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uż tak mamy – kiedy jest zimno, marudzimy, że zimno, a jak 
grzeje, to też źle. 

A  ja mówię: korzystajmy ze słońca, ile się da, bo nie 
mamy go za wiele w  naszym klimacie i  już we wrześniu 
może przyjść smętek, chłód i szaruga. 

Korzystajmy ze słońca również w sensie biznesowym, bo jest jasne, że 
nic tak nie działa nęcąco na „stonkę” z głębi Polski jak prognoza gorącego 
weekendu. A kiedy gości się najedzie nad Bałtyk wielu, na przykład do 
naszego mieleńskiego St. Tropez, to pojawi się wraz z nimi fala pieniądza. 
Od niego zaś zależy może nie byt, ale na pewno dobre samopoczucie 
właścicieli rozmaitych interesów i  interesików letnich. Założyć się mogę, 
że na wierze w  dobry zarobek opierają się z  kolei ich plany zakupowe 
na jesień, dzięki czemu pożytków z udanego lata mogą z poślizgiem do-
świadczyć również dealerzy samochodowi, deweloperzy i  sprzedawcy 
innych dóbr z wyższej półki.   

Choć z tymi „najazdami” i „stonką” to już nie jest tak jak dawniej. Jak 
sygnalizują strażacy, którzy są ludźmi świetnie zorientowanymi, na środ-
kowe wybrzeże w ostatnich latach przyjeżdża  mniej letników. Skąd takie 
przekonanie? Z obserwacji. Jak wiadomo, straż pożarna jest od wszyst-
kiego. Także od ratownictwa drogowego, a jak trzeba to i od kierowania 
ruchem na „wahadłach”. No i wychodzi strażakom, że to już nie te korki 
w  letnie sobotnie przedpołudnia jak dawniej. Przynajmniej na krajowej 
„11” wiodącej ze Śląska i Poznania. Może się w końcu okazać (ja o tym 
jestem przekonany od zawsze), że nie powinniśmy wcale walczyć tak za-
ciekle o pieniądze na drogę S6, ale raczej na S11, bo to ona jest ważniej-
sza dla rozwoju turystyki w pasie Kołobrzeg – Mielno – Darłówko. A  jak 
potwierdzą to twarde dane GUS za bieżący rok, władze samorządowe 
nowej kadencji (wybierzemy je jesienią), mają jedno zadanie pewne jak 
w banku: „przedłużyć” zgodnym lobbingiem planowaną rozbudowę „je-
denastki”  poza odcinek Koszalin – Bobolice, przynajmniej do Poznania 
a jeszcze lepiej do Bytomia. 

Andrzej Mielcarek

Foto: Agnieszka Orsa
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ponsorem pochodzącego z  Mielna 24-letniego 
Maksa Żakowskiego jest Firmus Group, norweski 
deweloper inwestujący w Mielnie i Koszalinie. Ste-
in Christian Knutsen, prezes Firmusa, tak wyjaśnia 
powody, dla których firma