odpycha już turystów, bo jest 
ich tak dużo, że w tym mieście nie da się zwyczajnie żyć. W Wene-
cji podobnie. Turyści przeżywają rozczarowanie, bo wszędzie spo-
tykają mnóstwo podobnych sobie ludzi i są obsługiwani na coraz 



słabszym poziomie. To dla nas szansa. Część Skandynawów po-
szukuje alternatywy. Jeśli mądrze będziemy się promować, może-
my dla wielu z nich stać się atrakcyjnym celem wyjazdu. Zwłaszcza, 
jeśli znajdują u nas jakość, jakiej oczekują.

- To samo mówi od lat Stein Knutsen, prezes Firmusa, który zna 
Skandynawów, bo sam przecież jest Norwegiem. Ale jego wizja 
wciąż spotyka się z przejawami nieufności.   

- Taki już jest nasz narodowy charakter. Jeśli przyjechał obco-
krajowiec, inwestuje, odnosi sukcesy, to jest to źle widziane. Ja 
urodziłem się w Polsce, ale mając pięć lat wyjechałem z rodzicami 
i wychowałem się w innym środowisku. Łatwiej mi dostrzec pew-
ne zjawiska. Nieufność to nasz stygmat. My nie lubimy, kiedy ktoś 
odnosi sukces. Próbujemy ściągać go w  dół. To jest absurd. To 
zaczyna się zmieniać, ale wolno. 

- Powstanie apartamentowca Dune, obecnie trwająca budowa 
kompleksu Dune Resort, powodują wzrost zaufania do Firmusa. 

- Firmus ściąga i  będzie ściągać gości, jakich nigdy w  życiu 
Mielno by nie widziało. Jego działanie zapoczątkowało nowy cykl 
rozwojowy Mielna. Następne pokolenia to docenią. Goście nie za-
mykają się na czas pobytu w hotelu, ale chodzą, zwiedzają, kupu-
ją, wypożyczają sprzęt. To nakręca lokalnie koniunkturę, a przez to 
korzyści z przyjazdu gości odczuwają także lokalni przedsiębiorcy 
rozmaitych branż. To jest system naczyń połączonych.  

- Może z Dune City będzie tak jak z Knokke-heist, które sta-
ło się  głównym nadmorskim kurortem Belgii, a powstało 50 lat 
temu właściwie od zera w miejscu dawnych osad rybackich?

- Inny przykład to rok 1954 rok i  wspomniane już Las Vegas. 
Na początku był pierwszy mały motel, który miał 120 pokoi, dom 
publiczny i jakieś malutkie kasyno. A obecnie to symbol światowy, 
bo kto nie słyszał o Las Vegas? Czyli można. Tylko jeszcze raz pod-
kreślam: jakość!  

- W  jakim stopniu nagroda „MIPIM Architectural Review Fu-
ture Project Awards” zdobyta na Międzynarodowych Targach 
Inwestycyjnych w Cannes dla najlepszego masterplanu pomoże 
w realizacji wizji Dune City?

- Już pomaga. Ta nagroda to fenomen i zaszczyt, ukoronowa-
nie 10 lat pracy. Kiedy za rok zaczniemy budowę hotelu a później 
pojawią się kolejne elementy, rozpoczniemy całkiem nowy okres 

rozwoju Mielna. Z niczym innym nieporównywalny. Acapulco za-
czynało w latach 50. XX wieku nie inaczej: dwa hotele i trzy knajpy. 
Ale jak zaczęły przyjeżdżać gwiazdy ze Stanów Zjednoczonych, 
zaczęła się rewolucja. To już nie były knajpy, a eleganckie loka-
le. To ściągnęło nowych gości. Budowano coraz więcej i na coraz 
wyższym poziomie luksusu.  

- W Mielnie już widać zmianę i oddziaływanie inwestycji Firmu-
sa. Na przykład na wielu zaniedbanych wcześniej parcelach zrobił 
się nagle porządek. Wygląda to tak, jakby ich właściciele mówili 
„posprzątałem, to jest do kupienia, tu można coś pobudować”. 

- Nie można zapomnieć o tym, że wartość tych nieruchomości 
poszła w górę. W moim przekonaniu przyszłość Mielna to jedna 
wielka pozytywna zmiana. Znaczenie nagrody z Cannes jest sym-
boliczne. Bo to nie jest tak, że w ślad za nią zaraz przyjedzie tu 
milion turystów. Ale pokazuje ona również, że to co znalazło się 
w planach Firmusa, ma głęboki sens, a sam program inwestycyj-
ny został przygotowany perfekcyjnie. Grono międzynarodowych 
ekspertów porównywało Dune City z ponad czterdziestoma pro-
jektami z całego świata i uznało go za najlepszy. To ma swoją siłę 
i  wartość. Najważniejsze z  mojego punktu widzenia jest to, że 
w tym opracowaniu jury dostrzegło sens ekonomiczny. Takie po-
tężne inwestycje muszą mieć ekonomiczną podstawę i perspek-
tywę. Jury ją zauważyło. 

LUDZIE 39 

* Alex Kloszewski partner zarządzający w firmach Hotel Pro-
fessionals sp. z o.o. i Hotel Professionals Managing Group S.A. 
Od 1973 r. związany z hotelarstwem. Karierę zawodową rozpo-
czął w USA, pracując dla sieci Marriott Hotels & Resorts. Był rów-
nież zawodowo związany z Radisson Hotels i Wyndham Hotels 
International. Zajmując stanowisko dyrektora generalnego pię-
ciogwiazdkowego hotelu InterContinental w Warszawie odegrał 
kluczową rolę w realizacji inwestycji i stabilizacji hotelu na rynku. 
Od 2005 r. na stanowisku dyrektora Działu Inwestycji Hotelowo
-Rekreacyjnych w firmie Colliers International Poland realizował 
projekty doradcze na polskim i europejskim rynku nieruchomo-
ści hotelowych. W styczniu 2014 r. wspólnie ze swoim zespołem 
ekspertów stworzył niezależną firmę doradczą pod marką Hotel 
Professionals. W maju 2015 roku w ramach struktury firmy Hotel 
Professionals powołana została również spółka zarządzająca Ho-
tel Professionals Managing Group S.A.



ak zawsze opanowany i zdyscyplinowany, emocje 
trzyma na wodzy. Stres? Jest, spory, ale ten praw-
dziwy pewnie dopadnie go dopiero po lądowaniu 
w Brazylii. Maciek ma usposobienie stoika. Skupia 
się na treningach, nie wybiega w przyszłość. – Bę-
dzie, co będzie – mówi, ale do przygotowań pod-
chodzi bardzo poważnie. Jest w  dobrej formie. 
– Tylko na treningach ostatnio idzie mi średnio – 

śmieje się. – Na mistrzostwach rzuciłem ponad 37 metrów, a te-
raz bywa, że nie mogę strzelić 30 m. Czemu tak jest, nie wiem. 
Może to kwestia intensywności ćwiczeń. Przed samymi igrzyska-
mi będę miał przerwę w treningach. Ona mi zawsze dobrze robi, 
a przede wszystkim znakomicie wpływa na wyniki. Wiele razy już 
tego doświadczyłem.

Trenuje siedem dni w  tygodniu, raz dziennie około półtorej 
godziny. Niebawem treningi zwiększy do dwóch dziennie. Cy-
kle przygotowań i ćwiczenia dobiera trener. – Gdyby nie on, tre-
nowałbym chyba do upadłego, godzinami – przyznaje. – To bez 
sensu. Ufam trenerowi. Ważne żeby się nie przetrenować i nie 
nabawić kontuzji.

Aleksander Popławski precyzuje: – Teraz pracujemy nad siłą 
i szybkością, a za chwilę wejdziemy w bezpośrednie przygoto-

wanie sportowe, czyli pracę ze sprzętem startowym. W sierpniu 
jedziemy na dwutygodniowe zgrupowanie do Bydgoszczy.

Do Rio Aleksander Popławski nie jedzie, więc nerwy będzie 
nadwyrężał na miejscu. – Ja się denerwuję cały rok, więc mam 
wprawę – mówi. – Nerwy są ogromne, bo to ważna impreza, Mać-
kowi bardzo zależy na dobrym występie, zwłaszcza po ostatnich 
sukcesach. Należy mu się medal wyjątkowo, za wszystkie te lata 
ćwiczeń, wytrwałość, pracowitość.

Pobyt kadry paraolimpijskiej w Rio potrwa około trzy tygodnie. 
Wylot nastąpi 31 sierpnia.  Ze sportowcami jadą trenerzy kadro-
wi.  Maciek startuje na samym początku. Po występie będzie czas 
na zwiedzanie. Trzymamy kciuki, żeby było mistrzowskie! 

j

MACIEJ 
SOCHAL
 I JEGO 
OLIMPIJSKA 
MISJA

Autor: Anna Makochonik / Foto: Edward Grzegorz Funke
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Z Maćkiem Sochalem, koszalińskim lekkoatletą, rozmawialiśmy na łamach „Prestiżu” półtora roku temu. Igrzyska 
Paraolimpijskie w Rio de Janeiro 2016 – jak wtedy mówił – były jego najbardziej odległym i najważniejszym celem, 
a medal olimpijski tym najbardziej upragnionym. Kiedy się spotykamy ponownie, do igrzysk pozostało półtora 
miesiąca. Maciek jedzie na nie jako świeżo upieczony mistrz Europy w  rzucie maczugą z  rekordem świata 
i jako wicemistrz w pchnięciu kulą.

Do imponującej kolekcji medali i rekordów zdobywanych  na 
mistrzostwach Polski, Europy i świata Maciej Sochal 14 czerwca 
2016 r. dołożył złoty medal w  rzucie maczugą podczas Lekko-
atletycznych Mistrzostw Europy w  Grosseto (Włochy), bijąc re-
kord świata z  wynikiem 37,19 m. 16 czerwca br. podczas tych 
samych zawodów zdobył srebrny medal w pchnięciu kulą z wy-
nikiem 8,37 m. Trenuje od 2003 roku pod okiem Aleksandra Po-
pławskiego. Rzuca maczugą i pcha kulą. Ma 29 lat.
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Co innego słyszeć o czymś, a co innego zobaczyć to i doświadczyć. Kierując się tą regułą firma Mercedes-Benz 
Mojsiuk zaprosiła niedawno swych klientów na praktyczny pokaz funkcji wspomagających kierowcę prowadzącego 
nowego Mercedesa Klasy E. Można było się m.in. przekonać zza kierownicy, jak auto „czyta” znaki drogowe i na nie 
automatycznie reaguje, jak wspomaga kierowcę, gdy na drogę niespodziewanie wkracza pieszy. Również jak 
parkuje auto sterowane za pomocą smartfonu przez osobę, która z niego już wysiadła. 

NOWY 
MERCEDES KLASA E
NAJINTELIGENTNIEJSZA LIMuZYNA 
W SEGMENCIE WYżSZYM

 LEASE & DRIvE E200 Już OD 1999 Zł NETTO

owa Klasa E ma wyrafinowaną prezencję - 
stylową i sportową zarazem. W porównaniu 
z poprzedniczką jej rozstaw osi wzrósł o 65 
mm (2939 wobec 2874 mm), a  całkowita 
długość - o 43 mm (4923 wobec 4880 mm). 
Design nowej generacji modelu reprezen-
tuje typowe dla limuzyn Mercedesa propor-

cje, z krótkim przednim zwisem, długą maską i opadającą niczym 
w coupé płaszczyzną dachu, połączoną z barczystym tyłem. Ma-
sywny tylny pas nadaje Klasie E dominujący charakter. Na życze-
nie model będzie dostępny z  całkowicie diodowymi lampami 

z wypełnieniem przypominającym gwiezdny pył, Drogę Mleczną 
lub łunę silnika odrzutowego. To zasługa ich specjalnej struktury, 
złożonej z wielu małych odbłyśników zwanych odbłyśnikami Lam-
berta tylnymi z zapewniających wyjątkowo atrakcyjny wygląd.

LUKSUSOWE WYKOŃCZENIE

Styl wnętrza kabiny definiują wysokiej próby materiały - w tym 
drewno o  otwartych porach, mozaikowe inkrustacje przypomi-
nające drewno spotykane na jachtach oraz okładziny metalowe. 
W wybranych liniach wyposażenia naturalne materiały zastosowa-

n

Autor: Adam Różański
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ne do wykończenia kokpitu współgrają z obitymi skórą panelami 
drzwi i obudowami słupków. Wnętrze Klasy E zdradza charaktery-
styczną dla Mercedesa staranność wykonania oraz niezwykłe przy-
wiązanie do detali - elementy ozdobne są nie tylko estetyczne, ale 
i przyjemne w dotyku.

Równie starannie projektanci podeszli do opracowania koncep-
cji kolorystycznych - nabywcy mają do wyboru liczne odcienie brą-
zu, włącznie z nowymi, atrakcyjnymi zestawieniami, takimi jak brąz/
macchiato czy brąz siodłowy/macchiato.

Oświetlenie wnętrza nowej Klasy E wykorzystuje wyłącznie 
trwałe, oszczędne diody LED. To samo dotyczy rozbudowanego, 
nastrojowego oświetlenia, dostępnego w 64 kolorach do wyboru. 
Subtelnie podświetla ono m.in. elementy ozdobne, główny ekran, 
schowek na konsoli środkowej, klamki i  kieszenie w  drzwiach, 
przestrzeń na nogi oraz konsolę w podsufitce.

NOWA GENERACJA SYSTEMÓW WSPOMAGAJąCYCh

Nowe systemy wspomagające Mercedes-Benz z rodziny Intelli-
gent Drive w nieznanym dotąd stopniu wspierają kierowcę, zwięk-
szając zarówno bezpieczeństwo, jak i komfort prowadzenia. 

Montowany standardowo układ antykolizyjny Active Brake As-
sist może ostrzec przed ryzykiem kolizji, w  odpowiedni sposób 
wspomóc kierowcę podczas nagłego hamowania, a  jeśli zajdzie 
taka potrzeba, potrafi sam uruchomić hamulce. Poza pojazdami, 
które poruszają się wolniej, hamują lub stoją, rozpoznaje również 
pieszych znajdujących się w strefie zagrożenia przed autem. I wła-
śnie ten element wzbudził szczególnie żywą reakcję publiczności 
podczas koszalińskiego pokazu możliwości Klasy E. 

Seryjne wyposażenie obejmuje też system monitorowania zmę-
czenia kierowcy Attention Assist o regulowanej czułości, ostrzega-
jący przed nieuwagą i sennością, oraz asystenta bocznego wiatru 
Crosswind Assist, łagodzącego skutki silnych podmuchów wiatru 
w celu zapobiegania zmiany toru jazdy samochodu.

Opcjonalny pakiet wspomagania bezpieczeństwa jazdy, czynią-
cy z Klasy E najinteligentniejszą limuzynę w segmencie, zawiera 
szereg unikalnych rozwiązań. 

PROWADZENIE ZE WSPARCIEM

System Drive Pilot to kolejny krok Mercedes-Benz w kierunku 
jazdy autonomicznej. Jako Distance Pilot DISTRONIC potrafi nie 
tylko automatycznie utrzymywać odpowiedni dystans od poprze-
dzającego pojazdu na autostradach i drogach pozamiejskich, ale 
- po raz pierwszy - może też za nim podążać do prędkości 210 
km/h. Zwiększa to wygodę kierowcy, który nie musi używać pe-
dału gazu ani hamulca i może korzystać z szerokiego wsparcia 
półautonomicznego układu Steering Pilot - nawet w łagodnych 
zakrętach.

Druga unikalna funkcja: do prędkości 130 km/h układ Steering 
Pilot aktywnie interweniuje w  prowadzenie auta z  uwzględnie-
niem natężenia ruchu - otaczających pojazdów i obiektów równo-
ległych, nawet jeśli poziome oznaczenia drogi są niewyraźne lub 
ich nie ma,. W ten sposób odciążą kierowcę, zwłaszcza w gęstym 
ruchu ulicznym lub w korkach. Podobną rolę odgrywa rozszerzona 
funkcja start/stop, która automatycznie uruchamia silnik w ciągu 
30 s od zatrzymania zainicjowanego przez Distance Pilot DISTRO-
NIC na autostradach lub drogach o podobnej kategorii.

Kolejna nowość to opracowana z myślą o zwiększeniu komfor-
tu prowadzenia funkcja Speed Limit Pilot. W  połączeniu z  CO-



Inwestycja Roku 2016 – Serwis samochodów 
ciężarowych Mercedes-Benz w Gorzowie 
Wlkp. – Nagroda gospodarcza przyznana 
przez Środkowopomorską Radę Naczelnej 
Organizacji Technicznej podczas 48. 
Edycji Koszalińskich dni Techniki
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MAND Online może ona samodzielnie regulować prędkość 
auta zgodnie z ograniczeniami prędkości rejestrowanymi przez 
kamerę lub zachowanymi w pamięci systemu nawigacji (np. 50 
km/h w  terenie zabudowanym lub 90 km/h na drogach poza-
miejskich). 

Dodatkową innowacją Drive Pilot jest system aktywnej zmia-
ny pasa ruchu Active Lane-change Assistant. W oparciu o dane 
z radarów i kamery wspomaga on kierowcę podczas zmiany pasa 
ruchu na drogach wielopasmowych – na przykład podczas wy-
przedzania. Jeśli kierowca włączy kierunkowskaz na co najmniej 
dwie sekundy, Active Lane-change Assistant - dzięki ingerencji 
w  działanie układu kierowniczego - doprowadzi do zajęcia są-
siedniego pasa ruchu, o  ile czujniki systemu nie wykryją na nim 
żadnego obiektu.

AUTONOMICZNE hAMOWANIE DLA BEZPIECZEŃSTWA 

Active Brake Assist z funkcją rozpoznawania ruchu poprzecz-
nego, w  porównaniu z  wersją standardową, reaguje obecnie 
na pojazdy i  pieszych przy wyższych prędkościach. Co więcej, 
może on wykryć ruch poprzeczny na skrzyżowaniach i, jeśli kie-
rowca nie zareaguje odpowiednio, przeprowadzić autonomicz-
ne hamowanie. Po raz pierwszy potrafi również rozpoznać nie-
bezpieczne sytuacje na końcu korka, gdzie nie ma miejsca na 
„ucieczkę” przed kolizją, i znacznie wcześniej zainicjować wtedy 
hamowanie autonomiczne. W rezultacie możliwe jest całkowite 
uniknięcie zderzeń przy prędkości do 100 km/h lub znacznie 
ograniczenie skutków wypadków, do których dojdzie powyżej 
100 km/h.

SYSTEMY ZAAWANSOWANE

Asystent pasa ruchu Active Lane Keeping Assist chroni kierow-
cę przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu - jeśli wykryje taką 
sytuację, koryguje tor jazdy poprzez uruchomienie hamulców po 
jednej stronie pojazdu. Reaguje również na linie przerywane i za-
grożenie kolizją, np. z pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka lub 
przeprowadzającym manewr wyprzedzania. 

Z kolei asystent martwego pola Active Blind Spot Assist może 
teraz ostrzegać o  ryzyku zderzenia bocznego przy niewielkich 
prędkościach, w typowych warunkach ruchu miejskiego. Tak jak 
dotychczas, w  ostatniej chwili inicjuje też działanie korygujące, 
by zapobiegać kolizjom przy prędkościach przekraczających 30 
km/h.

ZDALNE PARKOWANIE 

To również rozwiązanie, które uczestnicy koszalińskiego pokazu 
na terenach podożynkowych przyjęli z ogromnym entuzjazmem. 
Chodzi o działanie systemu Remote Parking Pilot, który pozwala 
zajmować i  opuszczać miejsca parkingowe zdalnie, przy użyciu 
aplikacji na smartfonie. W rezultacie podróżujący mogą z łatwo-
ścią wsiadać lub wysiadać z pojazdu, nawet jeśli przestrzeń par-
kingowa jest ograniczona. To szczególnie przydatne w ciasnych 
podziemiach galerii handlowych lub na zapchanych parkingach. 

WYTRZYMAŁE I LEKKIE NADWOZIE

Podstawą dla precyzyjnego prowadzenia, zadziwiająco ni-
skiego poziomu szumów i  wibracji oraz wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa biernego nowej Klasy E jest niezwykle sztywna 
architektura jej nadwozia. Względem poprzedniczki znacząco 
wzrósł tu udział elementów z aluminium i wysoko wytrzymałej sta-
li. Przednie błotniki, pokrywa silnika i bagażnika oraz duża część 
przedniego i tylnego pasa wykonane są z blach lub odlewów alu-
miniowych. Lekka konstrukcja przyczynia się do obniżenia zużycia 
paliwa i dynamicznego, zwinnego zachowania na drodze.

POD WIATR

Dopracowana aerodynamika jest jedną z  głównych „składo-
wych” imponującej wydajności nowej Klasy E. To kolejny model 
Mercedes-Benz, który podnosi w  tym względzie poprzeczkę 
w swoim segmencie - jego współczynnik oporu powietrza (Cd) 
ma rekordowo niską wartość 0,23. Aby uzyskać taki wynik, inży-
nierowie Mercedes-Benz zoptymalizowali liczne detale i wdrożyli 
wiele nowych rozwiązań. Jednym z  nich jest system AIRPANEL 
Advanced, dostępny dla większości wersji silnikowych w odmia-
nie bazowej oraz w  linii wyposażenia EXCLUSIVE. Obejmuje on 
nie tylko regulowaną żaluzję głównego wlotu powietrza, odsłania-
ną lub zasłanianą zależnie od zapotrzebowania układu chłodze-
nia, ale - w celu zwiększenia wydajności - wykorzystuje też drugą 
żaluzję, maskującą wlot powietrza poniżej tablicy rejestracyjnej. 
Przy okazji wyrafinowana aerodynamika sprzyja minimalizacji od-
głosów powodowanych przez opływające powietrze - w rezulta-
cie nowa Klasa E jest cichsza od niektórych aut luksusowych.

Wszystkie te nowinki techniczne są już dostępne w  koszaliń-
skim salonie firmy Mojsiuk, gdzie osobiście podczas jazdy te-
stowej – którą szczególnie polecamy, można sprawdzić działanie 
wszystkich tych systemów. Kontakt do salonu 94/34-77-372.
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To nie jest samochód dla kogoś, kto ma prawo jazdy od roku czy dwóch. Wystarczy parę chwil za kierownicą, żeby 
przekonać się, że to „zabawka” dla kierowców dojrzałych, z żyłką sportową. 

ŠKODA 
OCTAvIA RS 230
SPORTOWE KOMBI

ctavia RS 230 to najszybsza seryjna Škoda 
wszech czasów. Dzięki dwulitrowemu silni-
kowi 2.0 TSI rozwija moc 230 KM i maksy-
malną prędkość 250 km/h. Nam przypadło 
w udziale przetestować egzemplarz z auto-
matyczną przekładnią DSG z  koszalińskie-
go salonu firmy Krotoski - Cichy. Okazji do 

rozwinięcia maksymalnej deklarowanej prędkości nie mieliśmy, 
ale w bezpiecznych warunkach pasa startowego na lotnisku do-
świadczyliśmy, czym jest jazda z prędkością 220 km/h. A trzeba 
dodać, że pod stopą został nam jeszcze spory zapas…

CENNE UDOSKONALENIA 

Nowa Octavia RS 230 jest pierwszą Škodą wyposażoną w elek-
tronicznie regulowaną blokadę mechanizmu różnicowego przed-

niej osi (funkcja VAQ), czyli rozwiązanie pierwotnie opracowane 
dla sportu motoryzacyjnego. W razie potrzeby, 100 procent mocy 
Octavii RS 230 może być przekazane na jedno przednie koło, 
dzięki czemu uzyskuje się możliwość szczególnie dynamicznego 
pokonywania zakrętów. Ale do pełnego opanowania tej możliwo-
ści potrzeba trochę czasu…

Zanim kierowca nauczy się wykorzystywać możliwości systemu 
VAQ, na pewno doceni elektromechaniczny progresywny układ 
kierowniczy, który zapewnia optymalne prowadzenie i zwrotność na 
zakrętach, dostosowując się do prędkości, z jaką jedzie samochód.

TRYB PERFORMANCE

Funkcja ta pozwala kierowcy modyfikować właściwości jezd-
ne auta i dostosować je do typu drogi za naciśnięciem jednego 

o
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przycisku. Do wyboru są cztery profile jazdy: normalny, sportowy, 
ekonomiczny i indywidualny. Odpowiednio do wybranego profi-
lu zmienia się cały szereg nastaw, na przykład w układzie sterowa-
nia pracą silnika i skrzynią biegów DSG, wspomagania kierownicy, 
aktywnym tempomacie ACC, sterowaniu pracą reflektorów kse-
nonowych i klimatyzacją Climatronic.

URODA PODKREŚLONA NA CZERWONO 

Škody do liderów w zakresie samochodowego designu raczej 
się nie zalicza, bo tak jak inne auta z kręgu VW pod tym wzglę-
dem ustępuje Francuzom i Włochom, co kompensuje z naddat-
kiem wygodą i praktycznością. Jednak w przypadku tego modelu 
trudno się czepiać strony wizualnej – zarówno z zewnątrz, jak i we-
wnątrz. Dużo drobiazgów sygnalizuje sportowy charakter samo-
chodu. Przy obszyciu wygodnej kierownicy pojawia się czerwona 
nitka, podobnie przy dźwigni zmiany biegów, przy zagłówkach. 
Patrząc na koła z nietypowymi felgami od razu dostrzeżemy czer-
wone elementy hamulców stosowanych w  wozach ze sznytem 
sportowym. Cienka linia płaskiego czerwonego światełka z  tyłu 
auta również nie jest przypadkiem.

Na wrażenie smukłości wpływa z pewnością minimalne obni-
żenie zawieszenia samochodu. Zmiana jest niewielka, ale daje 
odczuwalny efekt.

SPORTOWA, ChOć NADAL RODZINNA

Ale to wciąż wygodne, rodzinne kombi. To – jak w typowej Oc-
tavii – bagażnik o pojemności 610 litrów i wygodne wsiadanie. Do 
tego wystarczająco dużo powierzchni, by także pasażerowie na 
tylnej kanapie podczas podróży mieli odczucie komfortu. 

Różnicę odczuwa się jednak na stacji benzynowej. Frajda bar-
dzo dynamicznej jazdy musi kosztować. Zawartość 50-litrowego 

zbiornika paliwa ulatnia się szybko, co siłą rzeczy skutkuje większy-
mi niż standardowe wydatkami. 

No i ten koszt wyjściowy… Nabywca Škody Octavii RS 230 musi 
się liczyć z  tym, że za to naprawdę bardzo wdzięczne w prowa-
dzeniu, wygodne i ogólnie sympatyczne auto zapłaci (zależnie od 
wersji doposażenia) kilkadziesiąt procent więcej niż za „Octavkę” 
typową. 

Skoda Octavia RS 230
Silnik-typ/cylindry/zawory: benzynowy/R4/16
Pojemność: 1984
Moc maksymalna: 230 KM
Moment obrotowy: 350 Nm
Pojemność bagażnika: 610-1740 l
Zbiornik paliwa: 50 l
Wymiary (dł./szer./wys.): 4685/1820/1450 mm
Przysp. 0-100 km/h: 7,0 s
Skrzynia/napęd: aut. 6
Prędkość maksymalna: 250 km/h
Średnie spalanie fabryczne: 6,5 l/100 km
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Miarą sukcesu projektantów określonego modelu samochodu jest zazwyczaj wysoka jego sprzedaż w salonach. 
Inżynierowie i styliści Toyoty odpowiedzialni za projekt RAV4 czwartej generacji mogą świętować sukces: ponad 28 
tysięcy zamówień tylko w pierwszym kwartale tego roku oraz pozyskanie wielu nowych klientów do napędu hybry-
dowego w SUV-ie to nie lada wyczyn. Od rozpoczęcia sprzedaży w Polsce wersję hybrydową zamówiło już prawie 
700 klientów.

TOYOTA RAv4
HYBRYDA CZY NAPęD 
KONWENCJONALNY?

rzeciętny polski kierowca ceni niezawodność 
i oszczędność kupowanego samochodu, jed-
nak dość ostrożnie podchodzi do radykalnych 
nowinek technicznych. Tak przynajmniej są-
dzono do niedawna i dla wielu koncernów ten 
portret psychologiczny Kowalskiego okazywał 
się balastem. Do niedawna, bo Toyota zaryzy-

kowała całą gamą nowych napędów i przekładni, udowadniając, 
że kto nie ryzykuje, nie wygrywa. Hybrydy osiągnęły niespodzie-
wanie wysoki udział (27 proc.) w gamie sprzedawanych modeli 

i można przypuszczać, że będzie on wzrastał wraz zadowoleniem 
nowych klientów. RAV4 to model szczególny, o wyrazistym cha-
rakterze, podkreślonym nie tylko designem i terenowymi aspira-
cjami, ale również długą historią kolejnych udanych generacji.

Albo SUV, albo hybryda? – to pytanie, którym fani podwyższo-
nych aut rekreacyjnych rzucali często w dyskusjach i które nierzad-
ko słyszeli sprzedawcy Toyoty na początku roku. Mieli jednak cały 
arsenał argumentów za nowym rozwiązaniem, aby udowodnić, że 
zarówno wyższy prześwit, jak i bezstopniową skrzynię biegów oraz 

p
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napęd 4x4 dostarczany przez dwa silniki można skomponować 
w atrakcyjną i dynamiczną całość. Okazało się też, że argumenty 
za hybrydą, a zwłaszcza wrażenia z  jazdy, są na tyle mocne, aby 
przekonać prawie 1/3 nowych klientów do hybrydowego SUV-a. 
Oczywiście ryzyko koncernu Toyoty nie było faktycznie wielkie, 
pozytywne opinie klientów hybrydowych SUV-ów Lexusa NX i RX 
dawały gwarancję dobrego przyjęcia rewolucyjnej RAV4.

hYBRYDOWY RAV4 – CO SIę ZA TYM KRYJE?

Co dostaje kierowca, który nie zechce konwencjonalnego na-
pędu, a zdecyduje się na hybrydę? Przede wszystkim poczuje po 
pierwszych kilometrach, że opowieści o  niemrawych samocho-
dach hybrydowych powinny trafić między bajki. Spore rodzinne 
auto dysponuje mocą 197 KM. To najsilniejszy RAV4 w  historii 
modelu. Jeśli będziemy mieli okazję porównać wszystkie trzy 
wersje napędu: wysokoprężną, benzynową i hybrydę, odczujemy 
natychmiast, że ta ostatnia, wyposażona w przekładnię bezstop-
niową, dysponuje dynamiką, jakiej oczekuje po samochodzie 
kierowca czerpiący przyjemność z szybkiej jazdy i wykorzystujący 
auto z pełnym obciążeniem.

Silnik benzynowy o pojemności 2,5 litra oraz dwa silniki elek-
tryczne, które pobierają energię z  zamontowanych pod tylnymi 
siedzeniami akumulatorów niklowo-wodorkowych, to zespół na-
pędowy doskonale znany z  Lexusa NX. Szeregowo-równoległy 
układ hybrydowy optymalizuje prędkość obrotową i  moment 
dostarczany na koła dzięki bezstopniowej przekładni. Auto ru-
sza więc bezgłośnie, a start do 100 km/h trwa tylko 8,3 sekundy. 
Skrzynia biegów e-CVT nie przeszkadza więc, ale wręcz pomaga 
w osiągnięciu tego wyniku, redukując też zużycie paliwa do pozio-
mu 5,1 l/100 km w cyklu mieszanym. Kto lubi prowadzić ze świa-
domością panowania nad wyborem przełożenia, temu manualny 
wybór trybów jazdy umożliwi elektroniczny system Shift-by-Wire, 
pozwalający m.in. na jazdę na samym silniku elektrycznym.

hYBRYDA DLA OBIEŻYŚWIATÓW

W zależności od pokonywanych dróg i przeznaczenia auta, kie-
rowca może wybrać wersję napędzaną na dwa lub cztery koła. Hy-
bryda w teren nie jest więc żadną fanaberią, a raczej racjonalnym 
wyborem osoby, która dojeżdża często tam, gdzie „kończy się as-
falt i cywilizacja”. Zwłaszcza że nowa „RAV-ka” zyskała hybrydowy 

elektryczny napęd AWD, nazwany E-Four. Wersja napędzana na 
obie osie jest wyposażona w umieszczony z tyłu silnik elektryczny 
o mocy 50 kW, który bez użycia wału napędowego dostarcza mo-
ment obrotowy na tylne koła. System E-Four poprawia własności 
jezdne na bardziej wymagających traktach i umożliwia holowanie 
przyczep o masie do 1650 kg – to argument niezwykle ważny np. 
dla fanów żeglarstwa czy sportów konnych. To auto pociągnie bez 
problemów przyczepę z jachtem lub horse-trailer.

Z SILNIKIEM ELEKTRYCZNYM CZY BEZ?

Jeśli konserwatysta zdecyduje się na jeżdżenie nową RAV4 
z napędem konwencjonalnym, ma do wyboru silnik wysokopręż-
ny i benzynowy. Diesel oferowany jest wyłącznie z manualną prze-
kładnią i napędem 4x2, jednak 152-konna wersja z dwulitrowym 
silnikiem benzynowym Valvematic, z napędem AWD, daje możli-
wość wyboru przekładni manualnej lub bezstopniowej Multidrive 
S. Wersja hybrydowa jest wyposażona w automatyczną przekład-
nię w standardzie, a ponadto dysponuje mocą większą o 45 KM. 

Właściciele hybrydy mogą też się spodziewać niższych kosztów 
serwisu, dzięki temu że samochody hybrydowe są pozbawione 
wielu części narażonych na zużycie, takich jak sprzęgło, alternator 
czy rozrusznik. Hybrydy nie wymagają także stosowania kompo-
nentów znanych z silników wysokoprężnych – turbosprężarki, filtra 
cząstek stałych (DPF) ani dwumasowego koła zamachowego.

Zarówno konserwatysta, jak i zwolennik innowacji, z pewnością 
będą zadowoleni z komfortu oraz osiągów wybranej przez siebie 
wersji, tym bardziej, że jubileuszowa polityka cenowa Toyoty za-
chęca do zakupu SUV-a. Specjalna oferta z okazji 25-lecia Toyoty 
w Polsce na RAV4 Hybrid 4x2 Style pozwala zaoszczędzić 10 900 
zł. Samochód wyposażony jest m.in. w skórzaną tapicerkę, system 
„Inteligentny kluczyk”, 18” felgi aluminiowe, system multimedialny 
Toyota Touch 2 z funkcją Bluetooth, kamerę cofania, przednie re-
flektory Bi-LED oraz elektrycznie unoszone drzwi bagażnika.

Nowa Toyota RAV4 zapraszamy na jazdy testowe 

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

tel: 94 341 02 87, 94 346 55 10
email: 030@toyota-polska.pl
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Chuchają na nie i dmuchają. Poświęcają setki godzin pracy na przywrócenie im dawnej sprawności i szyku, czasami
przerabiają. Latem lubią spotykać się w gronie podobnych sobie pasjonatów, żeby pokazać efekt swej miłości do 
tych najpopularniejszych w dziejach motoryzacji aut. Pierwszym z takich letnich spotkań jest doroczny Nadmorski 
Zlot VW Garbus & Co. w Niechorzu, na który zawsze przyjeżdża kilkadziesiąt załóg.

GARBATE,CuDOWNE, 
KOCHANE

odobnych imprez latem odbywa się w  kraju 
dużo. Jednak ten zlot, który miał dwunastą 
edycję w  dniach 24-26 lipca br.,  jest inny 
niż pozostałe. Przygotowywany jest bowiem 
w  sposób niesformalizowany - nie w  opar-
ciu o klub miłośników kultowych aut VW, ale 
spontaniczną energię grupy przyjaciół. Pomo-

cy w jego organizacji (tak jak przed rokiem) udzieliła firma Kroto-
ski-Cichy (koszaliński dealer Volkswagena).

„Co.” w nazwie zlotu to informacja, że oprócz Garbusów mogą 
w nim uczestniczyć i inne modele spod znaku VW, ale wyłącznie 
chłodzone powietrzem. Stąd na zlotowym biwaku i w czasie pa-
radnego przejazdu można było zobaczyć np. słynne „ogórki” (VW 
Transporter).

Ale głównymi bohaterami były oczywiście „żuczki”. Wypiesz-
czone przez właścicieli, pieczołowicie odnowione. Często z rocz-

ników starszych niż ich posiadacze. Pan Mirosław Hussakowski, 
na co dzień architekt, ma garbusa liczącego sobie 56 lat, a wciąż 
sprawującego się bez zarzutu: - Odpłaca mi się w ten sposób za 
szacunek jakim go darzę, za godziny pracy i mnóstwo serca wło-
żonego w renowację.

Zlot ma charakter rodzinny. Przez trzy dni bawią się na nim co 
roku nie tylko dorośli, ale również dzieci. Kulminacyjnym momen-
tem jest paradny przejazd w  kolumnie z  pola namiotowego na 
plażę. Nie inaczej było w tym roku, co widać w naszej fotograficz-
nej relacji

Garbus był przez dziesięciolecia ambasadorem Niemiec. Wy-
różniało go charakterystyczne brzmienie silnika, stylistyka i  wy-
jątkowo sympatyczny wygląd. Jego historia rozpoczęła się 17 
stycznia 1934 roku, kiedy Ferdinand Porsche spisał swoje „Exposé 
dotyczące budowy niemieckiego samochodu dla ludu”. Zdaniem 
Porschego powinien być on pełnowartościowym i niezawodnym 

p
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Krotoski-Cichy
Koszalin, ul. Gnieźnieńska 43a

tel: (94) 342 20 45; serwis: (94) 317 79
11; (94) 317 79 30
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pojazdem o  stosunkowo lekkiej konstrukcji, dla czterech osób, 
zdolnym rozwijać prędkość 100 km/h i  pokonywać wzniesienia 
o nachyleniu 30 procent.

5 lutego 1936 roku gotowy był pierwszy prototyp samochodu. 
Jego konstrukcja stanowiła nowość wśród ówczesnych konstruk-
cji: mimo iż nie było jeszcze hamulców hydraulicznych, siła ha-
mowania była wzmacniana mechanicznie odpowiednią dźwignią 
w  linkowym systemie hamulcowym, miękkie gumowe zawiesze-
nie silnika było istotnym krokiem do przodu w technice motoryza-
cyjnej, zastosowano chłodzone powietrzem silniki.

Wybudowany w trzech egzemplarzach V 3 przejechał podczas 
testów między październikiem a grudniem 1936 roku trasę po-
nad 50.000 kilometrów. Zdobyte podczas prób doświadczenia 
zostały wykorzystane w następnych 30 egzemplarzach próbnych 
nazwanych VVW 3, które zostały również poddane testom długo-
dystansowym.

Ferdinand Porsche zwerbował w  amerykańskich zakładach 
samochodowych doświadczonych inżynierów niemieckiego 
pochodzenia, którzy pomogli mu w budowie fabryki i urządzeń 
produkcyjnych. Dopiero potem samochód otrzymał swoją osta-
teczną formę, dopracowaną w tunelu aerodynamicznym i skory-
gowaną w praktyce.

Długo dyskutowaną kwestią były przede wszystkim jednostki 
napędowe. W końcu wygrał czterocylindrowy silnik typu bokser.

W  grudniu 1945 roku, wraz ze zmontowaniem 55 samocho-
dów rozpoczęła się seryjna produkcja Garbusa. Pracownicy VW 

nie mieli pojęcia, że to początek ogromnego sukcesu. Eksport 
rozpoczął się w sierpniu 1947 roku. Bracia Pon z Holandii zostali 
zaangażowani jako generalni importerzy Volkswagena i  otrzy-
mali pierwszą dostawę 56 Garbusów. Rok później eksport został 
rozszerzony na Danię, Luksemburg, Szwecję, Belgię i Szwajcarię, 
zaś 8 stycznia 1949 roku Garbus drogą morską opuścił Holandię 
w kierunku Stanów Zjednoczonych. 

Jeszcze w roku 1949 zjechał z taśmy produkcyjnej 50-tysięczny 
Garbus. Taką wzbudzającą podziw wielkość produkcji przypisuje 

się generalnemu dyrektorowi Volkswagena Heinrichowi Nordhof-
fowi, który utrzymywał bardzo serdeczne stosunki z załogą. Jego 
przewidująca polityka gospodarcza, przede wszystkim jego zasłu-
gi w dziedzinie wydajnej organizacji sprzedaży i serwisu położyły 
podwaliny pod rozwój Volkswagena jako największego produ-
centa samochodów w Europie.

W  Wolfsburgu przyzwyczajono się szybko do dużych liczb: 
w  1950 roku z  taśmy zjechał już 100-tysięczny Garbus. W  ko-
lejnym roku Volkswagen osiągnął już ćwierć miliona, mimo iż 
braki materiałów doprowadziły do tymczasowego zawiesze-
nia produkcji i  skrócenia czasu pracy. W  roku 1952 produkcja 
roczna po raz pierwszy przekroczyła liczbę 100 tysięcy sztuk. 
Półmilionowy Garbus został wyprodukowany w  1953 roku. 
Udział VW w  produkcji samochodów osobowych w  Republice 
Federalnej Niemiec wyniósł 42,5 procent. W 1955 roku zakład 
opuścił milionowy Garbus. W  tym niezwykle udanym roku go-
spodarczym produkcja zwiększyła się do 280.000 sztuk. Średnio 
w  ciągu roku produkcja dzienna po raz pierwszy przekroczyła 
1000 samochodów. Dziesięciomilionowy Garbus został wypro-
dukowany w 1967 roku. W międzyczasie w Niemczech działało 
już pięć zakładów – obok Wolfsburga były to: Hanower, Kassel, 
Braunschweig i Emden.

W 1972 roku miało miejsce wyjątkowe wydarzenie: 17 lutego 
z  taśmy produkcyjnej zjechał Garbus numer 15 007 034. Prze-
kroczona została dotychczasowa rekordowa wielkość produkcji 
Forda model T. Volkswagen został „mistrzem świata”. Ale w  tym 
samym czasie widać już było koniec monokultury Garbusa, która 

dotychczas decydowała o  programie modeli przedsiębiorstwa. 
W  1974 roku zakończyła się produkcja Garbusa w  zakładach 
w Wolfsburgu, w 1978 roku – w Emden (ostatni wyprodukowany 
tu egzemplarz od razu trafił do Muzeum Samochodów w Wolfs-
burgu). Nadal wielki popyt w Europie był zaspakajany w pierwszej 
kolejności Garbusami z Belgii, następnie z Meksyku. W Meksyku 
właśnie, w 1981 roku, padł kolejny rekord w historii przedsiębior-
stwa: 15 maja z  taśmy produkcyjnej w  Puebla zjechał dwudzie-
stomilionowy Garbus. Ostateczna liczba egzemplarzy osiągnęła 
21 milionów.
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a to zagubione na krańcach świata pań-
stewko składa się ponad 170 wysp rozcią-
gniętych na przestrzeni prawie 260 tys. km2 
tworzących trzy główne archipelagi: Tonga-
tapu z największą wyspą o tej samej nazwie, 
gdzie leży stolica królestwa i  mieszka naj-

więcej Tongijczyków, Ha’apai i Va-va’u. Większość wysp jest nieza-
mieszkała (ok. 130), na kilkunastu znajdziemy jedną małą wioskę 
z kilkoma rodzinami, a to oznacza w niezamożnym kraju kłopoty 
komunikacyjne. Raz w  tygodniu z  portu na Tongatapu wyrusza 
na objazd wysp duży prom, który płynie przez dwa archipelagi 
zatrzymując się zaledwie w trzech miejscach będących większy-
mi wioskami. Można więc za kilkadziesiąt dolarów dojechać  na 
Nomuka czy na Haapai i mieć na własność przez tydzień lub dwa 
bezludną plażę z rafą koralową na wyciągnięcie ręki, bez prądu, 
sklepu czy wi-fi. Druga pod względem wielkości wyspa Tonga –
Eua, bardziej różnorodna przyrodniczo i cywilizacyjnie, leży zale-
dwie pół godziny drogi promem od stolicy, ale  prom odwiedza 
ją tylko raz dziennie. 

W moim podróżowaniu nigdzie do tej pory tak bardzo nie po-
twierdziła się stara backpackerska prawda: albo masz czas albo 
słono płacisz. Ja miałam dwa tygodnie i na dodatek nie złapałam 
na czas promu, więc musiałam latać. Jednak królewskie linie Re-
altonga nie należą do tanich, bilety lotnicze są dziesięciokrotnie 
droższe od promowych. Za to lot ich samolocikiem Jetsream J32 
przystosowanym do przewozu kilkunastu osób jest przygodą 
samą w sobie. Przeżyłam ją drugiego dnia na Tonga.

Pierwszą noc spędziłam w hostelu „ U Toniego”, niemieckiego 
osiedleńca, który wtopił się w tongijską rodzinę i nieźle sobie tu 
radzi. Toni prowadzi nie tylko hostel, ale także obwiezie Was po 
wyspie, zapewni wieczorne picie kavy (nie mylić z kawą) i pomoże 
w zorganizowaniu wielu innych turystycznych atrakcji; wszystko za 
stosowną opłatą . Dla mnie był zbyt obcesowy, więc już drugiego 
dnia wyprowadziłam się z  jego hostelu, zwłaszcza, że po tourze 
wokół Tongatapu doszło do małej scysji związanej z zapłatą. 

Postanowiłam samodzielnie dotrzeć w te zakątki królestwa, któ-

n

WYSPY TONGA, CZYLI 
KRÓLEWSKIE DOżYNKI 
NA KRAŃCu ŚWIATA

Plaka.

Jest druga w nocy. Po czterogodzinnym locie z Sydney wysiadam na płytę lotniska w Nukualofa. Wokół mnie 
granatowa, tropikalna noc. Nikt szczególnie nie interesuje się moimi dokumentami czy bagażem. Po większość 
współtowarzyszy podróży przyjechali krewni i znajomi, którzy rzucają się sobie w ramiona i przekrzykują w hali 
niewielkiego lotniska; nielicznych turystów zabierają hotelowi kierowcy. Powoli podchodzę do głównych drzwi, 
a tu niespodzianka… hawajską melodią wita nas kilkuosobowy zespół i dwie tancerki. Ukulele, spódniczki z tra-
wy i gabaryty witaczy uzmysławiają, że oto jestem na środku Pacyfiku, wśród wyspiarzy kochających nieśpiesz-
ne rytmy, kwiaty frangipani i tłuste jedzenie. Jestem w królestwie Tonga.

Autor: Jagoda Koprowska
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re wydały mi się najciekawsze. Wyspy Tonga zwabiły mnie pięk-
nymi atolami i  możliwością pływania z humbakami w okolicznych 
ciepłych wodach, ale na miejscu okazało się, że jest tam o wiele 
więcej ciekawych rzeczy do obejrzenia. 

Trafiłam na czas dożynek! Był sierpień, co sobotę na innym 
archipelagu odbywał się wielki festyn połączony z  prezentacja-
mi płodów rolnych, hodowli i połowów, i na każdym festynie był 
obecny król Tupou VI wraz z  dworem.  Postanowiłam zobaczyć 
współczesnego króla w bezpośrednich relacjach z poddanymi i na 
zbliżającą się sobotę poleciałam na Vava’u, gdzie zgodnie z zapo-
wiedziami przygotowywano rolniczy festiwal. Lot między wyspami 
trwa godzinę. Niewielki samolot obsługuje jedna osoba, która jest 
bileterem, stewardem i pilotem jednocześnie. Za to widoki wysp 
i atoli z okien samolotu są tak urzekające, że śnią mi się do dziś. 
Vava’u to absolutnie rajski zakątek Tonga, tworzy je grupa 61 wysp 
pochodzenia wulkanicznego i atoli koralowych z pięknymi plaża-
mi, zatokami  dającymi schronienie jachtom w  czas sztormowej 
pogody lub w długim oceanicznym rejsie. Miejscowi żyją z pracy 
mężów i braci w Nowej Zelandii i Australii. A że zarobki w obu tych 
państwach są wysokie, na Vava’u jest drogo. W dodatku turystów 
jak na lekarstwo, więc usługi turystyczne są słabo rozwinięte, a jeśli 
już ktoś pracuje wożąc turystów lub żeglując z nimi, to ceny są po-
walające nawet dla obywateli USA czy Japonii. 

Na szczęście dożynki były za darmo. Na bazę noclegową wybra-
łam Twin View Motel w Neiafu – stolicy archipelagu, pięknie po-
łożony na szczycie przesmyku pomiędzy wodami obmywającymi 
główną wyspę, niestety położony był na uboczu, a  to oznaczało 
wieczorne wizyty bezpańskich świń i  ich nocne rycie trawników. 
Pomimo że byłam pierwszym od dawna gościem motelu, moja 
gospodyni powitała mnie z delikatnym uśmiechem, bo wylewność 
wobec obcych uznawana jest tu za coś niestosownego. Pokazała 
mi  skromny apartament za kilkanaście dolarów i zapowiedziała, że 
sama zaprowadzi na „dożynki”. 

Jej propozycja okazała się zbawienna. Mając takiego przewod-
nika, mogłam wmieszać się w tłum miejscowych prawie niezauwa-
żona i zająć miejsce  wśród poddanych, gdy dwór wraz z królem 
rozpoczął obchód stoisk, na których leżały setki warzyw, owoców, 
zbóż, ryb i owoców morza, ale także miejscowego rękodzieła czy 
nowinek technologicznych. Czego tam nie było: korzenie kasa-
wy różnej wielkości i  pokroju, yam wraz z  owocami chlebowca, 
ogromne mango i dzikie mandarynki, ośmiornice o  rdzawo-sza-
rym kolorze obok czerwonych ryb, mniejsze skorupiaki posorto-
wane w łubiankach plecionych z zielonych liści palmy. No i maty 
o różnych splotach, grubości i szerokości. 

Taka mata jest obowiązkowym elementem wyjściowego stroju 
każdego Tongijczyka; jedni noszą ją od stóp po pachy, inni zawija-
ją się matą symbolicznie w pasie. Na festynie praktycznie wszyscy 
goście z królem i jego dworem na czele nosili maty. 

Wtopienie się w tłum wraz z moją gospodynią oznaczało rów-
nież to, że gdy z nieba lał się żar, musiałam jak wszyscy ze stoic-
kim spokojem znosić upał ubrana od stóp do głów, bo skoro król 
może być zapięty po szyję i owinięty tradycyjną matą, to czemu 
jego poddani mieliby się buntować (w miejscach publicznych nie 
akceptuje się jakiegokolwiek negliżu).

Królewska wizyta została uświetniona występem miejscowych 
chórów, a trzeba wiedzieć, że kościelne chóry na Tonga uznawane 
są za niezwykłą atrakcję nawet w słynnych przewodnikach Lonely 
Planet. Dożynkowy popis słyszałam z  daleka, może dlatego nie 
wydał mi się jakiś wyjątkowy. W niedzielę odwiedziłam zaś kilka 
kościołów (na 170 wyspach jest ich ponad 300). Tutejszy gospel 
absolutnie mnie zachwycił. Jak z powagą skomentowała to moja 
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gospodyni: to jedna z  nielicznych kulturalnych aktywności miej-
scowych, do której całe rodziny przykładają ogromną wagę. Na 
pytanie:  gdzie uczą się śpiewu, odpowiedziała, że noszą go głę-
boko w duszy... 

Religijna rywalizacja prowadzi nieraz do niespotykanych w na-
szej części świata efektów zbiorowego „podporządkowania się”, 
na jaki natknęłam się w  jednej z wiosek na Tonga. U wjazdu do 
niej każdy mógł przeczytać na wielkiej tablicy, że w tej wsi nikt nie 
pali, nie pije alkoholu i nie stosuje żadnych środków odurzających. 

Ostatni zwrot odnosił się do niezwykłej tradycji ludów Pacyfiku 
spożywania napoju zwanego kavą. Jest to wyciąg z pieprzu mety-
stynowego o działaniu relaksacyjnym i lekko psychoaktywnym. Na 
Tonga rytuał picia kavy kultywują głównie mężczyźni, którzy wie-
czorem raczą się napojem przygotowywanym ze sproszkowanego 
korzenia pieprzu metystynowego i widać rytuał wciąż jest bardzo 
popularny, bo na festynie rolniczym w Vava’u można było kupić 
sproszkowaną kavę w co drugim stoisku. 

Niedziela po dożynkach pokazała też, jak bardzo w królestwie 
przestrzega się przykazania „Pamiętaj abyś dzień święty święcił”. 
Zamknięte są wszystkie sklepy, restauracje, instytucje. Nie świad-
czy się żadnych usług i  gdyby nie zakupy owocowo-warzywne 
zrobione na straganach dożynkowych, pewnie musiałabym zjeść 
obiad w  jakimś drogim resorcie prowadzonym przez Nowoze-
landczyków. Nie było też mowy o żadnym wypłynięciu w morze. 

I  tak miałam szczęście, że w  niedzielny wieczór kapitan łodzi 
do obserwowania humbaków podniósł słuchawkę i  zgodził się 
dokooptować mnie do ekipy na następny ranek. Wypływaliśmy 
o  świcie. Nad zatoką unosiła się gęsta mgła, wiał silny wiatr od 
morza i poranek nie zapowiadał się dobrze. Nasz kapitan zabrał 
na pokład nowozelandzkie małżeństwo w średnim wieku, młodą 
Australijkę i  mnie. Rozdano nam pianki ochronne, płetwy i  rurki 
z  okularami do snorkowania. Przez dwie godziny bezskutecznie 
szukaliśmy w  wodach otaczających archipelag humbaków, aż 
w końcu udało się na pełnym oceanie. Wiatr był spory, fala wysoka 
a łódka mała , więc skacząc do wody trudno było trafiać na tor po 
którym sunęły wieloryby. Skoczyłam dwukrotnie w pobliże hum-
baków, ale zawsze samica zmieniła kierunek poruszania się, a za 
nią uciekało z pola widzenia młode. Trzeba  było się wygramolić 
na pokład, kapitan doganiał wieloryby  i zabawa zaczynała się od 
nowa. W zasięgu wzroku mieliśmy matkę z dość dużym młodym. 
Od czasu do czasu wieloryby wyskakiwały na kilka metrów nad po-
ziom wody i był to niesamowity widok. Czasami łódź podpływała 
tak blisko, że mogliśmy płynąć równolegle obok tych ogromnych 
zwierząt. I gdyby nie choroba morska, która mnie w końcu zmogła, 
pewnie ta godzina z humbakami byłaby najpiękniejszym czasem 
spędzonym w królestwie Tonga…

Jagoda Koprowska, koszalinianka, dziennikarka radiowa. 
W Radiu Koszalin prowadziła przez lata cykl audycji pod wspól-
nym hasłem „Klub Obieżyświata” 
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Ma wyobraźnię, ma talent fotograficzny, nie popada w schematy i cały czas poszerza swoje horyzonty. Jest 
rekonstruktorem historycznym, oficerem głównym w Legio Rapax i Polakiem, który stoi za jednym 
z najlepszych zdjęć amerykańskiego National Geographic. Cezary Wyszyński mieszka w Rumi i robi zdjęcia, 
które zachwycają cały świat. W ekskluzywnym wywiadzie dla Prestiżu opowiedział o wyprawie do Indii, 
o kobietach z wytatuowanymi twarzami  i o tym, dlaczego niektórzy mówią do niego Myszyński.
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odróżujesz i podczas tych podróży fotografu-
jesz. Dlaczego akurat zdjęcia z podróży?

- Zaczęło się od wyjazdu z  moją żoną De-
siree do Tajlandii i  Kambodży na początku 
2013 roku. Wiadomo, daleka podróż, nowy 
kontynent i ogromna potrzeba przywiezienia 
swoich pierwszych dobrych zdjęć. Przez ten 

miesiąc uczyłem się fotografowania sam z  siebie – chodziłem, 
robiłem zdjęcia i później na komputerze patrząc na nie, zastana-
wiałem się, dlaczego to nie wychodzi. Co było dla mnie samego 
dużym zaskoczeniem – znalazłem w sobie cierpliwość do fotogra-
fowania, a wydawało się, że nigdy takiej nie będę miał. Mój tata 
fotografią zajmuje się od wielu lat, też amatorsko, ale z takim na-
stawieniem „O jelonek, o ptaszek, o kwiatki”…

- Poczekaj, chcesz mi powiedzieć, że ty fotografią zajmujesz 
się amatorsko?

- Tak, jestem amatorem. Z perspektywy czasu to wydaje się za-
bawne, że tata przez lata podsuwał mi jakieś nowinki sprzętowe, 
gazetki pod nos, a mój komentarz na to wszystko był jednoznacz-
ny: „Tato, nie pokazuj mi takich rzeczy, bo ja nigdy nie będę ro-
bił zdjęć, nie lubię, nie umiem, nie mam cierpliwości, to nie jest 
w ogóle mój temat”. Ale okazało się, że to jednak jest mój temat. 
Potem były wyprawy do Wietnamu, Indii, Birmy… Zdałem sobie 
sprawę, że interesuje mnie ten nietypowy człowiek, ta cała dzicz, 
plemiona, miejsca, gdzie tłum turystów nie dociera, niesamowita 
przygoda. Poza tym postanowiłem, że w każdej swojej wyprawie 
będę szukać takich mini projektów, które związane są z dokumen-

tacją tych ludów będących już praktycznie na wymarciu. Zależało 
mi, żeby odwiedzić miejsca i poznać zwyczaje, które prawdopo-
dobnie w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu lat zanikną. W zeszłym 
roku dotarłem do Łowców Głów z plemienia Konyak w stanie Na-
galand w północno - wschodnich Indiach. Spotkałem też kobiety 
z plemienia Apatani w Ziro w północnych Indiach, które umiesz-
czały sobie rogowe zatyczki w nosach. 

- Łowcy głów... brzmi groźnie, ale widzę, że głowę cały czas 
masz na karku.

- Nagaland to region naznaczony plemiennymi konfliktami. Kil-
kanaście plemion nieustannie ze sobą walczyło, a zwyczajem było 
obcinanie pokonanym wrogom głów i przynoszenie ich do wio-
ski. Wiele wiosek w Nagaland położonych było na szczytach gór, 
czy trudno dostępnych wzgórzach. Czaszki „zdobiły” podejścia 
do wiosek. W drugiej połowie XX wieku do tego regionu zaczęła 
docierać cywilizacja, a tradycja wystawiania czaszek na widok pu-
bliczny zaczęła zanikać. Na początku lat 70. XX w. zakazano oficjal-
nie procederu obcinania głów, a czaszki zakopano. 

- Jak wygląda populacja Łowców Głów z plemienia Konyak?
- Dzisiaj żyje ich niewiele ponad stu. To głównie starzy ludzie, 

którzy sami nie wiedzą, ile mają lat. Ich twarze i  ciała zdobione 
są licznymi tatuażami. Tatuowanie jest elementem rytuału inicjacji. 
Wykonywano go, gdy po raz pierwszy chłopak z plemienia Kony-
ak obciął głowę swojemu wrogowi. W ten okrutny sposób stawał 
się mężczyzną. Wojownicy noszą na szyjach wisiory z miniaturka-
mi głów – to znak, że obcięli przynajmniej jedną. Najwięcej łow-

p

CEZARY 
WYSZYŃSKI
Z OBIEKTYWEM 
WŚRÓD 
łOWCÓW 
GłÓW

Plaka.

Autor: Klaudia Krause / Foto: Cezary Wyszyński

Młody mnich w klasztorze w Birmie.
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ców głów zostało w plemieniu Konyak i oni najdłużej celebrowali 
tę makabryczną tradycję. 

- W tym roku pojechałeś do Birmy. Kogo tam szukałeś?
- W  górach, w  prowincji Czin szukałem kobiet z  tatuażami na 

twarzy. One w latach 60. dostały zakaz kultywowania tej tradycji, 
więc teoretycznie same starsze kobiety powinny je mieć. Okazało 
się, że nie do końca ten zakaz był przestrzegany, więc udało mi się 
też znaleźć wytatuowane dziewczyny, które miały ok. 30 lat, czyli 
mniej więcej w 2000 r. jako 15-latki dały się wytatuować, ale to są 
naprawdę ostatnie „egzemplarze”.

- Jakie one są?
- Niezwykłe. Mam ponad 50 udokumentowanych kobiet. Tam jest 

tak, że w ramach jednego plemienia wszystkie kobiety mają dokład-
nie ten sam wzór tatuażu. Źródło tej legendy jest takie, że królowi 
z  innego stanu spodobała się córka jakiegoś wodza, on chciał ją 
zabrać do siebie, ona bardzo nie chciała odejść od swojego ludu. 
Uknuli więc taki spisek, że „oszpecą” jej twarz i ten mężczyzna wte-
dy nie będzie nią już zainteresowany i tak też się stało. Chociaż od-
wracając to, dla nich to nie było oszpecenie twarzy, tylko element 
piękna. Wierzą też, że to pomaga po śmierci, stanowi to taki element 
ochronny. Wszystko ciągnęło się naturalnym trybem do czasu, kiedy 
te plemiona zaczęły dostrzegać cywilizację, życie poza swoją wioską. 

- Widać na twoich zdjęciach ludzi sfotografowanych w chwili 
szczerości, gdy poczuli się na tyle pewnie, że zdjęli z twarzy „ma-
ski”, które na co dzień noszą. 

- Uwielbiam te ujęcia, kiedy jestem szybszy od myśli fotografo-
wanego człowieka. Jego oczy już wiedzą, ale nie zdążyły wysłać 
informacji do mózgu – słuchaj jesteś fotografowany, musisz się 
ustawić. Często też wyczekuję jak jakiś snajper. Poza tym bardzo 
lubię fotografować palących, bo to jest wdzięczny temat. Ten dym 
potrafi niekiedy wyrysować niesamowite historie. Na słynnym już 
zdjęciu babci palaczki, które zdobyło nagrodę publiczności na Ko-
losach rok temu, dym zagrał jedną z ciekawszych ról.

- Wyrocznia z Udaipur, chyba nie da się przejść obojętnie obok 
tego zdjęcia. Jak doszło do momentu utrwalenia w kadrze?

- Zespół świątyń, bogato zdobiony, ale ja nie widzę architektury, 
widzę ludzi, tam właśnie była ona. Żebraczka. Ludzie tacy jak ona 
stoją tam po to, żeby turysta zrobił im zdjęcie i wtedy jest im łatwiej 
wyciągnąć jałmużnę, np. 10 rupii. Zauważyłem ją siedzącą na scho-
dach. Grzebała w  torbie, wyciągała papierosa i  szukała zapałek. 
Stanąłem z  teleobiektywem i  zrobiłem serię zdjęć. Po kolejnym 
puszczeniu dymka zauważyła mnie kątem oka i tę właśnie ulotną 
chwilę udało mi się uchwycić na zdjęciu. Przez minutę zrobiłem jej 
20 niesamowitych ujęć. 

- W  tym roku kolejne wyróżnienie. Zdjęcie myszy wychylają-
cej się z  dziury w  murze znalazło się w  gronie 20 najlepszych 
fotografii roku 2015 amerykańskiego wydania „National Geo-
graphic”. Opowiedz trochę więcej o słynnym Królestwie Myszek.

- To była Karni Mata, słynna hinduska Świątynia Szczurów. Żyje 
tam około 20 tysięcy tych zwierząt uważanych przez Hindusów za 
święte. Hindusi wierzą, że są one ludźmi oczekującymi po śmierci 
na ponowne narodziny, a żyjące wśród nich białe osobniki to wcie-
lenia bogów. Byliśmy tam raptem półtorej godziny. Powstał piękny 
fotoreportaż, na potrzeby którego przemianowałem świątynię na 
Królestwo Myszek, miejsce zapomniane i niedostępne dla ludzi. 
Fenomenem jest to, że na każdym zdjęciu udało mi się znaleźć 
mysz, która mogła być bohaterem tej opowieści. Jeśli chodzi o to 
konkretne zdjęcie, to widziałem kątem oka, że  myszy wychodzą 
z  tych otworów co jakiś czas. Przykucnąłem, ustawiłem ostrość, 
poczekałem aż się wychyli i pstryknąłem jedno zdjęcie. Jak wsta-
wiłem je na profil National Geographic to od pierwszych minut 
był szał. Zdjęcie zostało osławione tytułem Photo Of The Day, a na 

Żebraczka na schodach świątyni Udaipur.

Wojownicy ze stanu Nagaland w Indiach.

Młody mnich ze smartfonem.

Kobiet z plemienia Apatani w Ziro w północnych Indiach. 



koniec roku opublikowali 20 zdjęć, które zrobiły największy szum 
pośród użytkowników z całego świata w ciągu roku - to zdjęcie tra-
fiło do tej „20”. Potem jeszcze portal Bored Panda wystawił tą „20” 
i zrobił mini konkurs, w którym właśnie zwyciężyło moje zdjęcie. 
Po tych sukcesach i zdjęciach niektórzy przekręcają moje nazwi-
sko i mówią o mnie Myszyński (śmiech).

- Czy zdarzyło się tobie przywieźć z  podróży takie zdjęcie 
esencję, zdjęcie w którym jest wszystko co z daną wyprawą zwią-
zane? W ogóle istnieje coś takiego?

- Każde zdjęcie jest inne i pokazuje jakąś inną cząstkę, jest wy-
cinkiem, jakimś małym kadrem tej całej rzeczywistości. Można za-
dać pytanie czy to zdjęcie ze słynną palaczką jest esencją czy nie? 
Jest tam jakaś dzikość, koloryt tej osoby, stroju i ta niesamowita 
inność w porównaniu do naszego świata, no ale wszystkiego się 
nie da tam pokazać. Nie da się jednym zdjęciem pokazać tego 
świata, nie ma takiej możliwości, on jest tak różnorodny, są ludzie 
młodzi, są ludzie starzy, nawet w Birmie zupełnie inny jest świat tej 
kultury Czin - tych wytatuowanych kobitek, a całkiem inny obok 
w jakimś monastyrze mnichów. Żeby opowiedzieć cały ten świat 
trzeba pokazać setki zdjęć.

- Chciałbyś wrócić do tego wyimaginowanego mysiego kró-
lestwa?

- Nie wiem czy chcę tam wracać, nie ze względu na te myszy. 
Czasami nie warto wracać w to samo miejsce, bo brakuje już tego 
świeżego spojrzenia, które towarzyszy nam podczas pierwszej wi-
zyty. Poza tym raz do roku mogę sobie pozwolić na taki wyjazd, 
a świat jest ogromny i nasze pomysły też, od Chin przez Indone-
zje, po Peru, Boliwię, Gambię, Etiopię. W Etiopii planujemy do-
trzeć do plemion Hamer i Mursi.

- To koniecznie musimy umówić się na kolejny wywiad po two-
im powrocie, wszak to fascynujące ludy, o których Jacek Pawlic-
ki, znany podróżnik, dziennikarz i fotograf, mówi nie inaczej, jak 
najpiękniejsi (hamer) i najdziwniejsi ludzie (Mursi) na świecie.

- Oba plemiona są ludami pastersko - rolniczymi, ale styl życia, 
obyczaje mają zupełnie inne. Mursi uchodzą za jedno z najbar-
dziej niebezpiecznych i wojowniczych plemion Afryki, do tego są 
nieprzewidywalni. Broń palna i alkohol są tam na porządku dzien-
nym, ale to z czego najbardziej słyną Mursi to tradycja okalecza-
nia ciała. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety poddają się skaryfikacji, 
a kobiety dodatkowo rozcinają sobie wargi i wkładają w nie krążki 
wargowe. To tradycja, która narodziła się pod koniec XIX wieku. 
Ponoć okrągły, gliniany talerz w ustach to szansa na znalezienie 
dobrego męża, a  im większy krążek, tym większy posag liczony 
w  ilości sztuk bydła. Mówi się także, że ten zwyczaj narodził się 
jeszcze w  czasach niewolnictwa, gdy kobiety z  plemienia Mursi 
oszpecały ciała, aby nie stać się łupem łowców niewolników. Mur-
si ze swej etnicznej inności uczynili biznes, wpuszczają turystów 
na swoje tereny, ale za wszystko każą sobie płacić. Dzisiaj trudno 
jest powiedzieć ile jest prawdy w opowieściach o tych ludziach, co 
jest rzeczywistością wykreowaną z potrzeby zarabiania pieniędzy 
na turystach, a co jest częścią ich realnego życia. Mam nadzieję, że 
uda mi się to zweryfikować i utrwalić na zdjęciach. 

- hamerowie są inni?
- Ponoć bardziej przyjaźni i bardziej przystępni. Ciekaw jestem 

zwłaszcza rytuału męskiej inicjacji polegającego na skokach przez 
byki. Skoki wprowadzają chłopca w świat dorosłych, a odwagi do-
dają mu Hamerki, piękne, szczupłe kobiety, które zachęcają męż-
czyzn by je biczować długimi rózgami. Plecy spływają krwią, stare 
blizny otwierają się na nowo, ale one robią to dobrowolnie wyra-
żając w ten sposób podziw i dodając chłopcom otuchy i odwagi. 
Niewątpliwie podróż do południowej Etiopii, jednego z  najbar-
dziej odizolowanych regionów w Afryce, będzie fascynująca i chęt-
nie przekonam się ile jest prawdy w słowach Jacka Pawlickiego.

Łowca Głów z plemienia Konyak w stanie Nagaland w Indiach.

Świątynia Szczurów w Indiach. Zdjęcie znalazło się 
w gronie 20 najlepszych fotografii roku 2015 

amerykańskiego wydania National Geographic.

Birma. Mnisi w drodze do klasztoru.



Nagroda publiczności wystawy FotoGlob na Kolosach 2015.

Kobieta z wytatuowaną twarzą w prowincji Czin w Birmie.

Ciężkie jest życie mnicha w klasztorze Shwe Yaung Kyaung w Birmie.Łowca Głów przy palenisku.
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Drewno orzecha włoskiego ze względu na swoją 
twardość, unikalny rysunek i zachwycającą barwę 
jest jednym z  najwyżej cenionych na rynku. Jego 
szlachetność została doceniona przez najbardziej 
luksusowe marki produkujące meble oraz podłogi. 
I to ono właśnie zostało wybrane jako baza wyjściowa 
do projektu wnętrza tego blisko stumetrowego 
apartametu. 

W ROLI GłÓWNEJ: 
ORZECH WłOSKI
Projekt: Wiesia Warszawska, Extravaganza / Foto: Ivo Ledwożyw
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rojekt miał być utrzymany nie tylko w  kolo-
rystyce współgrającej z  bogactwem odcieni 
tego drewna, ale i spełniać funkcje przyjazne 
dla czteroosobowej rodziny przyjeżdżającej 
tu na wypoczynek w  każdy wolny weekend. 
Inwestorzy zaufali projektantce, która zapro-
ponowała zmianę pierwotnych funkcji i zasto-

sowanie szarości i bieli jako kolorów dominujących. 

Filozofia całego wnętrza oparła się więc na spokojnej kolo-
rystyce połączonej z  szykiem i  jednolitością form oraz na mini-
malizmie współgrającym z  przepychem faktur i  luksusem  ma-
teriałów. Powiększona po zmianie funkcji o ponad 20 m2 strefa 
dzienna, oddziela strefę nocną rodziców od części przeznaczo-
nej dla dzieci. W każdej z nich znalazła się garderoba, łazienka 
oraz sypialnia. Tym sposobem wszyscy spotykają się pośrodku 
apartamentu. 

W  tej centralnej części znajduje się „wypoczynek“, w  którym 
króluje jasnoszara sofa o  wspaniałych, regularnych kształtach, 

której modułowe elementy umożliwiły indywidualną, idealnie 
pasującą do układu kompozycję. Na ścianie z tv i sprzętem audio 
znalazło się miejsce na duże wiwarium obudowane płytami z be-
tonu architektonicznego. Rośliny znajdą w nim dla siebie idealne 
warunki do życia. 

Tuż za „wypoczynkiem“ znajduje się jadalnia, z której jest wyj-
ście na duży, słoneczny taras. Stół jadalniany wykonany jest z alu-
minium pokrytego cienką warstwą lakierowanego forniru. Wyko-
nanie takiego stołu z  drewna byłoby niemożliwe. Holenderska 
marka Acro Slim ma jednak unikalne technologicznie rozwiąza-
nia pozwalające na tak cienkie blaty, o dł. sięgającej nawet 360 
cm. 

Obrotowe krzesła, które zostały dobrane do tego stołu mają 
tzw. system powracania. nie musimy nigdy ich ustawiać, ani po-
prawiać, same wracają do swojej pozycji i  dzięki temu zawsze 
utrzymują harmonijny układ. Za kuchnią, zaprojektowaną indy-
widualnię przez autorkę projektu znajduje się ściana pokryta 
płytami mdf, w której ukryte są drzwi do strefy nocnej i łazienek. 

Podłoga – Kahrs
Sofa – Hay Mags
Stół – Arco Slim
Krzesła – Lammhults Cortina
Lampy – Chors, Aquaform
Biokominek – Planika
Płytki - Caesar
Grzejnik w łazience – Tubes Montecarlo
Ceramika – Globo, Duravit
Armatura – Zucchetti, Dornbracht

p
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Projektantka celowo nie użyła klamek, by zwiększyć efekt jedno-
litości i czystości formy. 

Granicą wyspy kuchennej jest biokominek, tak samo jak wiwa-
rium obudowany betonem. Na ścianach w każdym pomieszczeniu 
widoczne ekrany i przyciski knx zarządzają nie tylko oświetleniem, 
ale i ogrzewaniem, nagłośnieniem, czujnikami ruchu, temperatu-
ry, wilgotności, stężenia dwutlenku węgla oraz alarmem. 

Sypialnia rodziców i  ich łazienka, odzielona tylko szklaną 
ścianą, utrzymane są również w identycznych barwach. W obu 
pomieszczeniach króluje oszczędna, spartańska forma. Orga-
niczne baterie, grzejnik, który jest szczytem designu i wygląda 
trochę jak szafka, arcyminimalistyczny przycisk spłuczki oraz 
półka z podpórką na książkę oparta na brzegach wanny tworzą 
spójną, harmonijną kompozycję. Wprowadzają porządek, ład 
i spokój.
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eidar Møistad przyjechał trzy lata temu do 
Koszalina, by trenować drużynę piłkarek 
ręcznych klubu AZS Energa Koszalin.  Miał 
już wtedy na koncie liczne sukcesy, głównie 
w rodzinnej Norwegii. Jest zresztą tam bar-
dzo popularny i rozpoznawalny. Trudno się 
temu dziwić, bo nie może być inaczej w kra-

ju, w którym 400 tysięcy osób spośród nieco ponad pięciu milio-
nów mieszkańców czynnie uprawia piłkę ręczną. 

Aleksandra Kobyłecka była wówczas czołową zawodniczką ko-
szalińskiej drużyny. Jak wspomina, norweski trener od samego 
początku wprowadził bardzo bezpośrednią atmosferę: - Wszyst-
kie byłyśmy przyzwyczajone wcześniej do bardziej dyrektywnego 
podejścia. Tymczasem Reidar skrócił dystans w relacjach, spędzał 
z nami dużo czasu także po treningach. Mnie takie podejście bar-
dzo odpowiadało, szybko się zaprzyjaźniliśmy. I pewnie dlatego 
niemal od razu pojawiły się plotki o  naszym romansie. Ale nic 
z  tych rzeczy. Ja byłam wtedy w związku i nie było mi w głowie 
romansowanie z trenerem – śmieje się pani Aleksandra. 

Reidar nie dokończył sezonu w  AZS Energa, gdyż otrzymał 
zaproszenie z najlepszego klubu ligi duńskiej uznawanej za naj-
lepszą ligę świata, a takich propozycji się nie odrzuca. Ola zaś po 

sezonie wyjechała do Turcji, gdzie grała w wysoko notowanej dru-
żynie. 

Utrzymywali z sobą kontakt – poprzez e-mail, Facebook, tele-
fon. Jesienią ubiegłego roku spotkali się w szerszym gronie w Ko-
szalinie. Pani Aleksandra wspomina: - Siedzieliśmy jak teraz w Ku-
kuryku. Reidar już się pożegnał i wyszedł. Poczułam, że chcę z nim 
jeszcze chwilę porozmawiać. Kiedy stanęłam  przed lokalem, zo-
baczyłam, że nie odjechał i jakby czekał. I to był ten decydujący 
moment. Wtedy „zaiskrzyło”. Oboje nie mieliśmy wątpliwości, że 
chcemy czegoś więcej. Nie myślałam, że takie rzeczy dzieją się na-
prawdę, kojarzyły mi się raczej z filmami czy innymi opowieściami 
o miłości. A to działo się naprawdę!

Pierwsza randka odbyła się w Kopenhadze w listopadzie 2015 r. 
Potem sprawy potoczyły się szybko. Po dwóch miesiącach zdecydo-
wali, że się pobiorą. Nie było najmniejszych wątpliwości, gdzie ma 
się odbyć uroczystość zaślubin. Wyspa Naksos to ukochane miej-
sce Reidara, w którym bywał wcześniej, gdy chciał „naładować aku-
mulatory”. Największa wyspa archipelagu Cyklady, z dwunastoma 
tysiącami stałych mieszkańców, może w sobie rozkochać każdego 

- Nie chciałam typowego polskiego wesela. Zaprosiłam najbliż-
szych, którymi dla mnie oprócz mamy i brata są przyjaciele z Ko-

Poznali się trzy lata temu. Niemal od razu w środowisku byli podejrzewani o romans, a oni wtedy po prostu się 
przyjaźnili. Charakter ich relacji zmienił się dopiero jesienią ubiegłego roku. Niedługo potem zdecydowali, że 
chcą być z sobą na zawsze. 

POLSKO-NORWESKIE 
GRECKIE WESELE
Autor: Andrzej Mielcarek

r
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szalina i  mojego rodzinnego Elbląga. Reidar podobnie zaprosił 
swoich przyjaciół. Ceremonia na plaży, dużo klimatu skandynaw-
skiego, czyli przemówień i długich toastów… Było fantastycznie 
– opisuje pani Aleksandra. 

Państwo młodzi podjęli decyzję, że osiedlą się na stałe w Ko-
szalinie. Reidar opuścił żeńską drużynę Kobenhavn Handbold. 
- To, co była trudna decyzja, gdyż czułem się szczęśliwy w Kopen-
hadze. Mam ogromny szacunek wobec wszystkich w klubie, ale 
czuję, że zrealizowałem większość celów, które przede mną posta-
wiono, kiedy podejmowałem pracę - przyznał Reidar w rozmowie 
z oficjalną stroną internetową duńskiego klubu. 

Ola zaś zakończyła grę w  klubie w  norweskim Hamar, gdzie 
spędziła ostatni sezon rozgrywek. W bieżącym być może będzie 
jeszcze grała w Polsce, ale najważniejszy obecnie ich wspólny cel 
to budowanie firmy, którą nazwali Destination Mielno.

Firma ma zajmować się szeroko pojętą promocją Polski jako 
celu wyjazdów turystycznych wśród Skandynawów oraz jako 
miejsca inwestowania. Na początek głównie w oparciu o współ-
pracę z  Firmus Group, czyli norweskim deweloperem budują-
cym w Mielnie apartamentowce. Mówi Reidar  Møistad: - To co 
robi prezes Firmusa Stein Christian Knutsen jest jak przerzucanie 
pomostu między Polską a Norwegią. Kontynuuje obecnie inwe-
stycję pod nazwą Dune Resort, planuje kolejne. Nasi znajomi, 
którzy odwiedzają Mielno, są pod wrażeniem. Chcemy przeko-
nywać do Polski, do Mielna, kolejnych Duńczyków, Szwedów 
i Norwegów. 

Wśród celów firmy jest między innymi organizowanie obozów 
sportowych dla drużyn ze Skandynawii. Pierwszy właśnie trwa 
(pierwsza dekada sierpnia). Do Mielna i Koszalina przyjechała na 
zgrupowanie żeńska drużyna z norweskiego miasta Hamar, gdzie 
ostatnio grała pani Aleksandra. Będą kolejne takie obozy. 

Reidar objechał Polskę, żeby poznać bliżej nasz kraj. Jest pod 
wrażeniem: - Polska to duży kraj, bardzo zróżnicowany, który eko-
nomicznie idzie w dobrym kierunku. Warto to pokazywać na ze-
wnątrz, ale trzeba to robić w wiarygodny sposób.

Rozpoznawalność Reidara Møistada w Skandynawii na pewno 
pomoże w tych planach. Jak podkreśla trener, mimo niewielkiej 
odległości geograficznej generalnie Skandynawowie niewiele 
wiedzą o Polsce, ale ponieważ przyjeżdża ich do naszego kraju 
coraz więcej, przestajemy się im kojarzyć wyłącznie z malarzami 
i  hydraulikami, którzy wyjeżdżają do Norwegii w  poszukiwaniu 
lepszego zarobku.  

Pani Aleksandra wyjaśnia: - Goście ze Skandynawii przywykli do 
wysokiego standardu warunków wypoczynku. Dune jest w stanie 
im to zapewnić. Z atrakcji dostępnych w pobliżu Mielna można 
zbudować ciekawy pakiet dla gości: zróżnicowane usługi SPA 
i kosmetologiczne, rozgrywki golfowe w mało jeszcze rozpropa-
gowanym a leżącym tak blisko Koszalina gospodarstwie agrotu-
rystycznym Alte Farm w Rusowie, samolotowe loty krajoznawcze  
w  oparciu o  firmę pana Leszka Dolińskiego. Tego będzie przy-
bywać z czasem. Są coraz liczniejsze argumenty, którymi można 
przyciągać skandynawskich turystów.

Reidar dodaje: - Objechaliśmy kawał Polski. Upewniłem się, 
że to piękny, bardzo zróżnicowany kraj. Jest już  dużo luksusu, 
na który nadal wielu Polaków nie stać. Ale dla Skandynawów jest 
on bez problemu dostępny i to również przyciąga. Chcemy im 
pokazywać Polskę jako ciekawe i przyjazne miejsce, bo taka wła-
śnie jest. Ci, którzy Polskę odwiedzą, będą do niej przekonywać 
następnych. 
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Inspiracją do powstania kolekcji wiosna/lato 2016 marki Tiffi był współczesny rytm życia kobiety. Michael 
Hekmat, projektant Tiffi, wplata swoją wysublimowaną estetykę w paletę barw i fasony, nie zapominając o funk-
cjonalności i wygodzie, z której słynie marka.

MODA PRZEMIJA, 
STYL POZOSTAJE
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dresatką kolekcji jest kobieta żyjąca w  miej-
skiej przestrzeni, prowadząca dom, przedsię-
biorcza, jednocześnie dbająca o swój wygląd 
i  starannie dobierająca swoją garderobę, 
poszukująca wygodnej, ale jednocześnie ele-
ganckiej odzieży. Marynistyczne paski, grana-
towo - kremowe odcienie tkanin tworzą eks-

kluzywny i  swobodny wizerunek kobiety spędzającej letnie dni 
nad jeziorem, na łódce, nad morzem. 

Inspiracją przy tworzeniu kolekcji była również romantyczna 
duchem, rodzinna kobieta, która z  pewnością znajdzie wśród 

proponowanych kreacji coś na specjalne okazje. Z tą myślą po-
wstały sukienki na wieczorowe, popołudniowe wyjścia, szykow-
ne żakiety, czy zwiewne stroje. Paleta barw ograniczona została 
do neutralnych kolorów szarości, beżu, jasnego różu czy ecru. 
Wśród ubioru na co dzień i do pracy dominuje klasyczny granat, 
nieśmiertelna czerń i niezastąpiona biel.

Tkaniny dobrane zostały ze szczególną starannością, obfitują 
w  niekonwencjonalne faktury. Szlachetne boucle, innowacyjnie 
wykończone tkaniny płaszczowe, graficzne akcenty w  postaci 
mieniącej się na srebrno nitki, zwiewne jedwabie i subtelne dzia-
niny zadowolą najbardziej wymagającą kobietę.
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Marka moVear wchodzi na rynek ekskluzywnych akcesoriów dla smartfonów i urządzeń mobilnych. Firma pro-
jektuje i produkuje pokrowce ze skóry naturalnej klasy premium, a także szkła ochronne o wysokiej twardości. 

movear 
JAKOŚĆ, 
ORYGINALNOŚĆ, 
PERFEKCJA

osiadająca koszaliń-
skie korzenie marka 
moVear kieruje swoją 
ofertę do ludzi no-
woczesnych, orygi-
nalnych i  ceniących 
elegancję. Tworzy etui 

oraz pokrowce na urządzenia mobilne, 
które wyróżniają się jakością wykonania – 
są wyrabiane ręcznie, z najwyższej jakości 
skór oraz z dbałością o każdy detal. Stawia 
na oryginalność i  materiały z  najwyższej 
półki.

Przy tym wszystkim moVear to nie tylko 
design. To również bezpieczeństwo urzą-

dzenia – najwyższej jakości, ultra cienkie 
szkła ochronne o wysokiej twardości. Ide-
alne dopasowanie do kształtu ekranu, do-
skonała przyczepność i gładka powierzch-
nia gwarantują wysoką klasę użytkowania 
bez zarysowań i  uszkodzeń. Jakość jest 
dla moVear wartością nadrzędną, od mo-
mentu projektowania, poprzez wybór ma-
teriałów aż po techniki wytwarzania. Każdy 
wzór, każdy produkt i  każdą kolekcję ce-
chuje perfekcja. 

Właściciele moVear nie tylko pod 
względem produktu dbają o  najwyższą 
jakość. Istotną kwestią jest dobór kon-
trahentów, z którymi marka współpracu-

je. Tak też nawiązała się ich współpraca 
z  fotograf Natalią Snoch oraz fotograf 
Izabelą Bobrowicz, a także stylistką Martą 
Waluk.

Sesja zdjęciowa nabrała oryginalności 
dzięki projektom modowym Sary Betkier. 
O  make-up modelek zadbała Agnieszka 
Kwiecień oraz Katarzyna Wiatr. Przepięk-
nych wnętrz udostępnili pani Anna Sak 
„Marina Mielno z  Widokiem na Jezioro”, 
„Dune Restaurant Cafe Lounge” w Mielnie 
oraz „Boulevard” w Ustroniu Morskim.

Efekty współpracy mogą ocenić Pań-
stwo na łamach naszego magazynu.
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o Starego Miasto niełatwo trafić, choć 
restauracja położona jest w  dzielnicy za-
liczanej do centrum Koszalina. Ukryła się 
w piwnicach na tyłach pięknej willi przy ul. 
Piłsudskiego 43, sąsiadującej z  siedzibą 
Radia Koszalin. Lokalizacja szybko okazuje 
się zaletą: miejsce jest odosobnione, ciche, 
spokojne. Zresztą położenie restauracji dla 

prawdziwych smakoszy ma znaczenie drugorzędne: droga do 
dobrego jedzenia zawsze jest prosta.

Menu restauracji robi wrażenie już oryginalną płócienną opra-
wą, ale dopiero jego zawartość miłośników kuchni polskiej może 
przyprawić o zawrót głowy: prażuchy ze sznyclem w sosie z grzy-
bów leśnych, kołduny na sosie z żołądków, turbot w orzechowej 
odsłonie, z  pęczakiem na szczawiowym sosie, pierogi z  kaszą 
i pieczarkami – to tylko niektóre z kompozycji. 

Karta jest wszechstronna, bogata, choć nie przesadnie rozbu-
dowana. Dania – autorskie, z  biglem, ale bez snobizmu. Obok 
mięs i ryb osobne działy w karcie zajmują pierogi i dania z pieca: 

Dań z menu restauracji Stare Miasto mogłoby nam pozazdrościć niejedno z wielkich polskich miast. Zwłaszcza, 
że kuchnia polska w  jej szlachetnym, a  nie barowym wydaniu wraca do łask. Szefowa, Beata Grabowska, 
serwuje kuchnię, jaką sama lubi. Lubi też ludzi, a  to już dwa składniki przepisu na sukces. Trzeci to fakt, 
że autentyczna polska kuchnia na restauracyjnej mapie Koszalina w  zasadzie jest nieobecna. Tym bardziej 
cieszy alternatywa dla niezliczonych lokali włoskich, pizzerii, kebabu i  burgerowni. Staropolski schabowy 
z  kostką zamiast rozklepanego na metr kotleta i  wykwintna ryba nad polskim morzem. Klasycznie, ale 
z pomysłem. Przede wszystkim: z sercem.

RESTAuRACJA 
STARE MIASTO, 
CZYLI KuCHNIA POLSKA W SZLACHETNYM WYDANIu
Autor: Anna Makochonik / Foto: Marcin Betliński 
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makarony i kulebiaki. Są też lekkie sałatki, zupy (codziennie inna), 
potrawy dla dzieci i desery. Co ważne, a w Koszalinie szczególnie 
cenne, spory wybór w Starym Mieście mają wegetarianie i nie jest 
to nieśmiertelna sałatka grecka czy makaron ze szpinakiem. Każ-
de danie oprócz gramatury zawiera wykaz alergenów. Niby drob-
nostka, a warta docenienia.

Jeśli turbot czy prażuch kojarzy się komuś z  dużym kosztem, 
przeżyje miłe rozczarowanie – ceny dań nie przekraczają 40 zł, 
zazwyczaj oscylują wokół 20 zł, a  ich objętość – cóż, pani Beata 
zdecydowanie karmi od serca. Poza kartą, codziennie powstaje 
inne menu lunchowe z zupą i drugim daniem. Ja trafiam na dzień 
z grillowanym kurczakiem, pieczonymi ziemniakami, surówką i żu-
rek z jajem. Z właścicielką restauracji rozmawiam jednak w towa-
rzystwie wybornego sernika, co – z  powodów hedonistycznych 
– nieco utrudnia mi koncentrację. Sernik ma czekoladowy spód 
i galaretkę z migdałami. Jest zwarty, gęsty, typu nowojorskiego. 
Do tego dobra kawa i pani Beata – miła, skromna, konkretna. Po 
kilku zdaniach wiem, że rozmawiam z  pasjonatką kuchni, która 
gotuje, a nie przyrządza potrawy, przyjmuje gości, a nie prowadzi 
restaurację, a na jej doświadczenie składa się nie szkoła, kurs, ani 
staż, ale litry i kilogramy własnoręcznie warzonych przez wiele lat 
potraw. Świadczą o tym nie tylko pozycje menu, ale także sposób, 
w jaki pani Beata o gotowaniu mówi: – Żeby dobrze gotować, nie 
wystarczy tylko interesować się kuchnią, trzeba lubić ludzi – mówi. 
– Ja lubię i gotuję im jak rodzinie. Tak sobie to miejsce wyobrażam 
– przyjazne, ciepłe. Chciałabym, żeby goście czuli się tu dobrze, 
jak w domu.

Stare Miasto istnieje od początku czerwca. Przygotowania do 
otwarcia trwały pół roku. Wnętrze jest tak bezpretensjonalne jak 
menu. Nawiązuje do staropolskiego stylu z drewnianymi stołami, 
krzesłami, kwiecistymi obrusami i kominkiem (oczywiście nieczyn-
nym w lecie!). Z powodzeniem może się tu udać męski wieczór 
przy śledziku i  mocnym trunku, podwieczorek dla seniorek, ro-
mantyczna randka, ale też elegancki obiad dla biznesmenów czy 
dowolna uroczystość rodzinna. Miejsca jest sporo, sala rozkłada 
się na trzy pomieszczenia, w lecie zjeść można także na świeżym 
powietrzu. Wystrój – jak wszystko – jest dziełem właścicielki. Na 
szczęście pomieszczenia nie tylko nie wymagały gigantycznego 
remontu, ale miały walory odpowiadające estetycznej wizji: czer-
woną, surową cegłę i drewniane framugi. Poprzedni właściciel wil-
li także dostrzegł restauracyjny potencjał budynku i dostosował 
do niego zaplecze: pani Beata ma do dyspozycji trzy funkcjonal-
ne, nowocześnie urządzone przestronne pomieszczenia kuchen-
ne wraz ze spiżarnią.

Gotuje sama. Zatrudnia jedynie dwie pomoce kuchenne. 
W  kuchni niepodzielnie rządzi. Używa wyłącznie świeżych pro-
duktów, zakupy – oczywiście – robi sama. Wszystkiego musi oso-
biście dotknąć, obejrzeć, powąchać. Jakość to przecież połowa 

dobrego smaku, z  kiepskiego produktu nie da się przyrządzić 
niczego porządnego. Ma ulubione miejsca zakupów, jak choćby 
targowisko miejskie, gdzie zyskuje pewność zakupu produktów 
hodowanych uczciwie. Żadnych sztuczności, glutaminianu sodu 
i kostek rosołowych, o których mówi, wzdrygając się. Większość 
przypraw sprowadza z Turcji, bo najlepsze. W restauracji jest od 
rana do wieczora.

Umiejętności przekazała Beacie Grabowskiej mama, która pra-
cowała w kuchni w  internacie, a  tradycję rodzinną podtrzymuje 
syn właścicielki Starego Miasta, mistrz kucharski. Najwcześniejsze 
kulinarne wspomnienie pani Beaty datuje się na zaawansowany 
okres PRL, wczesne dzieciństwo. – Mama postanowiła zrobić na-
leśniki – opowiada. – Brakowało, jak wszystkiego wówczas, miski. 
Mama udała się po nią do babci, a ja w tzw. międzyczasie zrobiłam 
ciasto w przekrojonej na pół... piłce.

Poważniej „kombinować” zaczęła jako nastolatka. Czytała książ-
ki, gazety, oglądała programy kulinarne, a  te zainteresowania 
przerodziły się w inspiracje i autorskie kompozycje. I tak całe życie. 
– Znajomi i krewni chwalili, że dobrze gotuję i powinnam otwo-
rzyć coś swojego – mówi skromnie. – Wcześniej zajmowałam się 
cateringiem. Myślałam o barze albo pierogarni. Jakiś czas temu 
zaczęłam szukać wolnego lokalu, trafiłam na ten, ale zupełnie nie 
pasował mi do stylem do jadłodajni. Stąd pomysł na restaurację.

Szefowa kuchni Starego Miasta specjalizuje się w przyrządza-
niu mięs. Trudnej materii, wymagającej dużej wiedzy i wyczucia. 
W karcie jest ich sporo, a z czasem pojawią się w niej dania z gęsi, 
kaczki i dziczyzny. Jak wielu cenionych polskich szefów kuchni Be-
ata Grabowska podziela opinię o niezwykły bogactwie polskich 
smaków i niedocenianiu ich przez rodaków. Cieszy się, że powo-
li ta tendencja się zmienia, a na stołach zaczynają gościć staro-
polskie specjały. A właściwie na nie wracać i to z powodzeniem. 
Dowód? Podroby – rzecz wydawałoby się trudna, dla koneserów, 
uważana czasem za gorszy kulinarny sort są składnikiem jednego 
z najpopularniejszych dań w Starym Mieście: kołdunów na sosie 
z żołądków.

Beata Grabowska wierzy w kuchnię uczciwą. Nie ma nic prze-
ciwko, bym mogła przyjrzeć się jej pracy w kuchni, choć „zagląda-
nia w garnki” szefowie kuchni zazwyczaj nie lubią. – Nie mam nic 
do ukrycia, a uwagę podzielną – śmieje się. – Jestem otwarta na 
krytykę. Nie obrażam się na nią. Myślę, że warto posłuchać uwag, 
by być coraz lepszym, uczyć się. Póki co, cieszę się pozytywnymi 
recenzjami i gośćmi, którzy już deklarują stałe wizyty u mnie. Zda-
ję sobie sprawę, że biznes restauracyjny nie jest łatwy, a otwar-
cie lokalu ryzykowne. Kuchnia to ciężka, fizyczna praca. Dla mnie 
jednak to wszystko nie jest trudne, bo kocham gotować i sprawia 
mi to przyjemność. Myślę, że to czuć w moich daniach. Ufam, że 
autentyczność i smak obronią się same.

Niedawno w restauracji odbyło się comiesięczne spotkanie Klubu Kobiet Północnej Izby Gospodarczej 
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ak wyobrażasz sobie studiowanie? Co na studiach 
jest najważniejsze? Studia, a co dalej? Czujesz oba-
wy związane ze zmianą profilu kształcenia, środowi-
ska, miejsca zamieszania? Na mapie polskich uczelni 
wyższych są miejsca, gdzie studia to przygoda, na-
uka to przyjemność, a życie studenckie – to jedno-
cześnie zabawa, zdobywanie doświadczeń i  wstęp 
do aktywności pozazawodowej. Jednym z  takich 

miejsc jest Politechnika Koszalińska. 

NOWOCZESNA UCZELNIA

Politechnika Koszalińska to nowoczesna uczelnia przyszłości 
nowego formatu, której atuty są niepodważalne. W  ofercie ma 
kierunki techniczne, humanistyczne, ekonomiczne i  artystyczne. 
Stawia na współpracę z biznesem i studia dla przemysłu, co uła-
twia absolwentowi zdobycie pierwszej pracy. 

Dysponuje doświadczoną kadrą wykładowców, bogatą bazą la-
boratoryjną i nowocześnie wyposażonymi pracowniami, halą wi-
dowiskowo-sportową, platformą e-learningową, dużą biblioteką 

uczelnianą, szerokim systemem stypendialnym, siecią hot-spotów 
i aktywnym środowiskiem akademickim. 

REKRUTACJA TRWA

Kolejne atuty to położenie – w sąsiedztwie morza, lasów i jezior, 
w jednym z najczystszych ekologicznie regionów kraju, słynącym 
z  turystyki, agroturystyki i  działalności uzdrowiskowej. Uczelnia 
jest zlokalizowana w trzech kampusach, ma Osiedle Akademickie 
i klub studencki. 

Najnowszym wynikiem strategii otwarcia Politechniki Koszaliń-
skiej na biznes i  bezpośredniej współpracy z  przedsiębiorcami 
jest Wydział Przemysłu Drzewnego, który – w porozumieniu z fir-
mą Kronospan – powstaje w Szczecinku. Rekrutacja wśród kandy-
datów na studia trwa. 

NIE TYLKO NAUKA

Środowisko studenckie – reprezentowane przez Parlament 
Studentów Politechniki Koszalińskiej oraz samorządy studenc-

Politechnika Koszalińska, nowoczesna uczelnia na Pomorzu Środkowym, dostosowana do potrzeb 
edukacyjnych studentów i rynku pracy, zaprasza do skorzystania z bogatej oferty kształcenia. Kandydaci 
na studentów mają do wyboru 28 kierunków i ponad 120 specjalności – to najlepszy początek aktywnej, 
nakierowanej na rozwój, drogi zawodowej.  

NAuKA, ZABAWA, PRACA
Autor: Magdalena Grzybowska / Foto: Wojciech Wójcik/Politechnika Koszalińska
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kie wydziałów i  instytutów – od lat wyróżnia się niezwykłą ak-
tywnością. 

Studenci organizują imprezy cykliczne i  okolicznościowe, an-
gażują się w akcje edukacyjne i charytatywne, uczestniczą w wy-
darzeniach aktywizujących społeczność lokalną, działają w kołach 
naukowych i  organizacjach studenckich, ćwiczą w  uczelnianych 
sekcjach sportowych, biorą udział w wyjazdach studyjnych i ba-
daniach naukowych. 

WIEDZA I... ZABAWA

– Jesteśmy dumni z aktywności naszych studentów – podkreśla 
prof. Kazimierz Szymański, prorektor ds. studenckich. – W  życiu 
społeczności, miasta i regionu właściwie nie ma takiego wydarze-
nia, w którym nie byliby widoczni studenci lub absolwenci uczel-
ni. Co nas cieszy szczególnie, młodzi ludzie sami inicjują rozmaite 
działania, chcą mieć wpływ na przyszłość Koszalina, są widoczni 
w przestrzeni publicznej, a przy tym bawią się, rozwijają i zdoby-
wają doświadczenia zawodowe.   

Na uczelni działają między innymi: Radio Jantar (dostępne 
w internecie), dwa studia telewizyjne, Klub Honorowych Dawców 
Krwi, Studenckie Forum Business Centre Club, Uczelniane Cen-
trum Kształcenia na Odległość, Akademicki Klub Tańca, Akade-
micki Klub Szachowy „Hetman – Politechnika Koszalińska”, Yacht 
Club Politechniki Koszalińskiej, Klub Rajdowy Politechniki Kosza-
lińskiej. 

BOGATY KALENDARZ IMPREZ

Niezależnie od organizacji studenckich, których na Politechnice 
Koszalińskiej jest kilkadziesiąt – i wciąż powstają nowe – niemal 
każdy wydział i instytut ma własne koła naukowe. 

Studenci współ- lub organizują samodzielnie między innymi: 
integracyjny obóz narciarski w Zieleńcu, Akademickie Targi Pracy, 
rekolekcje akademickie, IT Academic Day, Juwenalia – Tydzień Kul-
tury Studenckiej, konferencje: „Media – Komunikacja – Edukacja” 
oraz „Public relations – sztuka skutecznej komunikacji”, Rajd Samo-
chodowy o  Puchar Rektora, jasełka dla szkół, Zachodniopomor-

ski Festiwal Nauki, obóz muzyczny dla chórzystów akademickich, 
Otwartą Zbiórkę Krwi i Dzień Dawcy Szpiku oraz legendarne otrzę-
siny studentów pierwszego roku i jedną z najpopularniejszych ak-
cji charytatywnych – kwestę „Wrzuć miedziaka dla dzieciaka”.

Czy wieSz, że...

∙ Politechnika Koszalińska kształci specjalistów w  ponad 120 
dziedzinach technicznych, ekonomicznych, artystycznych i huma-
nistycznych. Pozostaje największą kuźnią kadr na Pomorzu Środ-
kowym. 

∙ W  rankingu „Perspektyw” pod nazwą „Prestiż pracodawców 
2014” została najwyżej oceniona przez przedsiębiorców spośród 
uczelni w Zachodniopomorskiem. 

∙ Na rozbudowę kampusu i przystosowanie obiektów do celów 
nowoczesnego kształcenia, uczelnia wydała – w ciągu 10 lat – 150 
milionów złotych, z czego większość pochodziła z funduszy unij-
nych. 

∙ Za uczelnią stoją: bogata historia, tradycja i dorobek naukowy. 
W ciągu 48 lat działalności, wykształciła ponad 48 tysięcy absol-
wentów, którzy zasilili wszystkie najważniejsze gałęzie gospodarki 
i przemysłu.

∙ Uczelnia zatrudnia ponad 860 pracowników, w tym: 501 na-
uczycieli, 141 profesorów i 220 doktorów. 

∙ W  2018 roku Politechnika Koszalińska będzie świętować 50 
lat istnienia.
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ożna powiedzieć, że festiwal rośnie. 
Symbolicznym dowodem na prawdzi-
wość tej obserwacji jest fakt, że z roku 
na rok festiwalowy namiot rozbijany na 
plaży w Darłówku jest coraz większy. 
Tegoroczny był naprawdę imponująco 
pojemny, ale i bardzo wygodny. 

To była główna  arena wydarzeń, ale trzeba pamiętać, że dużo 
działo się na zewnątrz (mobilne studio Radia Koszalin, stanowi-
sko dyżurów Rzecznika Praw Obywatelskich, pokazy dla dzieci, 
prezentacje muzyczne). Inne kameralne serie imprez przygarnął 
hotel Apollo. Jeszcze inne miały miejsce w Terminalu Sztuki, gdzie 
m.in. wystawę swoich prac otworzył udanym wernisażem znany 
koszaliński fotografik Edward Grzegorz Funke.  

A jak tegoroczny festiwal podsumowują organizatorzy? Mówi 
Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa: - Pogoda była jak zwy-
kle festiwalowa. Ostatnimi laty w pierwszej połowie lipca mało 
jest dni „plażowych”. Ale nawet kiedy jednego z dni festiwalo-
wych pokazało się słońce i letnicy wylegli na plażę, także u nas 
frekwencja była znakomita. To oznacza, że festiwal ma swoją stałą 
publiczność. Wiemy o tym, że rośnie liczba osób, które wybiera-
ją właśnie ten termin na urlop, aby móc uczestniczyć w festiwalu. 

Nas ogromnie cieszy również fakt, że w wydarzeniach propono-
wanych przez Media i Sztuka Festiwal w Darłowie uczestniczyło 
tak dużo osób z regionu, zwłaszcza z Koszalina, Słupska, Sławna. 
To pokazuje, że proponujemy wartościową rozrywkę. 

Przedpołudniami odbywały różnorodne zajęcia dla dzieci i 
młodzieży. W takim natężeniu – po raz pierwszy. - To głównie efekt 
współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, 
który wsparł organizację festiwalu – informuje Arkadiusz Klimo-
wicz. - Dominowała tematyka ekologiczna. Mieliśmy obawy o 
frekwencję, a tymczasem przeszła ona nasze najśmielsze oczeki-
wania. Przychodziło dużo dzieci z rodzicami, opiekunami. Wycią-
gamy z tego wnioski na przyszłość: w kolejnych edycjach będzie-
my rozbudowywać ofertę skierowaną do dzieci i młodzieży. 

Nie było właściwie spotkania, które nie miałoby licznej pu-
bliczności. - Zaskoczyła mnie duża frekwencja na spotkaniu z 
panem Markiem Belką, byłym premierem i byłym prezesem Na-
rodowego Banku Polskiego. Pozycja trudna, na finał festiwalu, 
wyznaczona na niedzielę przed południem. Tymczasem namiot 
się wypełnił. I nie był to monolog, ale ciekawa rozmowa słucha-
czy z gościem. Kolejny dowód na to, ze polityka również może 
być interesująca, o ile jest „podana” w nieco innej niż zwykle, 
lżejszej formie i formule.  

Kilkadziesiąt różnorodnych wydarzeń w cztery dni to ogromna dawka bodźców. Są tacy, którzy czekają na nią 
cały rok i wracają do Darłowa w pierwszym tygodniu lipca, kiedy tradycyjnie odbywa się darłowski Festiwal 
Media i Sztuka.

FESTIWAL MEDIA 
I SZTuKA MA Już 
STAłą PuBLICZNOŚĆ
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Tomasz Keler
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2006 roku, kiedy powstało Studio 
Tańca Pasja, Robert Rowiński miał 
za sobą 16 lat wszechstronnego 
doświadczenia na parkiecie i  dwie 
edycje hitu telewizyjnego „Taniec 
z gwiazdami”, który rozpoczął gigan-
tyczne, ogólnopolskie zaintereso-
wanie tańcem. Moment na otwarcie 

własnej, profesjonalnej szkoły – idealny, choć tancerz przyznaje, 
że miał sporo wątpliwości. Tych nie miała za to siostra, Wioleta 
Wojciechowicz, spiritus movens przedsięwzięcia. Niegdyś sama 
tańczyła, później – jak mówi – uwiódł ją świat ekonomii, ale po 
pierwszych telewizyjnych sukcesach brata uznała, że da się te 
dwa światy połączyć. Znalazła lokal – pasaż przy ul. Jana Pawła II 
4a – i w listopadzie 2006 roku sale taneczne powitały pierwszych 
chętnych. – Zjawił się tłum ludzi, w różnym wieku od najmłodszych 
po dorosłych – wspomina Robert Rowiński. – Nie sądziliśmy, że 
zainteresowanie będzie aż tak duże. Wielu osobom musieliśmy 
odmówić zapisu. Nie byłem w  stanie poprowadzić zajęć sam. 

W styczniu dołączyła do nas Agata Krajewska, a wraz z rozwojem 
Studia kolejni instruktorzy. Liczba naszej kadry ciągle wzrasta.

Obecnie studio pozostaje największym tego typu ośrodkiem 
w  mieście, prowadzi regularne zajęcia dla wielu grup wieko-
wych, specjalistyczne warsztaty, działalność zewnętrzną, a przede 
wszystkim szkoli profesjonalnych tancerzy, a  ci zdobywają na-
grody na prestiżowych konkursach. Przez 10 lat uczęszczała tu 
ogromna liczba osób, głównie dzieci. Część z nich wciąż trenuje, 
podnosząc kwalifikacje. Jeden z uczniów sam prowadzi dziś w Pa-
sji zajęcia.

 
WYPEŁNIANIE NISZY

Tymczasem 10 lat temu w Koszalinie istniały co prawda szkoły 
tańca, jednak nie w pełni profesjonalne. Zajęcia taneczne odby-
wały się także przy ośrodkach kultury, w  klubach osiedlowych, 
szkołach, ale miały wymiar raczej hobbystyczny i rekreacyjny. Pa-
sja wypełniła tę lukę.

„Taniec to styl życia, pasja, a nie praca” – mówią zgodnie właściciele Studia Tańca Pasja: Robert Rowiński 
i jego siostra, Wioleta Wojciechowicz. On trenuje, ona zarządza i tak od dziesięciu lat. Zgodnie, rodzinnie, 
z sukcesami. Byli pionierami na profesjonalnym koszalińskim rynku tanecznym i niezmiennie utrzymują ten 
sam, wysoki poziom. Dowody to puchary i osiągnięcia ich podopiecznych na turniejach i zawodach oraz sale 
pełne roztańczonych ludzi w każdym wieku.

DZIESIęĆ LAT 
TANECZNYCH SuKCESÓW
Autor: Anna Makochonik / Foto: Agnieszka Orsa
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Robert Rowiński i Wioleta Wojciechowicz



Nisza, jeśli chodzi o taniec sportowy, istniała w Koszalinie od za-
wsze. Robert Rowiński podkreśla, że parom, które trenuje, oferuje 
to, czego sam nie miał. – Kiedy zaczynałem, nikt nade mną nie stał, 
nie opiekował się mną ani mną nie kierował – mówi. – W Koszalinie 
nie miałem trenera z prawdziwego zdarzenia, więc dojeżdżałem 
przez trzy lata do Szczecinka, a przez kolejne dwa do Szczecina 
dowoził mnie dwa razy w tygodniu tata. Na studiach w Warszawie 
miałem już trenera – Colina Jamesa – i było mi znacznie łatwiej. Do-
skonale wiem, jak poprowadzić dzieci do sukcesów tanecznych, 
czego im trzeba, jak ten proces powinien wyglądać. O tańcu wiem 
wszystko, a wciąż się szkolę. Mam 26 lat doświadczenia i dzielę się 
nim.

Taneczny życiorys Roberta Rowińskiego robi wrażenie nie tylko 
objętością, ale zawartością. Ma on na koncie polskie i zagranicz-
ne tytuły mistrzowskie, udział w  światowych widowiskach i  pro-
jektach, a także bogate doświadczenie z produkcji telewizyjnych. 
Jest nie tylko czołowym polskim tancerzem, ale też choreografem, 
instruktorem i trenerem. Przyznaje, że bardzo mocnym. – Trzeba 
się do mnie przyzwyczaić – mówi. – Dzieci mnie lubią, ale wiedzą, 
że jestem twardy i wymagam. Chwalę, ale na to trzeba zasłużyć. 
Dbam o wszystko: ustalam z rodzicami stroje, buty. Współpracu-
ją z nami psychologowie, jeśli tancerzy trzeba wesprzeć. Dbamy 
o formę fizyczną, konsultujemy się z dietetykami. Po prostu opie-
kujemy się dziećmi na każdej płaszczyźnie.

TAŃCZYć KAŻDY MOŻE I POWINIEN

W przeciwieństwie do śpiewu, tańca można nauczyć każdego 
– Robert Rowiński  podziela tę opinię. Poczucia rytmu, charyzmy 
niekoniecznie, ale kroków na pewno. Taniec to jednak nie tylko 
kroki, ale mnóstwo innych korzyści. – Uważam, że każde dziecko 
powinno choćby w minimalnym stopniu mieć kontakt z  tańcem 
– zaznacza Robert Rowiński. – Nie musi kontynuować tej drogi, 
ważne by się ruszało, choćby godzinę w tygodniu. Najwięcej daje 
oczywiście kontakt stały, profesjonalny. Nie tylko wpływa na po-
stawę, poprawia poczucie rytmu, ale też inspiruje do zdrowego 
trybu życia, diety, dbania o sylwetkę, ciało, wygląd. Mało tego,  tre-
nowanie tańca – co często obserwuję – może poprawiać wyniki 
w szkole. Wynika to z faktu, że taniec jest czasochłonny i paradok-
salnie wymusza lepszą organizację czasu. Mając w perspektywie 
zajęcia, zaraz po szkole tancerze muszą odrobić lekcje, w weeken-
dy na naukę czasu nie ma w ogóle, bo wtedy są zawody i turnieje.  
Większość sportowych tancerzy ma na szkolnych świadectwach 
czerwone paski.

 
WAChLARZ MOŻLIWOŚCI

Oferta Studia Tańca Pasja jest bardzo szeroka. Poza tańcem to-
warzyskim (standardowym i latynoamerykańskim), którego uczyć 
mogą się już maluchy, jest tu także taniec nowoczesny, hip-hop, 
new age, videoklip. Studio prowadzi zespoły, fitness, ale też za-
jęcia dla dorosłych solo i w parach. – Naszą domeną jest taniec 
towarzyski, jednak trendy się zmieniają i podążamy za nimi – mówi 
Robert Rowiński. – Wciąż wprowadzamy nowe techniki. Kilka lat 
temu, za sprawą programu „You can dance – po prostu tańcz” 
bardzo popularny stał się hip-hop, więc nawiązaliśmy współpracę 
z tancerzami tego formatu: Michałem Pawłowskim, Matyldą ‚Bylą’ 
Bylicką. Cztery lata temu dostaliśmy propozycję stworzenia druży-
ny cheerleaderek dla AZS Koszalin. Mieliśmy na to dwa tygodnie! 
Zostawiłem więc na chwilę taniec towarzyski i udało się wytreno-
wać dziesięć dziewczyn. Sprostaliśmy wyzwaniu.  Szczerze mówiąc 
– uwielbiamy takie rzeczy. Grupa rozwija się świetnie, a dziś mamy 
też małe cheerleaderki.

Poza Robertem Rowińskim na stałe ze studiem współpracuje 
Agata Krajewska, a także Tomasz Konury i Krzysztof Kulig. Ale re-
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Cheerleaders AZS Koszalin

Cheerleaders Pasja Team

Dance Kids

Robert Rowiński z Wioletą Wojciechowicz i Agatą Krajewską
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gularne zajęcia to nie wszystko – Pasja organizuje mnóstwo szko-
leń specjalistycznych z  rożnych stylów i  gatunków tanecznych, 
a do ich prowadzenia zaprasza najlepszych instruktorów z Polski 
i  świata, jak choćby: Victoria Burke (mistrzyni Anglii), Aneta Pio-
trowska (zwyciężczyni „TzG”, mistrzyni świata), Justyna Hawkins 
(mistrzyni Polski, finalistka światowa, Jean Philippe Milot (mistrz 
Kanady), Laurence Bolduc (Kanada), Jacek Jeshke (zwycięzca 
„TzG”, mistrz Polski).

DEKADA SUKCESÓW

Właściciele pytani, z czego są najbardziej dumni, bez wahania 
odpowiadają: osiągnięcia podopiecznych. Pary tańca towarzy-
skiego reprezentują Pasję i Koszalin na turniejach w całym kraju 
i  za granicą, zdobywając zaszczytne miejsca. Ale to nie wszyst-
ko. Studio jest laureatem Nagród Prezydenta Miasta Koszalina 
w dziedzinie kultury za osiągnięcia podopiecznych oraz instruk-
torów – Roberta Rowińskiego (Artysta Roku) i Agaty Krajewskiej. 
Współpracuje z wieloma placówkami, fundacjami i firmami, w tym 
przedszkolami w  Koszalinie i  Kołobrzegu oraz szkołami podsta-
wowymi w  Koszalinie, Mielnie i  Sianowie. Organizuje imprezy 
taneczne (Mistrzostwa Polski Północnej, Puchar Regionów Polski 
Północnej, Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego). 
Od ośmiu lat jest członkiem zarządu Zachodniopomorskiego 
Związku Tańca Sportowego Federacji Tańca Sportowego. Pod-
opieczni studia występują na miejskich imprezach (Bal Prezyden-
ta, Gala Sportu, Gala Nagród Prezydenta w  dziedzinie kultury). 
W Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu prowadzi zajęcia 
taneczne z dziećmi, zumbę oraz kursy tańca dla pań. Jest człon-
kiem grupy Made in Koszalin. Wspiera Fundację „Zdążyć z Miło-
ścią” oraz Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych 
pokazami tanecznymi podczas eventów i zbiórek pieniędzy.

NIEPRZYPADKOWA NAZWA

Pasja według właścicieli Studia to kluczowe kryterium ich dzia-
łalności. – Nie można o prowadzeniu studia mówić w kategoriach 
biznesu czy pracy – podkreśla Wioleta Wojciechowicz. – W  grę 
wchodzą sentymenty, emocje dzieci, oczekiwania rodziców. Ta-
niec sportowy, nie ma co ukrywać, nie jest tani. Nic dziwnego, że 
oczekuje się od nas rezultatów, dobrych wyników. Musimy i dba-
my o najwyższą jakość na wszystkich polach. Nie tylko uczymy, ale 
jak wspomniał Robert, zapewniamy naszym tancerzom komplek-
sową opiekę także pod względem fizycznym i psychicznym. Bez 
autentycznego zaangażowania i pasji takie podejście nie byłoby 
możliwe.

Podział obowiązków między Robertem Rowińskim i  siostrą 
Wioletą Wojciechowicz jest klarowny: on uczy, ona studio pro-
wadzi. Współpraca między rodzeństwem przebiega świetnie, bo 
doskonale się rozumieją. – Zawsze tak było – mówi Wioleta Woj-
ciechowicz . - Zresztą w  ogóle jesteśmy rodzinni, a  rodzice dali 
nam mnóstwo wsparcia. Nie wtrącamy się w swoje przestrzenie, 
ale doskonale wiemy, co się w nich dzieje. Kiedy Robert wyjeżdża, 
jesteśmy w stałym kontakcie. Strategiczne decyzje podejmujemy 
wspólnie, konsultujemy się. Najważniejsze, że mamy wspólny kie-
runek, wizję rozwoju, cele i  w  tym jesteśmy zgodni. Co dla nas 
bardzo ważne, w studiu też panuje rodzinna, przyjazna atmosfera. 
Nie ma jakiejś sztywnej hierarchii, sztucznych podziałów. Instruk-
torzy są dla nas jak rodzina.

W siedzibie studia trwa obecnie generalny remont – to rodzaj 
prezentu na jubileusz dziesięciolecia. Jedna z sal tanecznych po-
większy się o powierzchnię dawnego przylegającego sklepu, tak 
by stworzyć miejsca adekwatnego do potrzeb bardziej zaawan-
sowanych tancerzy, modernizowane są tez inne pomieszczenia, 
podłogi, ściany. Otwarcie: 1 września br.

Oferta Studia Tańca „Pasja”
– mix taneczny dla dzieci już od 3. roku życia
– taniec towarzyski
– taniec nowoczesny
– hip hop/new age
– videoclip
– cheerleadering
– fitness
– zajęcia latino solo dla pań
– kursy dla dorosłych w parach
– kursy dla nowożeńców
– zajęcia indywidualne
– warsztaty / szkolenia

Robert Rowiński – zawodowy tancerz, choreograf, instruktor. 
Mistrz Polski Salsy 2013, wicemistrz Anglii Closed British 2008-
2009. Do największych osiągnięć tańca towarzyskiego zalicza II 
miejsce na największym turnieju świata The International of Lon-
don w kategorii Rising Stars, IV miejsce w UK Championships i IV 
miejsce w Team Match, największego festiwalu świata Blackpool 
Anglia 2009. Finalista Mistrzostw Estonii 2006. Reprezentant An-
glii na Mistrzostwach Europy Arhus-Dania.

Wśród najlepszych tancerzy świata, z którymi trenował są: Gra-
ham Oswick, Tone Nyhagen, Richard Porter, Alan i Hazel Fletcher, 
Ruud Vermey, Colin James, Allan Tornsberg, Sergey Sourkov 
Agnieszka Melnicka (Melia). Uczestnik zgrupowań, które prowa-
dzili Donnie Burns, Gaynor Fairweather, Sammy Stopford, Micha-
el Stylianos, Hans Galke, Corky Ballas.

Kilkukrotny uczestnik polskiej edycji telewizyjnego show „Ta-
niec z Gwiazdami”. Zwycięzca 12. edycji programu, a także zwy-
cięzca tureckiej edycji oraz sędzia ukraińskiej.

Kwalifikowany instruktor tańca największych szkół Egurrola 
Dance Studio Augustina Egurroli, Fullerton Dance Center- Los 
Angeles. Tancerz Teatru Wielkiego Opery Narodowej przy pro-
jekcie Mariusza Trelińskiego „Traviata”. Tancerz największego 
festiwalu Opery w Savolinie w Finlandii „Traviata”/„Samson i Da-
lila” ). Tancerz musicalu „Dance Temptation” oraz „Dance Star” 
wystawianego w  San Francisco oraz Casino Theatre Niagara 
Falls w  Kanadzie wraz z  tancerzami amerykańskiego „Dancing 
with the Stars” oraz piosenkarzy „Idola”. Tancerz największego na 
świecie tanecznego show Burn the Floor wystawianego na West 
End w Londynie oraz Brodway w NYC oraz angielskiego „Tańca 
z Gwiazdami on tour” - show „All about You” wystawianego w 72. 
miastach w Wielkiej Brytanii.

Magister socjologii, absolwent podyplomowych studiów 
dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył studia 
doktoranckie w dziedzinie socjologii.  

zespoły Studia Pasja
Escape: zespół tańca nowoczesnego, zwycięzcy największych 

festiwali tańca nowoczesnego w Polsce. Za swoje wyniki zostali 
nagrodzeni Nagrodą Prezydenta Miasta Koszalin za osiągnięcia 
w dziedzinie kultury

Dance Kids: młody zespół tańca nowoczesnego. który na swo-
im koncie ma same wygrane przeglądy tańca nowoczesnego w 
kategorii do 10 lat

Cheerleaders Pasja Team: zespół składający się z dziewczynek, 
które w tym roku po raz pierwszy zaczęły wyjeżdżać na zawody 
taneczne i mają już na swoim koncie trzy wygrane przeglądy.  Mo-
żemy je podziwiać również na meczach AZS Koszalin

Cheerleaders Pasja AZS Koszalin: ćwierćfinalistki telewizyjnego 
programu „Got to Dance”. Uczestniczki wielu projektów: Projekt 
Plaża Dzień Dobry TVN, Euro Basket 2015 Polska-Luksemburg, 
Mistrzostwa Polski Piłki Plażowej, CEV Liga Europejska Polska
-Hiszpania, Drift Masters GP PGE Arena Gdańsk, eliminacje do 
Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Kobiet.
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Natalia Stadnik i Jakub Dutka. Jedna z najmłodszych i najbardziej utalentowanych par Pasji. 
Mają zaledwie 9 lat i najwyższą klasę taneczną, jaką można osiągnąć w tym wieku. Mistrzowie 
województwa zachodniopomorskiego, zwycięzcy lub finaliści największych turniejów polskich: 
Puchar Regionów Polski, Międzynarodowy Turniej Cracow Open, Karkonosze Open. Będą 
reprezentować Pasję na Mistrzostwach Polski Dzieci w październiku br.

Jędrzej Kasprzak i Wiktoria Pastwa. Jedna z najbardziej utytułowanych par Pasji. Mistrzowie 
województwa zachodniopomorskiego, medaliści największych turniejów Polskich 
–  Międzynarodowy Turniej Cracow Open Dance Championship 2016, Międzynarodowy 
Turniej World Dance Sport Federation, Grand Prix Polski Ekstraklasa Warszawa, Mistrzostwa 
Polski Północnej. Reprezentanci Pasji na Mistrzostwach Polski Dzieci Starszych jesienią tego roku

Konrad Łyda i Aleksandra Staszak. Najbardziej utytułowana para Pasji Koszalin. Tańczą 
ze sobą 5 lat i reprezentują Pasję Koszalin na największych festiwalach tanecznych 
na świecie. Mają zaledwie po 16 lat, a już 46. miejsce na Blackpool Dance Festiwal 
(największy na świecie festiwal tańca towarzyskiego), ponadto zatańczyli na International 
Championships, Prague Open, German Open. Wicemistrzowie Polski Północnej, corocznie 
nagradzani Nagrodą Prezydenta Miasta Koszalin za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Wiktoria Hendzel i Gabriel Biesek. Niezwykle dynamicznie rozwijająca się para kategorii 10-11 lat. 
Zaledwie rok tańca sportowego, a już są zwycięzcami wielu prestiżowych turniejów ogólnopolskich. 
Wicemistrzowie województwa zachodniopomorskiego. Umiejętności będą mogli  zaprezentować 
na największych turniejach Polski: Karkonosze Open i Mistrzostwach Polski Dzieci –  jesienią tego roku.
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Dorsz, śledź, dziczyzna – w naszym regionie ich nie brakuje. Pozwalają tworzyć kulinarne dzieła sztuki. 
Zapraszamy do kolejnej odsłony naszego cyklu, w którym prezentujemy szefów kuchni z Koszalina i regionu.

ANDRZEJ 
PAWłOWSKI
TYLKO KuCHNIA POLSKA 
I PRODuKTY REGIONALNE!

PRESTIżOWY SZEF KuCHNI

Autor: Wioleta Jędrzejczyk–Betlińska / Foto: Marcin Betliński 
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ym razem przedstawiamy Andrzeja Pawłow-
skiego, szefa kuchni restauracji Hotelu Verde 
w  Mścicach. Gastronomią zajmuje się od 10 
lat. Swoją pracę w kuchni zaczynał jako uczeń 
szkoły gastronomicznej, potem był pomocni-
kiem kucharza, kucharzem, aż po czteroletniej 
pracy w restauracji hotelu Verde – awansował 

na szefa kuchni. – To doskonałe doświadczenie – wyjaśnia pan An-
drzej. – Praca pod okiem szefów z długoletnim doświadczeniem, 
specjalizujących się w kuchniach całego świata, daje możliwość 
poznania wielu różnych smaków, produktów oraz dań charaktery-
stycznych dla danych regionów. 

Jak podkreśla kucharz, w  gotowaniu istotna jest wyobraźnia 
gotującego, ale najważniejszy jest wybór najlepszych produk-
tów. Aby tak było kucharz Verde w swej pracy stawia na produkty 
regionalne pochodzące od lokalnych przedsiębiorców. - Nasze 
menu zmienia się w zależności od pory roku – mówi Andrzej Paw-
łowski. – Wykorzystujemy te produkty, które są dostępne i z któ-
rych słynie nasz region, a są to ryby, grzyby, dziczyzna, sezonowe 
warzywa i owoce. W ten sposób gwarantujemy naszym klientom 
świeżość surowców i doskonały smak potraw. 

Jednym z popisowych dań kucharza jest dorsz w złotej panier-
ce. Panierka to tajemna receptura pana Andrzeja, jedyne co nam 
zdradził to, że jest ona przygotowywana na bazie piwa. Ryba jest 
smażona na głębokim tłuszczu. Umiejętne smażenie minimalizuje 
wchłanianie tłuszczu przez co mięso nie jest wysuszone a soczyste 
i aromatyczne. Tak przygotowana potrawa jest lekka i małokalo-
ryczna. Do tego doskonale pasują młode ziemniaki podawane ze 
świeżym koprem i sałatką z sezonowych warzyw, skropioną sosem 
winegret. Oczywiście wszystko przygotowywane jest na miejscu 
z naturalnych składników. 

Tym, w czym Andrzej Pawłowski czuje się doskonale, są sałat-
ki. – Wszystkim wydaje się, że przygotowanie dobrej sałatki nie 
wymaga żadnej filozofii – wyjaśnia kucharz. - Nic bardziej mylne-
go. Sałatki są wdzięcznym „tworzywem”, podczas przyrządzania 
którego kucharz może się wykazać. Wystarczy użyć wyobraźni 
i  trochę poeksperymentować, łącząc smak słodki z  kwaśnym, 
owoce z warzywami, mięsami z dresingami, które można same-
mu tworzyć. 

Pan Andrzej przyznaje, że standardowa sałatka z kurczaka może 
nie jest wyczynem czy wyzwaniem dla szefa kuchni. Ale wystarczy 
typowe składniki jak sałata, pomidory, papryka i kurczaka przeła-
mać koniakowym dresingiem, egzotycznymi ziołami, serem kozim 
czy owocami, a danie zyskuje nowe oblicze. Staje się bardziej aro-
matyczne, ekskluzywne, łechce podniebienia najbardziej wyma-
gających smakoszy. 

Podobnie z sałatką krewetkową, która serwuje się w wielu re-
stauracjach. W  Verde podawana jest ona z  autorskim sosem - 
z imbiru, co powoduje, że potrawa ma niezwykły smak, słodkość 
przeplata się z lekką goryczą i szczyptą ostrości. 

Inaczej niż nasi poprzedni szefowie kuchni, pan Andrzej jako 
trzecie danie przedstawia deser. W tym przypadku są to lody, któ-
re robione są na miejscu. Smaki dobierane są zgodnie z gustami 
klientów hotelu. Do ich produkcji kucharz używa świeżych, lokal-
nych owoców jak czarne porzeczki, jagody, maliny. Ale obok tych 
standardowych lodów szef kuchni lubi pobudzić swoją wyobraź-
nię. Wtedy przygotowuje  autorskie semifredo z orzechami, czyli 
puszyste orzechowe lody z delikatną, kruchą bezą. 

t



ZDROWIE I URODA96 

omidory uprawiane są już od ośmiu tysięcy 
lat. Pochodzą z Ameryki Południowej a ich po-
dróż po świecie zaczęła się na przełomie XV 
i XVI wieku wraz z  wielkimi odkryciami geo-
graficznymi. Początkowo w Europie uprawia-
no je jako rośliny ozdobne. Dopiero z czasem 
przekonano się o  ich walorach smakowych. 

We Włoszech pomidory nazywane były zwyczajowo pomi d’oro, 
czyli „złote jabłka”. Zapożyczone od Włochów słowo „pomidor” 
zaczęło w  polszczyźnie funkcjonować dopiero w  XIX wieku – 
wcześniej używano raczej określeń „jabłka miłości” czy „złote 
jabłka”. 

Znane nam pomidory należą do gatunku pomidor zwyczajny 
(Lycopersicon esculentum Mill.), w  ramach którego stworzono 
wiele odmian. Znane są pomidory czereśniowe, o  niewielkich 
owocach, które mogą być czerwone lub żółte. Uprawiane są rów-
nież odmiany średnioowocowe i wielkoowocowe (w tym charak-
terystyczne „bawole serca”). Z kolei owoce odmian Lima są ideal-
ne na przetwory.

SOCZYSTE I ZDROWE

Pomidory należą do soczystych warzyw – ponad dziewięćdzie-
siąt procent ich masy stanowi woda. Są jednymi z  najczęściej 
zjadanych świeżych warzyw . Europejczycy zjadają tylko więcej 
cebuli, sałaty i  ziemniaków. Przetwory pomidorowe (sosy, soki, 
ketchupy, suszone pomidory) są za to najpopularniejszymi prze-
tworami warzywnymi. W  Stanach Zjednoczonych osiemdziesiąt 
procent spożywanych karotenoidów (naturalnych barwników ro-
ślinnych o właściwościach antyoksydacyjnych) pochodzi właśnie 
z pomidorów.

Te czerwone warzywa są źródłem potasu, kwasu foliowego, 
witamin A, E i tych z grupy B (B1, B2, B6). Oprócz nich pomidory 
zawierają fosfor, magnez, wapń i śladowe ilości nikotyny. 

Przede wszystkim jednak pomidory są bogate w likopen – natu-
ralny barwnik roślinny z dużym potencjałem przeciwutleniającym. 

LIKOPEN

Należący do karotenoidów likopen nadaje pomidorom ich 
czerwoną barwę. Udowodniono, że jest dwukrotnie skuteczniej-
szy w usuwaniu wolnych rodników niż inne związki należące do 
karotenoidów. Co ciekawe – świeże pomidory są gorszym źró-
dłem likopenu niż pomidorowe przetwory. Wchłanianie likopenu 
wzrasta szczególnie wraz z obróbką termiczną w wysokiej tempe-
raturze w obecności tłuszczy. Sztuczna suplementacja likopenem 
nie przynosi spodziewanych efektów – osoby, które przyjmowały 
ten związek w suplementach diety miały niższe stężenie likope-
nu we krwi niż uczestnicy badania przyjmujący likopen w formie 
„pomidorowej”.

Pomidory i  ich przetwory polecane są szczególnie mężczy-
znom. Udowodniono, że u  panów jedzący pomidory zmniejsza 
się o  26 procent prawdopodobieństwo zachorowania na raka 
prostaty w porównaniu do mężczyzn stroniących od tych czerwo-
nych warzyw. Przypuszcza się, że likopen jako silny przeciwutle-
niacz zahamowuje proliferację komórek nowotworowych – być 
może przeciwdziała też rozwojowi innych nowotworów, jednak 
wciąż na ten temat jest zbyt mało danych.

Inne badania nad likopenem dotyczą jego wpływu na układ ser-
cowo-naczyniowy. Udowodniono, że u mężczyzn wzrost stężenia 
likopenu we krwi może być powiązany z niższą grubością błony 
wewnętrznej naczyń krwionośnych, mniejszym ryzykiem rozwoju 
miażdżycy i  innych chorób układu krwionośnego. W badaniach 
z udziałem kobiet wykazano, że przyjmowanie przynajmniej sied-
miu porcji pomidorów w  tygodniu zmniejsza ryzyko pojawienia 
się chorób sercowo-naczyniowych o  30 procent względem ko-
biet, które zjadają średnio półtorej porcji pomidorów tygodnio-
wo. Lubiące pomidory panie były też szczuplejsze niż stroniące 
od pomidorów koleżanki.      

Szczególnie zdrowe, bo bogate w  likopen, są suszone pomi-
dory. Oprócz likopenu, zawierają one więcej cynku, potasu i ma-
gnezu niż świeże pomidory. Są szczególnie polecane w zalewie 
z oliwy z oliwek, która znana jest jako „dobry” tłuszcz. 

p

Niewiele osób wie, że pomidory, a szczególnie niektóre ich przetwory 
są źródłem rzadkich składników odżywczych – w tym o udowodnionym 
działaniu przeciwnowotworowym.

POMIDORY 
NA NOWOTWORY!
Autor: Anna Różańska
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ntruz” („Efterskalv”) musiał wygrać. Choć w kon-
kursie pełnometrażowych debiutów filmowych 
znalazły się w tym roku wyjątkowo mocne pozy-
cje, film Magnusa von Horna bije je wszystkie na 
głowę. Akcja rozgrywa się w Szwecji (reżyser jest 
Szwedem, absolwentem łódzkiej filmówki). Skan-
dynawski chłód podkreślony zdjęciami naszego 

krajana Łukasza Żala, wybitnie koresponduje z fabułą o wyobco-
waniu, naturze zła, zbrodni, karze i wybaczeniu. Historię intruza, 
Johna (Ulrik Munther), poznajemy przez niespieszną narrację. 
Krok po kroku odkrywamy historię bohatera, który z poprawczaka 
wraca do rodzinnego miasta, a ono go odrzuca. 

Okazuje się, że coraz agresywniej odsuwany ze społecznego 
życia na szwedzkiej prowincji chłopak popełnił w  przeszłości 
zbrodnię, choć jej powody pozostaną tajemnicą. Nie na wyjaśnie-
niu zagadki skupia się Magnus von Horn, ale na badaniu relacji 
jednostka-zbiorowość. Uważnie, dokładnie, na zimno. Spokój ka-
drów jest złowieszczy, a porządek pozorny – jak w filmowej spo-
łeczności, gdzie emocje się tłumi, choć wszystko od nich kipi. Czy 
skłonność do zła jest dziedziczna? – pyta reżyser znakomitymi epi-
zodami z  udziałem dziadka chłopca, granego przez wybitnego 
aktora, Wiesława Komasę, goszczącego w Koszalinie. 

„Intruz” to kino wymagające: długie ujęcia, śladowa ilość dialo-
gów. Na MiF film przyjechał z prestiżowymi nagrodami za scena-
riusz i reżyserię ubiegłorocznego Festiwalu Filmowego w Gdyni. 
„Intruz” to wypowiedź kompletna: niezwykle dojrzała, głęboka, 
wyważona, wyrafinowana, co w  przypadku debiutu praktycznie 
się nie zdarza.  

Jury w  składzie: Feliks Falk – przewodniczący, Jacek Petrycki, 
Agata Tuszyńska, Agnieszka Grochowska, Grzegorz Jankowski 
nie popełniło błędu także w pozostałych wyborach. Za reżyserię 
nagrodziło Kubę Czekaja za „Baby bump”, bezkompromisowy 
portret dojrzewania, równie błyskotliwy co trudny w odbiorze. Za-
bawny i obrzydliwy, brutalny, choć opowiada o delikatnej materii 
i trudno mu odmówić wrażliwości. Część oburzonych widzów nie 
przeczytała jej równie życzliwie, opuszczając kino w większym lub 
mniejszym oburzeniu. Kino Kuby Czekaja jest zauważalne i  od-
ważne, co zawsze cenne w przypadku młodego kina, od którego 

chyba bardziej niż jakiegokolwiek innego oczekuje się wyrazisto-
ści. Nagrodę przyznali mu też dziennikarze.

Choć nagrodzone za dźwięk, przepadły w  werdykcie równie 
odlotowe, otoczone niemal kultem przez krytyków i typowane do 
wielu nagród „Córki dancingu” Agnieszki Smoczyńskiej. Zdaniem 
autorki tego tekstu słusznie, bo to najbardziej przereklamowany 
film roku. Opowieść o syrenach z musicalem w tle nie uwiodła ani 
jury, ani koszalińskiej widowni. 

Młodzieżowe jury i publiczność doceniła za to debiut Wojcie-
cha Kasperskiego thriller „Na granicy” – znów ze zdjęciami Łuka-
sza Żala. Odtwórca jednej z ról tego filmu, Bartosz Bielenia, został 
nagrodzony za rolę męską (pozostałe nagrody – poniżej). Nagro-
dy odebrali też twórcy „Czerwonego pająka” Marcina Koszałki.  

Poziom obu konkursów napawa optymizmem – reżyserzy sięga-
ją po ciekawe tematy, kino gatunkowe, historie wyszukane i nie-
banalne. Serwowanie widzom oryginalnych środków wyrazu na 
szczęście coraz częściej idzie w parze z dobrą treścią. Cieszy też 
sama ilość debiutów – do konkursu trafiła połowa zgłoszeń. Rów-
nież w przypadku konkursu krótkometrażowego padł rekord pro-
pozycji. Jurorzy konkursu debiutów krótkometrażowych: Kinga 
Dębska (przewodnicząca), Marta Kownacka, Karolina Bielawska, 
Marcin Bortkiewicz i Tomasz Siwiński podkreślali też jego jakość, 
co odzwierciedliła ilość wyróżnień obok regulaminowych nagród. 
Trzeba wspomnieć, że te pozytywne parametry są konsekwencją 
faktu, że debiutantów od lat rozmaitymi projektami wspierają naj-
ważniejsze instytucje filmowe w Polsce, dbając by mogli prezen-
tować się w możliwie wielu miejscach. Koszalin wciąż pozostaje 
wyborem najważniejszym, a często - pierwszym.

Obok konkursu, brawa organizatorom należą się też za reper-
tuar sceny muzycznej – w  Browarze Kowal zagrali Fisz i  Emade 
pod szyldem projektu Kim Nowak, wschodząca gwiazda klubo-
wa Mary Komasa, hip-hopowy intelektualista L.U.C oraz jazzowy 
kwintet Łukasza Korybalskiego, a podczas gali zakończenia w Fil-
harmonii Koszalińskiej kapitalny koncert zagrał Andrzej Smolik 
i  Kev Fox. W  sekcjach pokonkursowych znalazły się: przegląd 
twórczości zmarłego niedawno Andrzeja Żuławskiego, pokazy 
najlepszych debiutów zagranicznych i  filmów jurorów, a  także 
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Plakat 35. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” (20-25 czerwca br.), z którego spoziera 
nieco złowieszczo kobieca twarz, nie okazał się proroczy. Większość nagród w obu konkursach zgarnęli 
mężczyźni, choć parytet płci w konkursowych zestawach został zachowany. Poziom konkursów – bezsprzecznie 
wysoki, werdykty – trafne, scena muzyczna – wyborna. Słowem: festiwal udany, bez rozczarowań, ale też 
większych zaskoczeń. Również bez hucznych obchodów 35-lecia. Szkoda? Kwestia oczekiwań. Tym razem 
najważniejsze było dobre kino.

FESTIWAL 
ŚWIETNYCH 
DEBIuTÓW
Autor: Anna Makochonik

kULTURA 
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Mariusz Włodarski i Magnus von Horn Piotr Loc Hoang Ngoc

Wojciech Kasperski Renata Gąsiorowska
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Konkurs pełnometrażowych debiutów filmowych: 
Wielki Jantar 2016 za pełnometrażowy debiut fabularny:
„Intruz” Magnusa Von Horna 
Jantar 2016 im. Stanisława Różewicza za reżyserię: 
Kuba Czekaj – „Baby Bump”  
Jantar 2016 za najlepszy scenariusz: Piotr Chrzan – „Klezmer”  
Jantar 2016 za główną rolę męską: Adam Woronowicz 
– „Czerwony pająk” 
Jantar 2016 za główną rolę kobiecą: Agnieszka Żulewska 
– „Chemia” 
Jantar 2016 za odkrycie aktorskie: Bartosz Bielenia 
– „Na Granicy”  
Jantar 2016 za zdjęcia: Marcin Koszałka –  „Czerwony pająk” 
Jantar 2016 za muzykę: Bartłomiej Gliniak –  „Na granicy”  
Jantar 2016 za dźwięk: Maria Chilarecka i Marcin Lenarczyk 
– „Córki dancingu”  
 
Konkurs krótkometrażowych debiutów filmowych:
Jantar 2016 za krótkometrażowy film animowany: „Cipka” 
w reż. Renaty Gąsiorowskiej 
Jantar 2016 za krótkometrażowy film fabularny: „Romantik” 
w reż. Mateusza Rakowicza
Jantar 2016 za krótkometrażowy film dokumentalny: 
„Więzi” Zofii Kowalewskiej 
Jantar 2016 za zdjęcia do filmu krótkometrażowego: 
Weronika Bilska za film „Więzi” oraz „Lila”  
Jantar 2016” za montaż filmu krótkometrażowego: 
Agata Cierniak za film „Daniel” 
Nagroda Specjalna Legalnej Kultury w Konkursie 
Krótkometrażowych Debiutów Filmowych: „Pół roku Franka W.”  
Katarzyny Warzechy  

wyróżnienia:  
W kategorii film animowany: „Gyros Dance” 
Piotra Loc Hoang Ngoca  
W kategorii film fabularny: „Otwarcie” Piotra Adamskiego 
W kategorii film dokumentalny: „Polonez” Agnieszki 
Elbanowskiej  
Nagrodę pozaregulaminowa (dyplom honorowy) za odkrycie 
aktorskie: Bartłomiej Kotschedoff za kreacje w filmach 
„NDR” oraz „Zadanie Elementarne”  

Nagrody pozaregulaminowe: 
Jury Młodzieżowe: „Na granicy” Wojciecha Kasperskiego  
Nagroda Dziennikarzy za film krótkometrażowy: 
„Trzy rozmowy o życiu” Julii Staniszewskiej 
Nagroda Dziennikarzy za film pełnometrażowy: 
„Baby bump” Kuby Czekaja  
Nagroda Publiczności: „Na granicy” Wojciecha Kasperskiego 

projekcje spektakli, panele branżowe poświęcone zagadnieniom 
castingu czy promocji filmów na festiwalach, a na koniec – warsz-
taty operatorskie z jednym z najlepszych autorów zdjęć w Polsce, 
Arkadiuszem Tomiakiem.

W zasadzie w program 35. Młodych i Film organizatorzy upako-
wali wszystko, czego można oczekiwać od nowoczesnego festiwa-
lu. Nawet plakat i oprawa wpisuje się w estetyczne i wizualne ten-
dencje. Trudno coś tej kompozycji zarzucić, zwłaszcza, że wszystkie 
wydarzenia i projekcje wciąż są darmowe. Nawet fakt, że 35-lecie 
nie zostało odnotowane w szczególny sposób nie razi, a odejmuje 
imprezie niepotrzebnego zadęcia. Tylko ciągle brak MiF-owi tylko 
czegoś specjalnego, nowatorskiego, ożywczego. Czegoś co poza 
festiwalowymi gadżetami i  fotogalerią na portalu społecznościo-
wym zostaje w pamięci na dłużej niż sześć festiwalowych dni.

jury - krótkimetraż

INTRUZ_Magnus von Horn, Mariusz Włodarski

jury - pełnymetraż

CIPKA_Renata Gąsiorowska





rzede wszystkim wraz z  dramaturgiem Mi-
chałem Pabianem odsączył dzieło Szekspira 
z  litrów treści. Z  sążnistego pięcioaktowego 
elaboratu pozostała esencja: półtoragodzinne 
studium władcy, satrapy, dyktatora. Szekspir 
odmalował Ryszarda III jednoznacznie, posił-
kując się obowiązującym przez wieki życio-

rysem króla – postaci odrażającej wyglądem i  kompensującym 
wynikające z  tego kompleksy okrucieństwem wobec dworu 
i poddanych (historycy toczą dziś zaawansowaną debatę, czy nie 
był to portret przesadzony, żeby nie powiedzieć nieprawdziwy, 
stworzony na potrzeby wizerunkowe dynastii Tudorów, której 
Szekspir – jak wiadomo – był kronikarzem i  pupilem). W  wersji 
Piotra Ratajczaka historia ma znaczenie drugorzędne. Ryszard III, 
owszem, ma widoczne fizyczne defekty i  wygłasza monolog na 
ten temat, jednak finalnie okaże się, że źródłem jego sadyzmu nie 
jest ani pokraczność, ani sztuczne oko, ani kaleka ręka. Jest nim 
pustka. Król jest po prostu psychopatą, pozbawionym empatii, 
zasad i  skrupułów, a  tym samym karykaturą człowieka i  władcy, 
rządzącego w myśl zasady „jeśli mnie nie kochają, niech się mnie 
boją”. Jego żywiołem jest manipulacja, kłamstwo, intryga. Mąci, 
dręczy, zastrasza, upokarza; tym się karmi, to go nakręca. Zła, któ-
rym obsiewa otoczenie nie uzasadnia nic, nic go nie definiuje, ani 
nie wyjaśnia. Ryszard III przekracza kolejne granice – staje się sa-
dystą, brutalnym potworem rozsadzającym królestwo od środka, 
przy oportunistycznym i bezradnym przyzwoleniu dworu. Zabija 
brata, by zaraz obleśnie uwodzić jego żonę, zleca morderstwa na 
lewo i prawo, eliminuje bliskich, nagradza morderców i złodziei. 
Im bardziej jest bezwzględny, tym bardziej żałosny, ale też niebez-
pieczny. Świadomość bycia marionetką w rękach głupca i szaleń-
ca ściera z twarzy każdy uśmiech, choćby ironiczny.

Reżyser uniwersalizuje przestrzeń. Współczesne stroje, neutral-
na, oszczędna scenografia (Beata Jasionek/Matylda Kotlińska). 
Czarne sylwetki, białe tło. Wszyscy ukryci za czarnymi okularami, 
by nie patrzeć w sobie oczy. Klasyczna muzyka, francja-elegancja, 
konwenanse. Piękno minimalizmu kontrastujące z  ludzką pluga-
wością ma siłę rażenia większą niż rozbryzgi krwi i mroczne deko-
racje. Ryszard III to figura dyktatora, którą da się wstawić w ściany 
obojętnie jakiego gabinetu politycznego, w dowolne czasy. Słu-
żalcze kreatury gotowe grzać się w  jego pozornym blasku rów-
nież. Dziś, w czasach geopolitycznych burz, wybrzmiewa to szcze-
gólnie złowieszczo.

Wizualnie i  dojrzałością „Ryszard III” nawiązuje do wcześniej-
szej, znakomitej „Kartoteki”. Zwłaszcza w pierwszej połowie Piotr 
Ratajczak stosuje rozwiązania, jakich używał przy realizacji dra-
matu Różewicza. Można widzieć w  tym ukonstytuowanie autor-
skiego stylu albo – niestety – jego wtórność. To spektakl trudny 
w odbiorze poprzez wymagający dużego skupienia tekst (wybitny 

przekład Stanisława Barańczaka!), ale i  – konieczny przy objęto-
ści zespołu – zabieg odgrywania przez aktorów kilku ról, w czym 
momentami trudno się połapać. Wykonanie „Ryszarda III” da się 
dzielić przez pół: część zespołu gra znakomicie, część deklamuje 
tekst. Wojciech Rogowski w  tytułowej roli odnalazł się świetnie. 
Gra oszczędnie, konsekwentnie, doskonale wyważa wspomnia-
ną śmieszność z grozą coraz bardziej bezwzględnych zachowań. 
Równie przekonująco gra zimnego hegemona, co swoją zapija-
czoną wersję. Na pół – dosłownie – można podzielić też dynami-
kę inscenizacji. Pierwszą połowę – chaotyczną i nudnawą – rów-
noważy tempo i błyskotliwość drugiej aż do wymownego finału. 
Gdyby nie ostatnie 45 minut, „Ryszarda III” ciężko byłoby uznać 
za spektakl udany. Na koniec jednak wiadomo, że to rzecz ważna, 
aktualna, godna uwagi i skłaniająca do refleksji. Na pewno najlep-
sza pozycja repertuarowa minionego sezonu BTD i ratująca go od 
oceny niedostatecznej.

102 

p

Piotrowi Ratajczakowi udała się rzecz niezwykła. Jest jedynym w Koszalinie reżyserem, którego spektakle 
zyskały status wydarzeń, na które się czeka, i o których potem zawzięcie się dyskutuje. Twórca do dyskusji 
zaprasza wprost jako otwarcie politykujący, zdeklarowany teatralny publicysta. Od 2008 roku dla Bałtyckiego 
Teatru Dramatycznego zrealizował cztery spektakle, począwszy od popkulturowego „Wodzireja. Koszalin 
kulturkampf” (2008) i punkowych „Szewców” (2009) przez minimalistyczną „Kartotekę” (2011) aż po „Ryszarda 
III” – sumę tych dokonań, a jednocześnie swoją najpoważniejszą dotąd wypowiedź na koszalińskiej scenie.

WSZYSTKO ZA TRON
Autor: Anna Makochonik
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Koszalińska scena pikuje w dół, co staje się tym mocniej nie-
pokojące, im głośniej zaczynają sygnalizować to aktorzy. Arty-
styczne wybory wydają się coraz bardziej zagadkowe i niezrozu-
miałe. Jak choćby to, że szansę na wyreżyserowanie spektaklu 
(„Bezwietrzne lato”) otrzymuje autorka najgorszego przestawie-
nia 5. KKM „m-teatr”, co owocuje dziełem na poziomie III roku 
akademii teatralnej. Mamy też banalną komedio-farsę („Praw-
da”) i tandetną farso-komedię („Seans”). Na szczęście także ka-
pitalne przedstawienie dla dzieci („Cykor – bojąca dusza”), choć 
fakt, że na głównej miejskiej scenie teatralnej najlepiej wypada 
sztuka dla najmłodszych brzmi jak żart. Sezon 2015/2016 jest 
najsłabszym w ostatnich latach. W każdym zdarzały się wpadki 
i pomyłki, jednak tym razem dysproporcje banału i miałkości do 
wartości i jakości są zbyt wyraźne.

Co cieszy, na marginesie oficjalnej działalności aktorzy zaan-
gażowali się w projekt pomysłu Dominiki Mrozowskiej, polega-
jący na czytaniu wybranych tekstów w kawiarnianych warunkach 
i  odbyli już dwa takie spotkania z  widzami. Zarówno czytanie 
„Opowieści o zwyczajnym szaleństwie” jak i  „Być jak Kazimierz 
Deyna” wypadło świetnie, a aktorom sprawiło autentyczną przy-
jemność. Szkoda, że tak znakomitych utworów nie oglądamy na 
deskach BTD.

W tym roku Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-teatr” prze-
niosły się na jesień. Przewodnie hasło 7. edycji, która odbędzie 
się od 14 do 18 września brzmi „Reżyser w rzeczywistości”. Obej-
rzymy sześć spektakli konkursowych: „Bezwietrzne lato” (Bałtyc-
ki Teatr Dramatyczny im. J. Słowackiego w Koszalinie), „Cynkowi 
chłopcy” (Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w  Wałbrzy-
chu), „Drugi spektakl” (Teatr Polski w Poznaniu), „Versus” (Teatr 
Nowy w Poznaniu), „Trollgatan. Ulica Trolli” (Teatr Współczesny 
w Szczecinie), „Bang Bang” (Teatr im. S. Jaracza w Łodzi). W pro-
gramie znalazł się też spektakl towrzyszący „Błazen Pana Boga” 
(Stowarzyszenie Teatralne Badów) oraz przedstawienie dla dzie-
ci „Kamienie w kieszeniach” (Teatr Montownia w Warszawie).



d 7 do 10 lipca 2016 roku w Sianowie królo-
wała kultura ludowa w wielu różnych posta-
ciach i odmianach. – Trzecia edycja każdej 
imprezy jest dla organizatorów niezwykle 
ważna – mówiła Aleksandra Kowalczyk, dy-
rektor FFF. – To tak samo jak z dzieckiem, 
które samodzielnie staje na nogi. Powo-

li łapie równowagę, nabiera pewności siebie, ale wciąż liczy na 
pomoc otoczenia. W  przypadku Folk Film Festiwal największe 
i niezbędne wsparcie dają nam uczestnicy festiwalu, którzy tłumie 
zawitali do Sianowa. 

WAŻNA „SZTUKA ROZRYWKI”

Folk Film Festiwal składa się z cyklu projekcji filmowych i trzech 
imprez towarzyszących: Konkursu Filmów o Wsi KOKOF-y, Kier-
maszu Smaków oraz Przeglądu Amatorskich Zespołów Ludowych. 

Program edycji 2016 wzbogaciły występy i obecność gwiazd. 
– Staramy się prezentować artystów znanych i  lubianych w  ich 
najlepszych odsłonach zawodowych – dodaje Piotr Pawłowski, 
dyrektor artystyczny festiwalu. – Koncerty i spektakle są okazją do 
obejrzenia i posłuchania twórców od lat pracujących na najwyż-
szym poziomie artystycznym. 

„Sztuka rozrywki”, o  której mówi Piotr Pawłowski, to domena 
najlepszych artystów, którzy łączą lekkość z istotną treścią przeka-
zu, a równocześnie chętnie sięgają po inspiracje kulturą ludową. 
W ciągu trzech edycji, FFF stał się pomostem międzykulturowym, 
który promuje to, co w kulturze ludowej najważniejsze i najcen-
niejsze.  

SPOTKANIA Z PUBLICZNOŚCIą 

Z publicznością spotkał się Artur Barciś, aktor filmowy, teatralny 
i telewizyjny, osobowość kina polskiego, prywatnie człowiek nie-
zwykle skromny, dowcipny, pogodny. 

Warszawski Teatr Capitol przywiózł do Sianowa komedię omy-
łek „Lunch o  północy”, w  której występują: Joanna Kurowska, 
Anna Oberc, Piotr Gąsowski i Paweł Królikowski. Ostatni z wymie-
nionych był gościem II edycji FFF i – jak sam mówi – wywiózł z Sia-
nowa „same dobre emocje”. Przed spektaklem na deskach kina 
Zorza, aktorzy również spotkali się z  publicznością, podpisywali 
autografy i pozowali do zdjęć. 

Gwiazdą muzyczną festiwalu była formacja Czesława Mozila 
Czesław Śpiewa. Kameralny, pełen dobrej energii i humoru kon-
cert zapewne na długo pozostanie w pamięci sianowian. Artysta 

o

III edycja Folk Film Festiwal (FFF) przyciągnęła do Sianowa miłośników kina, teatru, muzyki, sztuk 
rękodzielniczych, kuchni regionalnej, zabawy ludowej i  wielu innych dziedzin kultury ludowej. Festiwal 
odbył się w  zmienionym – z  końca sierpnia na początek lipca – terminie, a  ponadto rozrósł się o  kolejne 
duże i istotne wydarzenie towarzyszące – Kiermasz Smaków. 

SAME DOBRE 
EMOCJE 
Autor: Adam Różański / Foto: Urszula Jackowska 
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potwierdził, że pozostaje twórcą osobnym, który – jako lider pol-
sko-duńskiego zespołu Czesław Śpiewa – tworzy trudną do sklasy-
fikowania muzykę z pogranicza popu, rocka, kabaretu. 

FILMOWCY KOChAJą WIEŚ

KOKOF-y to konkurs jedyny w swoim rodzaju. Jego reguły się 
proste: wystarczy w  dowolnej technice i  na dowolnym sprzęcie 
przygotować jednominutowy film w jednej z wybranych kategorii: 
fabuła, mini dokument lub forma, a następnie przesłać plik za po-
mocą formularza na stronie www.kokofy.pl. Ważne, aby tematyka 
filmu w jakikolwiek sposób dotyczyła wsi. Inspiracja ta może mieć 
charakter wyrazisty lub luźny, symboliczny. 

Podobnie jak w  przypadku dwóch wcześniejszych edycji, jury 
konkursowe miało problem z  wyborem filmów nagrodzonych. 
Dlaczego? – Filmowcy z  miłością odnoszą się do polskiej wsi – 
podsumowuje Piotr Pawłowski, również zasiadający w jury. – Krót-
ka forma ma cechy syntetyczne, ale okazuje się dobra dla prezen-
tacji miejsc, w których czas płynie wolniej. Nie mieliśmy wrażenie, 
że minuta to dla nich za krótko, co po raz kolejny dowodzi, że nie 
forma, lecz treść mają znaczenie w produkcji filmowej. 

STO PRZEPISÓW NA PIEROGI

Nowością festiwalową był – zlokalizowany w miasteczku festiwa-
lowym, czyli między kinem, budynkiem Centrum Kultury, a namio-
tem koncertowym – Kiermasz Smaków z udziałem lokalnych i re-
gionalnych producentów żywności, któremu towarzyszył konkurs 
na „Najlepsze pierogi Pomorza Środkowego”. 

Pierogi tradycyjne można przyrządzać na sto sposobów. Znane 
są w co najmniej 10 kuchniach świata. Jednak nikt tak dobrze nie 
zna się na nich jak Polacy. Charakterystyczną potrawę z ciasta po-
dajemy na stołach już od XIII wieku. Popularnością wśród uczest-
ników festiwalu cieszyły się także warsztaty wyrobu najsmaczniej-
szych pierogów na bazie tradycyjnych, ale dzisiaj już odrobinę 
zapomnianych, receptur kuchennych. – Zależy nam na promocji 
dobrych praktyk żywieniowych i  producentów żywności wytwa-
rzanej zgodnie z polskimi przepisami tradycyjnymi – dodaje Alek-
sandra Kowalczyk. – Chcemy edukować mieszkańców w zakresie 
kultury kulinarnej, która również jest elementem dorobku kultury 
ludowej.  

NA WALIZKACh I W ChMURACh 
Festiwal zwieńczyła IV edycja Przeglądu Amatorskich Zespołów 

Ludowych, który – wśród formacji z regionu – cieszy się ogromną 
popularnością. Przegląd ma już swój klimat, w który wpisuje się 
jarmark rękodzieła, poczęstunek na słodko i zabawa dla najmłod-
szych, wszystko to – po raz pierwszy, ale zapewne nie ostatni – na 
placu przed kinem i namiotem.  

Zanim jednak wybrzmiała ostatnia nuta, a  laureaci przeglądu 
otrzymali nagrody, na dziedzińcu wystąpiły teatry uliczne. Tym ra-
zem do Sianowa zawitały formacje: „Na Walizkach” z Wrocławia 
oraz „Z Głową w Chmurach” z Poznania. 

Poznański teatr szczudlarzy istnieje od 1999 roku. – Początkowo 
zajmowaliśmy się obsługą eventów i organizacją imprez integra-
cyjnych – mówią aktorzy. – Dwanaście lat temu drugą specjalizacją 
firmy stały się szczudła. Dzisiaj łączymy te dwa elementy. 

Twórczość teatru „Na walizkach” to przede wszystkim komedie 
mieszczące się w konwencji teatru ulicznego, improwizacji, visual 
comedy, cyrk. – Nasze korzenie wywodzą się z pantomimy, ale za-
interesowania i  inspiracje wykraczają daleko szerzej poza sztukę 
mimu – wyjaśnia Łukasz Jędrzejczak, aktor. 
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„BESTIA” MAGDY 
OMILIANOWICZ

le osób zabił Pękalski naprawdę, pewnie się już nigdy 
nie dowiemy. Niektóre szacunki mówią nawet o  90. 
Ale co innego podejrzewać, co innego udowodnić 
procesowo. A w procesie „wampira z Bytowa” proku-
ratura była bliska całkowitego blamażu. Opóźniony 
w  rozwoju morderca raz chętnie opowiadał, potem 
odwoływał zeznania; prowokował kolejne wizje lo-

kalne, bo lubił jeździć po Polsce i dużo zjeść (podczas wyjazdów 
dostawał od policjantów dodatkowe porcje). Można odnieść wra-
żenie, że bawił się ze śledczymi w kotka i myszkę. 

 2019 roku Pękalski stanie się wolnym człowiekiem. Jego przy-
szłość nie jest jasna. Nie ma pewności, czy trafi do specjalnego 
ośrodka, jak ten w Gostyninie, gdzie w końcu umieszczono inne-
go głośnego mordercę – dewianta Mariusza Trynkiewicza. 

Magda Omilianowicz stawia pytanie o  przyszłość Lesia (tak 
bywał nazywany i samo o sobie mówił Pękalski) i o to, jak społe-
czeństwo powinno się bronić przez tego typu ludźmi. Była pierw-
szym dziennikarzem, który jeszcze przed końcem procesu mógł 
porozmawiać z „Wampirem z Bytowa” w areszcie. Teraz wróciła do 
tamtych rozmów, spotkała się z bohaterem ponownie. Z rozmów 
z nim, a także z ludźmi w różny sposób związanymi ze sprawą, zbu-
dowała bardzo interesującą relację. Nie epatuje w niej nadmia-

rem opisów makabrycznych praktyk Pękalskiego, choć zupełnie 
od nich uciec nie mogła. Próbuje szukać mechanizmu działania 
i motywacji człowieka, który Panu Bogu się nie udał. 

To nie jest książka do poduszki. Ani do czytania jednym 
tchem. Po prostu nie sposób w jednej dawce przyjąć do wiado-
mości takiego ogromu zła, jakie wyrządził ten człowiek. Książka 
Magdy Omilianowicz skłania do myślenia. W  opisanych oko-
licznościach dorastania Leszka Pękalskiego i jego życia jako już 
dorosłej osoby odnajdujemy elementy, które każdy z nas z pew-
nością zauważył gdzieś jeszcze, gdzieś w obserwowanej rzeczy-
wistości. Czyżby ludzie, których ta rzeczywistość (rzeczywistość 
zła – nazwijmy to o  imieniu) dotyczy, również byli „tykającymi 
bombami”. Co sprawia, że tkwiące w człowieku zło uwalnia się 
jak niszczycielska siła granatu po wyciągnięciu zawleczki? Pyta-
nia pozostają.

Warto sięgnąć po książkę Magdy Omilianowicz także z  tej 
przyczyny, że jest to rzecz napisana doskonale. Próby pisywania 
większych form podejmuje w ostatnich latach wielu dziennikarzy 
– głównie z powodu niekorzystnych dla nich przemian na rynku 
pracy i rynku wydawniczym. Nie wszystkim udaje się przejść z po-
ziomu codziennej, gazetowej sieczki na poziom literatury non fic-
tion. Autorka „Bestii” znalazła na to metodę. 

I

Kiedy czytamy pełne okrucieństwa powieści Stephena Kinga albo Marka Krajewskiego, wiemy że to zmyślenie 
i że w każdej chwili możemy się otrząsnąć  z tych wytworów pisarskiej wyobraźni. Koszalińska reporterka 
Magda Omilianowicz przypomina w swojej opowieści zatytułowanej „Bestia. Studium zła” historię prawdziwą 
i jak najprawdziwszego seryjnego mordercę. Urodzony w 1966 roku pod Bytowem Leszek Pękalski został 
skazany na 25 lat za jedno zabójstwo, choć prokuratura próbowała udowodnić mu 17 śmiertelnych ofiar, 
a on sam przyznał się do zabicia na tle seksualnym 63 kobiet, trzech mężczyzn i spowodowania śmierci 
niemowlęcia. Niedługo wyjdzie na wolność. 

Autor: Andrzej Mielcarek
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Coś dla fanów „Dziewczyny z  pocią-
gu”. Anita prawie nie wychodzi z  domu. 
Podgląda ludzi przez kamery miejskiego 
monitoringu. To jej okno na świat, które 
pozwala kontrolować wszystko i  wszyst-
kich. I zapomnieć o sypiącym się małżeń-
stwie oraz dziecku, które bardzo chciałaby 
mieć. Pewnego dnia znajduje w szafie su-
kienkę, której nie kupiła. Później szminkę, 
która do niej nie należy. Potem wydarza 
się coś jeszcze… Ktoś wie o niej wszystko. 

I  powoli realizuje swój plan. Thriller psychologiczny, którego nie 
będziesz mógł odłożyć. Takiej autorki jeszcze w  Polsce nie było. 
Magda Stachula (ur. 1982) – absolwentka judaistyki na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim. Pracowała w  firmie importującej kamery do 
monitoringu. Ma męża i dwójkę dzieci, mieszka w Krakowie. Zapa-
miętajcie to nazwisko.

Magda Stachula: 
„Idealna”

Jak wyciągnąć z Pentagonu 300 milio-
nów dolarów i nieźle się zabawić? Niewia-
rygodna ale prawdziwa historia o fortunie 
i  imprezach, która wciągnie was niczym 
„Wilk z Wall Street”. Efraim szukał okazji, 
aby trochę zarobić i  poimprezować. Po-
stanowił wykorzystać do tego największe-
go naiwniaka w USA – system zamówień 
publicznych Pentagonu. W styczniu 2007 
roku on i  jego kumple, Alex i David, wy-
grali kontrakt o  wartości 300 milionów 

dolarów na dostawę broni dla amerykańskich żołnierzy w Afgani-
stanie. Ponieważ jej nie mieli, kupili tanio starą zardzewiałą chińską 
amunicję od albańskich handlarzy i wysłali ją do Kabulu. Gdyby 
byli ostrożniejsi, może nigdy byśmy o nich nie usłyszeli. Trójka po-
palających trawę kumpli wkurzyła jednak kilka ważnych osób – od 
Moskwy po Waszyngton. „Rekiny Wojny” można porównać tylko 
do „Wilka z Wall Street”: prawdziwa historia trójki żółtodziobów, 
którzy odnoszą gigantyczny sukces, handlując bronią. Od imprez 
w Miami poprzez korytarze Pentagonu do awantur z rosyjską ma-
fią. Przewrotna, dynamiczna, pełna humoru, narkotyków, przekrę-
tów i skandali opowieść, którą wciąga od pierwszej strony.

Guy Lawson: 
„Rekiny Wojny”

Ponoć najbardziej tajemnicza książ-
ka roku. Jej treść musi pozostać tajna aż 
do dnia premiery. Wielki powrót serialu, 
który stał się początkiem nowoczesnej 
telewizji. „Miasteczko Twin Peaks”, najbar-
dziej fascynująca serialowa produkcja XX 
wieku, jedno z  największych osiągnięć 
Davida Lyncha, mistrza surrealistycznej 
grozy i  czarnego humoru, powraca na 
ekrany już w  2017 roku. Książka Marka 
Frosta, współscenarzysty serialu, stanowi 

pomost fabularny między tym, co zdarzyło się w Twin Peaks 25 
lat temu, a  tym, co czeka nas teraz. Jest niezbędna do tego, by 
zrozumieć akcję nowego sezonu. Laura Palmer obiecała agento-
wi Cooperowi, że spotkają się ponownie za dwadzieścia pięć lat. 
Nadszedł czas na spełnienie tamtej obietnicy… lub groźby. 

Mark Frost: 
„Sekrety Twin Peaks”

Czy wiesz, że na ciuch z  wyprzedaży 
albo kolejny błyszczyk pracujesz kilka go-
dzin? Czy naprawdę potrzebujesz całej 
baterii szamponów stojących na łazienko-
wej półce, zapachowych świec i nieużywa-
nych kubków? Gromadzenie rzeczy, kupo-
wanie „w nagrodę za ciężki dzień” wcale 
nie uszczęśliwia i  nie czyni nas lepszymi. 
I na dodatek odbiera przyjemność wyboru 
tego, co naprawdę istotne. Przekonaj się, 
że mniej znaczy więcej. Podejmij wyzwanie 

minimalizmu! Odkryj zaskakująco prosty i konkretny plan pozbycia 
się przytłaczającego nadmiaru. Zacznij od drobnych zmian. Od ma-
łych bastionów chaosu: szafki z przyprawami, szuflady z biżuterią... 
Spróbuj spędzić 21 dni bez czegoś, co wydawało się niezbędne – 
to wystarczy, by wyrobić w sobie nawyk. Segreguj, wystawiaj, po-
rządkuj! MNIEJ przedmiotów to WIĘCEJ wolności. MNIEJ rzeczy to 
WIĘCEJ spokoju i radości z tego, co już masz. MNIEJ toksycznych 
relacji to WIĘCEJ czasu dla siebie i najbliższych. Książka Katarzyny 
Kędzierskiej, która swoją drogę do minimalizmu już przeszła, z pew-
nością będzie w tym doświadczeniu pomocna. 

Katarzyna Kędzierska: 
„Chcieć mniej. Minimalizm w praktyce” 

14 sierpnia 1941 roku w obozie koncen-
tracyjnym w Auschwitz umiera franciszka-
nin Maksymilian Maria Kolbe. W latach 30. 
ub. wieku stworzył największe imperium 
medialne na świecie. W  Oświęcimiu stał 
się niezłomnym zakonnikiem gotowym 
oddać życie za drugiego człowieka. Dla 
Marianny Kolbe zawsze był ukochanym 
synkiem, za którym wylała morze łez. Pew-
nego sierpniowego poranka 1941 roku 
obudziła się o  świcie. Zerwała się z  po-

ścieli, zastanawiając się, jaki jest dzień tygodnia i co teraz jest do 
zrobienia. „Wtem ktoś otwiera drzwi. Patrzę, wchodzi Maksymilian 
w habicie, uśmiechnięty i mówi do mnie: Mamusiu! zapewniałem 
ciebie, abyś się o mnie się nie martwiła. Ale teraz jestem szczęśliwy. 
Tak, bardzo szczęśliwy! Mówiąc te słowa, nie zatrzymuje się, tylko 
idzie dalej”. Marianna zaczęła do niego wołać: powiedz, gdzie je-
steś? Ale postać wtedy już zniknęła. Tego samego dnia, po godzi-
nie 8 rano, do klasztoru przyszedł goniec z magistratu i powiedział, 
że pani Kolbe wzywana jest do siedziby Gestapo. „Pomodliłam się 
do Matki Bożej i w duchu powiedziałam sobie: co mnie starej zro-
bią, wzięłam dokumenty i ruszyłam w drogę”. Na miejscu przekaza-
no jej wiadomość o śmierci Rajmunda Kolbe, jej syna, który przyjął 
zakonne imię Maksymilian. Marianna dużo bardziej chciałaby się 
dowiedzieć, że zostaje aresztowana – informacja, którą otrzymała, 
była najgorszą z możliwych. Wtedy też zrozumiała, że wizja syna 
nie była snem, tylko rzeczywistością. Niczego więcej się nie do-
wiedziała, rzeczy osobiste miały zostać wysłane na jej adres.  Opo-
wieść Natalii Budzyńskiej przybliża postać, która z pewnością miała 
ogromny wpływ na ukształtowanie jednej z najbardziej istotnych 
ale i kontrowersyjnych postaci polskiego Kościoła XX wieku. 

Natalia Budzyńska: 
„Matka męczennika”

Nowości i hity
Wydawnictwa Znak

PRESTIżOWE KSIążKI



„Stanisław Ignacy Witkiewicz miał dwie 
daty urodzin, dwie daty chrztu, dwie pary 
rodziców chrzestnych, dwa miejsca po-
chówku, a nawet pogrzeb w dwóch oso-
bach dwóch płci”. Zawarł jedno małżeń-
stwo (a może jednak dwa?), ale zastępy 
kobiet miał niezliczone. Syn Stanisława 
Witkiewicza – malarza, twórcy stylu zako-
piańskiego i Marii Witkiewiczowej – pia-
nistki, chrześniak legendarnego Sabały 
– zakopiańskiego Homera – i Heleny Mo-

drzejewskiej – wybitnej aktorki, jest jednym z najbardziej rozpo-
znawalnych, kontrowersyjnych i barwnych polskich artystów. Jego 
charakterystycznego malarstwa nie sposób pomylić z twórczością 
żadnego artysty, a fotografie, powieści, dramaty i eseje, sygno-
wane „Witkacy”, są niewyczerpanym źródłem inspiracji. Rewolu-
cjonista i wywrotowiec, za życia niedoceniany, dołączył do grona 
klasyków, ale jego postaci i twórczości nie pokrył ani kurz, ani pa-
tyna. Fascynujący, niejednoznaczny, mimo upływu lat awangardo-
wy – przyciąga uwagę niemal jak za życia. Niektórzy nazywali go 
Don Juanem z Krupówek, który „sieci zapuszczał szeroko: zaganiał 
aktorki, panny z ambicjami i doktorowe na wakacjach”. Miał pło-
mienny romans z Ireną Solską, jego pierwsza narzeczona popeł-
niła samobójstwo, żona wkrótce po ślubie zamieszkała osobno, 
kobieta, przy której rozstał się ze światem, do końca życia utrzymy-
wała, że wzięli ślub przed Bogiem – a wszystkie one zostawiły swój 
ślad w jego twórczości. Kobiety uwielbiał i nimi pogardzał. Kochał, 
nieustannie zdradzając, tę jedyną – Ninę. Pisał do niej: „Nie opusz-
czaj mnie, bo się zabiję albo zwariuję”. Zabił się i tak. 18 września 
1939 roku w Jeziorach na Ukrainie, na wieść o wejściu Armii Czer-
wonej, odebrał sobie życie. Była przy nim kochanka.” Opowieść 
Małgorzaty Czyńskiej o „mataficznym haremie” będzie miała swą 
premierę 31 sierpnia br.

Małgorzata Czyńska: 
„Kobiety Witkacego. Metafizyczny harem”
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Wracasz do domu. Twoje dziecko 
szaleje, krzyczy, nie daje się uspokoić. 
Chcesz odpocząć, odreagować po cięż-
kim dniu, a tu taki chaos. Co z tym dziec-
kiem jest nie tak?! NIC. Ono też jest zmę-
czone i  musi odreagować. Czas wrócić 
do normalności. Enrico Gnaulati, doktor 
psychologii i psychoterapeuta z wielolet-
nim doświadczeniem w  pracy z  dziećmi 
i młodzieżą, zauważył, że do jego gabine-
tu zaczęło trafiać coraz więcej pacjentów 

z poważnymi diagnozami – ADHD, autyzm, choroba dwubieguno-
wa. Tymczasem on widział zwyczajne, fajne dzieci, które na swój 
sposób starają się poradzić sobie z problemami. Autor przekonu-
je, że wiele tak zwanych nietypowych zachowań, czy to u wyciszo-
nego wrażliwego pięciolatka, czy u  nerwowego dziesięciolatka, 
można wytłumaczyć w zupełnie inny sposób – złą dietą, brakiem 
snu, przechodzeniem przez typowy dla tego wieku bunt. W przy-
stępny sposób pokazuje, jak radzić sobie z problemami i nie dać 
się zmanipulować modom kreowanym przez media i firmy farma-
ceutyczne, których ofiarą padają nasze dzieci. Przekonaj się, że na-
sze dzieci są normalniejsze, niż nam się wydaje, a problemy z nimi 
można łatwo rozwiązać.

Enrico Gnaulati: 
„To normalne”

Jeden z  najlepszych polskich repor-
terów rzuca nowe światło na rzeź wo-
łyńską. Rzeź wołyńska to nie tylko licz-
by ofiar i  polityczne spory, ale przede 
wszystkim poruszające historie ludzi. 
Witold Szabłowski, rusza na Ukrainę, 
by odnaleźć ostatnich żyjących świad-
ków tamtych wydarzeń. Jako pierwszy 
szuka odpowiedzi na pytanie: kim byli 
Ukraińcy, którzy pomogli wówczas Po-
lakom? Wrogość między ludźmi tliła 

się jeszcze przed wojną. Ale gdy latem 1943 roku ukraińscy na-
cjonaliści zaczęli zabijać dziesiątki tysięcy Polaków, ich ukraińscy 
sąsiedzi musieli wybierać. Jedni pomagali mordować, a czasem 
nawet zabijali swoje polskie żony i dzieci. Ale inni ryzykowali ży-
cie, chowając Polaków na strychach, w schowkach i stodołach. Co 
spotkało panią Hermaszewską, gdy z  półtorarocznym Mirkiem 
w  ramionach uciekała przed banderowcami? Jakim cudem 10 
tysięcy Polaków przetrwało w pospiesznie zbudowanej warowni, 
z której nie było żadnej ucieczki? Czy żeby ratować innych, trzeba 
zdradzić swoich? Co pamięć o ukraińskich sprawiedliwych mówi 
o naszej tożsamości? Dlaczego w trudnych czasach największym 
bohaterstwem bywa zachowanie się po ludzku? „Sprawiedli-
wi zdrajcy” to próba odpowiedzi na te ciągle aktualne pytania. 
Witold Szabłowski to dziennikarz „Dużego Formatu”, autor cenio-
nych książek „Zabójca z  miasta moreli. Reportaże z Turcji”, „Tań-
czące niedźwiedzie”, współautor książki „Nasz mały PRL”. Laureat 
prestiżowych nagród, m.in.: Nagrody Dziennikarskiej Parlamentu 
Europejskiego i Nagrody im. Beaty Pawlak; nominowany do Na-
grody Literackiej Europy Środkowej Angelus i  Nagrody Literac-
kiej NIKE. PREMIERA książki zaplanowana jest na 14 września br., 
a premiera filmu Wojciecha Smarzowskiego zatytułowanego „Wo-
łyń” na 7 października 2016 br. 

Witold Szabłowski: 
„Sprawiedliwi zdrajcy. Sąsiedzi z Wołynia”

Wejdźmy do domu, w którym zamiesz-
ka przyszły prezydent USA. „Rezydencja” 
to prawdziwie zachwycająca lektura peł-
na skandalizujących anegdot, (…) opo-
wiedzianych przez byłych i  obecnych 
członków personelu Białego Domu – na-
pisano w  „The Washington Post”. „Jeśli 
kręcą was szczegóły życia w  rezydencji 
Underwoodów z serialu House of Cards 
(…) przed wami prawdziwa kopalnia 
wiedzy (…) – dodaje „Glamour”. Jakie 

tajemnice skrywają rodziny Kennedych, Reaganów, Bushów, Clin-
tonów i Obamów? Co robi prezydent USA, gdy zamykają się za 
nim drzwi Rezydencji? Ile jest prawdy w House of Cards? Jedy-
nie pracownicy rezydencji znają wszystkie sekrety najbardziej 
strzeżonego domu świata. Rodziny prezydenckie przychodzą 
i  odchodzą – nie zmienia się tylko personel. Teraz kamerdyne-
rzy i  pokojówki odsłaniają kulisy codziennego życia w  Białym 
Domu. Wspominają, jak starali się omijać gabinet Kennedy’ego, 
gdy ten właśnie zdradzał śliczną żonę Jackie. Opowiadają o  11 
Września z perspektywy, której nikt dotąd nie poznał. Ujawniają, 
co robi Michelle Obama, by zapewnić córkom „normalne życie”.  
Światowy bestseller cenionej dziennikarki, która spędziła cztery 
lata w Białym Domu, wart jest tym większej uwagi, że wkrótce ty-
tułowa rezydencja będzie miała kolejnego lokatora lub lokatorkę. 
Do wyborów w USA zostały tygodnie

Kate Andersen Brower: 
„Rezydencja”
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Oryginalna, zabawna, pokrzepiająca 
opowieść o  dziewczynie, która zostaje 
najlepszą kucharką świata. Szef kuchni 
Lars Thorvald ma w  życiu trzy miłości – 
gotowanie, żonę Cynthię i córeczkę Evę. 
Kiedy Cynthia zakochuje się w winie i cza-
rującym sommelierze, opieka nad córką 
całkowicie spada na Larsa, który dzieli 
się z  nią swoimi kulinarnymi pasjami. 
Porzucona przez matkę Eva, dorastając 
znajduje ukojenie w  smakach rodzimej 

Minnesoty, los pobłogosławił ją bowiem podniebieniem, jakie 
zdarza się raz na generację. Wkrótce dziewczyna staje się tajemni-
czą kucharką wydającą ekskluzywne przyjęcia...Każdy rozdział tej 
powieści opowiada historię potraw, które pojawiły się w życiu Evy, 
by ostatecznie połączyć się podczas wspaniałej i emocjonującej 
uczty stanowiącej świadectwo siły i  wytrwałości młodej kuchmi-
strzyni. Jedzenie dostarcza zarówno pokrzepienia, jak i poczucia 
przynależności, a związane z nim historie są na przemian ekscen-
tryczne, rozśmieszające i poruszające. To opowieść o niezwykłym 
sukcesie biednej dziewczyny potrafiącej czynić cuda w  kuchni, 
o matkach i córkach i o tym, jak jedzenie staje się ich wspólnym 
językiem, o  słodko-gorzkiej naturze samego życia – utraconych 
szansach i  radosnych niespodziankach. Pochłania się tę książkę 
jednym kęsem, lecz jeszcze długo można się rozkoszować jej sma-
kiem. Bestseller New York Timesa, jedna z najlepszych powieści 
amerykańskich roku 2015.

J. Rayan Stradal: 
„Smak chili, smak życia”

Setka zesłańców na Ziemię staje przed 
największym wyzwaniem. Inni Ziemianie 
powracają do domu. Kilka tygodni po 
lądowaniu na Ziemi młodzi koloniści zdo-
łali założyć obóz i zaprowadzić porządek 
w  dzikim środowisku.  Delikatna równo-
waga ulega jednak zakłóceniu, kiedy na 
Ziemię docierają nowe lądowniki. Ci, któ-
rzy dostali się na ich pokłady, mogą mó-
wić o szczęściu, ponieważ w Kolonii wła-
śnie kończy się tlen, ale szczęście Glass 

po wylądowaniu na Ziemi wydaje się dobiegać kresu. Clarke 
prowadzi wyprawę ratunkową na miejsce lądowania, lecz jej myśli 
krążą ciągle wokół rodziców, którzy być może jednak żyją. Tymcza-
sem Wells walczy, by pozostać przywódcą mimo przybycia na Zie-
mię wicekanclerza w  asyście uzbrojonych strażników, a  Bellamy 
musi zdecydować, czy uciec od odpowiedzialności za przestęp-
stwa, czy też stawić czoło rzeczywistości. Dla setki zesłańców nad-
szedł czas, by zjednoczyć siły i walczyć o wolność odnalezioną na 
Ziemi. Alternatywą będzie utrata wszystkiego, co kochają – w tym 
również ukochanych osób. Trzecia część ekscytującego cyklu po-
wieściowego Misja 100, który zainspirował twórców  amerykań-
skiego serialu science fiction THE 100. W USA, gdzie serial nada-
wany jest od 2014 r.  zapowiedziano, że wyprodukowany zostanie  
czwarty sezon. Autorka powieści również kontynuuje pracę nad 
kolejną częścią cyklu Akcja książek rozgrywa się 97 lat po wojnie 
nuklearnej, która zniszczyła cywilizację. Na Ziemię zostaje wysłany 
statek kosmiczny z 100 młodocianych przestępców, którzy mają  
sprawdzić, czy Ziemia nadaje się do ponownego zamieszkania. To 
jest Misja 100.

Kass Morgan: 
„Powrót na Ziemię”

Autorka bestselleru „Lunch w  Paryżu” 
zabiera nas w kolejną podróż, tym razem 
do serca Prowansji. Przed dziesięcioma 
laty pochodząca z  Nowego Jorku Eli-
zabeth Bard, podążając za przystojnym 
Francuzem, wdrapała się po kręconych 
schodkach do miłosnego gniazdka 
w  centrum Paryża. Po jakimś czasie, kie-
dy ich dziecko  było w  drodze, nabrała 
przekonania, że odnalazła swoje miejsce 
na ziemi, miejsce już „na zawsze”. Jednak 

przed narodzinami dziecka para decyduje się na romantyczny 
wypad do Céreste, małej wioski w Prowansji. Tam przypadek pro-
wadzi ich do domu, stanowiącego wojenne schronienie słynnego 
poety. Urzeczeni urokiem staroświeckiego domostwa i  związaną 
z nim historią Elizabeth i Gwendal postanawiają się przeprowadzić 
— pakują manatki i wielką brytfannę, przenoszą się na francuską 
wieś i otwierają własną lodziarnię... Wypełniony kuszącymi prze-
pisami „Piknik w  Prowansji”, równie smakowity jak faszerowane 
kwiaty cukinii czy miodowo-tymiankowe lody, stanowi opowieść 
o wszystkim, co się wydarzyło, kiedy już „żyli razem długo i szczę-
śliwie” — o  Amerykance poznającej, jak funkcjonuje francuskie 
macierzyństwo, o  rodzinie odkrywającej nową pasję zawodową, 
o inicjacji w klasyczną kuchnię prowansalską. Z humorem dopra-
wionym szczyptą złośliwości i porcją truskawkowego sorbetu Bard 
przypomina nam, że życie - to w kuchni i  to poza kuchnią - jest 
randką z nieoczekiwanym. „Rozkoszna podróż przez La Belle Fran-
ce… Zabawna, bystra, złośliwa i mądra, z wisienką na torcie w po-
staci smakowitych przepisów” – napisała o  tej książce Jamie Cat 
Callan, a Adriana Trigani: „Romans przy buzującym piecyku… To 
„Jedz, zostań i kochaj” z dodatkiem korzennych moreli”.  Smakołyk!

Elizabeth Bard: 
„Piknik w Prowansji”

Bestseller  „Dieta bez pszenicy” zmienił 
w świecie Zachodu  ton dyskusji na temat 
zdrowia i odchudzania. Dr William Davis 
ujawnił w nim prawdę na temat konwen-
cjonalnej „mądrości” dietetycznej i wyja-
śnił milionom ludzi, w jaki sposób pozbyć 
się przewlekłych problemów zdrowot-
nych poprzez usunięcie z diety pszenicy 
i  innych zbóż. Teraz dr Davis opracował 
prosty i  przystępny program odtruwają-
cy, który trwa zaledwie półtora tygodnia. 

„Detoks zbożowy w 10 dni” daje czytelnikom starannie obmyślone 
plany posiłków i przepisy na pyszne potrawy, pozwalające w moż-
liwie najkrótszym czasie wyeliminować z  diety pszenicę i  inne 
zboża. To doskonałe rozwiązanie dla tych czytelników „Diety bez 
pszenicy”, którym nie powiódł się plan przejścia na dietę bezglu-
tenową, a także dla nowicjuszy, którym potrzeba impulsu do przej-
ścia na życie bez zbóż. Niezależnie od całkiem nowego progra-
mu startowego, dr Davis wyjaśnia też, jak rozpoznawać i łagodzić 
objawy pszennego głodu narkotycznego, jak omijać dietetyczne 
pułapki i w  jaki sposób korzystać z suplementów żywieniowych, 
aby jeszcze skuteczniej tracić wagę i osiągać korzyści zdrowotne. 
„Detoks zbożowy w 10 dni” zawiera także inspirujące relacje osób, 
które ukończyły ten program, jak również nowe przepisy kulinarne 
na dania bez zbóż dla całej rodziny.

William Davis: 
„Detoks zbożowy w 10 dni”

Nowości i hity
Wydawnictwa Bukowy Las





KWESTIONARIuSZ 
BIZNESOWY Kiedy byłem dzieckiem, chciałem zostać...

… wcielałem się w różne postaci, każdego roku był to ktoś inny, 
a więc odpowiedź chyba brzmi: aktorem.

W szkole…
… powstały przyjaźnie, które trwają do dziś.

Moja pierwsza praca...
…dość wcześnie miałem kontakt z  luksusowymi autami i  moją 
pierwszą pracą było mycie samochodów sprowadzanych przez 
wujka z Ameryki :)
 
Pierwsze zarobione pieniądze... 
… w dużej części odłożyłem.

Żeby odnieść sukces w zawodzie...
… trzeba wiedzieć, co się chce osiągnąć i każdego dnia robić choć 
mały krok w tym kierunku -  nawet, a może w szczególności wtedy, 
kiedy się nie chce. 

Dobry szef...
… dotrzymuje słowa, zaraża optymizmem, jasno precyzuje cele, 
celebruje sukcesy zespołu.

U pracowników cenię...
… inicjatywę, zaangażowanie, ambicję, szczerość i wytrwałość.

Kogo bym nie zatrudnił...
… uważam, że każdemu należy się szansa… pod warunkiem, że 
spełnia powyższe :-)

Prywatnie jestem...
… zwariowanym na punkcie syna ojcem.

Dzień zaczynam...
… od szklanki wody z cytryną.

Rodzina...
… jest dla mnie sensem życia.

Zawsze znajdę czas...
… na wysłuchanie opowieści syna, spotkania z przyjaciółmi, wyj-
ście do kina.

Moim marzeniem jest...
… lubię, jak o czyichś marzeniach wiedzą tylko ich najbliżsi.

Kiedy nie pracuję…
… odpoczywam. 

Moje hobby to…
… kiedyś głównie film i podróże,  ale od jakiegoś czasu doszło 
kolekcjonowanie rozbrajających powiedzeń mojego syna, które 
skrzętnie notuję. 

Sport jest dla mnie...
… staram się, aby był zawsze obecny.

Dewiza , którą chcę przekazać innym… 
… wyznaję zasadę, że nie ma drogi na skróty. Jeśli chce się odnieść 
sukces, trzeba go jasno dla siebie określić, codziennie zmierzać 
w jego stronę, nie zniechęcać się, jak trafi się objazd, ciężko praco-
wać, ale nie zapominać o drobnych i większych przyjemnościach.

Szymon Pietraszko 

Przedsiębiorca, z  blisko 12-letnim doświadczeniem 
w  marketingu. Absolwent Politechniki Szczecińskiej. 
Prowadzi agencję Marketing Media House zajmującą 
się kompleksową obsługą marketingową firm. Głów-
ne obszary działania to komplementarne usługi mar-
ketingowe, marketing internetowy oraz planowanie 
i zakup mediów. W biznesie kieruje się zasadą, że po-
łączenie pasji i profesjonalizmu to klucz do najwyższej 
jakości świadczonych usług. 

Na co dzień mieszka w Kołobrzegu, gdzie wspólnie 
z żoną prowadzi firmę zajmującą się kompleksowym 
zarządzaniem apartamentami. Ojciec pięcioletniego 
syna. Pasjonat X muzy i podróżowania. 

BIZNES112 
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POTRÓJNE 
SPOTKANIE AuTORSKIE 
W OGRODZIE

Foto: Marcin Betliński   

To już staje się tradycją - promocja książek, wystawa prac pla-
stycznych i  recital na początek wakacji, a wszystko to „pod 
chmurką”, w  ogrodzie Filii nr 9 Koszalińskiej Biblioteki Pu-

blicznej przy ul. Struga 5. Magda Omilianowicz, Greta Grabowska 
i Elżbieta Okupska zaprosiły przyjaciół na promocję  najnowszych 
książek Magdy Omilianowicz „Przekraczające granice 2”, „Się je-
dzie” i „Bestia. Studium zła”, recital Elżbiety Okupskiej „Byłam wró-
belkiem-Piaf” (we fragmentach) i pokaz najnowszych prac Grety 
Grabowskiej z cyklu „Szachulce”, „Połczyńskie” i kilku z czerwcowe-
go pleneru malarskiego w Nieszawie. 



 

kRONIkI114 

RODZI SIę NOWA 
TRADYCJA

Foto: Marcin Betliński   

W  ostatnią sobotę lipca (30.07 br.) odbył się pierwszy w hi-
storii otwarty turniej golfowy pod marką Firmus. Wzięło 
w nim udział 12 graczy. Rozegrali partię na dziewięcio-

dołkowym polu golfowym w  gospodarstwie agroturystycznym 
Alte Farm Rusowo. Gra była bardzo wyrównana, ale ostatecznie 
przewagą jednego odbicia zwyciężył Wolfgang Berz (44 odbicia), 
drugie miejsce zajął Marek Rojek (45 odbić). Trzecie miejsce z licz-
bą 49 odbić zajął Reidar Moistad.
Dopisali widzowie. Wraz z całymi rodzinami kibicowali wszystkim 
graczom. Mocno nagięli zasadę zachowania ciszy podczas gry, ale 
przy takich emocjach trudno się dziwić.

Wolfgang Berz

Reidar Moistad Karolina i Tomasz Lisowscy z córką Tamarą

Cezary Kulesza z synem Hubertem

Michalina i Michał Okrutni

Krzysztof Nuymajur, Renata Charzyńska i Agnieszka Mazurkiewicz

Z lewej Stein Christian Knutsen

Karolina Stróżyk i Beata Kaczyńska
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Karolina Stróżyk i Konrad Wanowicz Anna i Wolkhard Britzen

Anna i Marcin Telega Aleksandra i Jacek Panieczko z synem Krzysiem
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NIE CZEKAJąC 
31 GRuDNIA

Foto: Marcin Betliński   

M arzył się Państwu kiedyś Sylwester na plaży? Niektó-
rzy nie czekali do grudnia! Nie odkładali również na 
bilet lotniczy na Hawaje! Wybrali się na „SLOW Sylwe-

stra w Środku Lata” w Dune Beach Club & Lounge (30 lipca br). 
W  programie nietypowej sylwestrowej nocy znalazły się liczne 
atrakcje.  W powitalnym pakiecie mieścił się kieliszek szampana 
G.H. Mumm, welcome drink niespodzianka, tropikalne przekąski, 
konkursy z nagrodami, fotobudka z sylwestrowymi gadżetami, wa-
kacyjne złote tatuaże i pokaz żonglerki ogniem… Znakomitą mu-
zykę zapewnił DJ Blake. Ale najważniejsze było oczywiście świetne 
towarzystwo! 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, impreza była bileto-
wana. Wstęp na inne piątkowo-sobotnie sierpniowe wydarzenia 
w Dune jest bezpłatny!
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KuBAŃSKIE KLIMATY 
W DuNE BEACH CLuBIE

Foto: Marcin Betliński   

W sobotę 23 lipca br. nad Bałtykiem, w  Mielnie, goście 
Dune Beach Clubu poczuli się jak na Kubie. Przybyli 
spragnieni pięknej pogody, dobrej muzyki i  odpręża-

jącej atmosfery. Nie zawiedli się. Beach Club zmienił się nie do 
poznania - na wejściu witał wszystkich Rowerowy Bar Havany, 
czyli Strefa Havana Experience, a przy nim zapach świeżej mięty 
i skrzynki z limonkami. Goście na bazie rumu marki Havana Club 
(pod okiem wykwalifikowanego barmana) mogli samodzielnie 
przygotować Mojito! Kubańskie rytmy zaserwował zaś szalony DJ 
Ed Szynszyl, promotor kultury latina, legenda latinotecas w Polsce. 
Restauracja Dune we współpracy z Havana Club ma dla Państwa 
jeszcze jedną niespodziankę: wystarczy wejść na stronę www.pro-
stozsercakuby.pl, by wziąć udział w konkursie, w którym nagrodą 
jest podróż na Kubę. 
Dodać warto, że podobne wieczory, jak ten kubański, odbywają 
się w klubie plażowym Dune w każdy piątek i w każdą sobotę. 



 

kRONIkI 119 



 

kRONIkI120 

MODA 
PRAKTYCZNA

Foto: Marcin Betliński   

Sara Betkier, przesympatyczna młoda projektantka, absol-
wentka Wzornictwa na Politechnice Koszalińskiej, nie zasypia 
gruszek w popiele. W czasie studiów była jedną ze „sprężyn” 

bardzo kreatywnej grupy North Fashion, która nie poprzestawała 
na pokazywaniu projektów tylko w murach uczelni i przebiła się 
do świadomości koszalinian, organizując profesjonalne publicz-
ne pokazy swoich modowych prac. Studia się jednak skończyły, 
absolwenci rozsypali się po kraju. Samodzielnie startują w zawo-
dowym życiu na własny rachunek. Pani Sara Betkier robi to w po-
mysłowy sposób. Otworzyła właśnie pracownię w Koszalinie przy 
ulicy Piłsudskiego, gdzie będzie projektowała i szyła. Nie będą to 
jednak wyłącznie „kreacje na pokaz”, ale konkretne ubiory dla kon-
kretnych pań. Już jest grupa koszalinianek, które korzystają z szan-
sy na oryginalne stroje i stały się klientkami młodej projektantki. 
Z pewnością wkrótce będzie ich więcej, bo wieść rozniosła się po 
mieście lotem błyskawicy. Kontakt z pracownią nawiązać można 
poprzez blog internetowy pani Sary.    
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PIERWSZE 
uRODZINY HOTELu 
MARINA MIELNO

Aż trudno uwierzyć, że to dopiero na pierwsza świeczka na 
urodzinowym torcie hotelu Marina Mielno. Dzięki niezwy-
kłej aktywności i  kreatywności jego właścicieli, państwa 

Anny i Przemysława Saków, dobre zamieszkał on w świadomości 
nie tylko przyjezdnych gości, ale również koszalinian. A to z powo-
du m.in. zaangażowania w mnóstwo ważnych środowiskowych wy-
darzeń, ale przede wszystkim dzięki doskonałej kuchni i przemiłej 
atmosferze w  restauracji Biała Dama, która mieści się w  hotelu. 
Życzymy wielu dalszych sukcesów! 



SZUkAJCIE NAS W PRESTIżOWYCh MIEJSCACh!

EXODOS Biuro Podróży, ul. Kaszubska 6A
TUI Centrum Podróży, ul. Paderewskiego 1
(Galeria Atrium)

INNE

Apteka Centralna, ul. Zwycięstwa 154
AderoStudio – Projektowanie
Wnętrz, ul. Spokojna 79
Al-Eko, Świeszyno 39a
Bałtycki Bank Spółdzielczy,
ul. Zwycięstwa 13/1
Bałtycki Teatr Dramatyczny
im. Juliusza Słowackiego,
ul. Heleny Modrzejewskiej 12
Biuro Promocji i Informacji
Turystycznej Gminy Mielno,
ul. Lechitów 23, Mielno
Biuro Podatkowe Jagiełło,
ul. Szczecińska 25A/202
BOG-MAR Apartamenty SPA,
ul. Fredry 9, Kołobrzeg
BZ WBK II O/Koszalin, ul. 1-maja 12
Centrum Biznesu, ul. Zwycięstwa 42
Centrum Kultury, ul. Zwycięstwa 105
City Developmen S.C., ul. Piłsudskiego 28
Cratus Centrum Korepetycji i Kursów,
ul. Powst. Wielkopolskich 19a
Getin Noble Bank, Centrum Kredytów
Hipotecznych, ul. Zwycięstwa 87
Galeria Na Piętrze, ul. Dworcowa 8
Galeria Portret Świata, ul. Mieszka I 25
Galeria Sztuki, ul. Zwycięstwa 20-24
HAFTKOM, ul. Kosynierów 47
HS99 Herman i Śmierzewski Biuro
Projektowe, ul. Mickiewicza 6/3
International House, ul. Zwycięstwa 7-9
Instytut Dobrych Praktyk Biznesowych
sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 126
KARR SA, Koszalin, ul. Przemysłowa 8
Koszalińska Izba Przemysłowo 
– Handlowa, ul. Plac Wolności 2-3
Kwiaciarnia Centrum, ul. Gnieźnieńska 38
Klub Adria Squash, Koszalin,
ul. Grunwaldzka 8-10
Klimatex, ul. Sienkiewicza 17 d, Kołobrzeg
Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2
Miejska Energetyka Cieplna Dział
Obsługi Klienta, ul. Łużycka 25a
MK Bowling Galeria Kosmos, ul. Okrzei 3
Muzeum, ul. Młyńska 39
Mydlarnia u Franciszka, ul. Zwycięstwa 155
Norman – Centrum Rehabilitacyjne,
ul. Pomorska 28
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 6A/2
Świat Lodów, ul. Zwycięstwa 43
Świat Lodów, Galeria Emka

SALONY FRYZJERSKO-
KOSMETYCZNE, FITNESS

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

GABINETY LEKARSKIE

Adent Gabinet Stomatologiczny,
ul. 4-go marca 23g
Optyk Lewińscy, ul. Zwycięstwa 24
Optyk Lewińscy,ul. Połtawska 2/2
Prywatna Praktyka Stomatologiczna
Magdalena i Sebastian Lenkiewicz,
ul. Jantarowa 25A, Koszalin
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Marcin Bogurski, ul. Boczna 11/5, Koszalin
Prywatna Praktyka Stomatologiczna Paweł 
Iwanek ul. Jaworowa17 Koszalin
Sanatus Gabinety Specjalistyczne, 
ul. Żwirowa 10

HOTELE

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

SKLEPY

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

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Przedsiębiorstwo budowlane Kuncer
Sp.z o.o., ul. Wąwozowa 15

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

KANCELARIE

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

SALONY SAMOCHODOWE

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

BIURA PODRÓŻY

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

na dobry dzień ...



na dobry dzień ...




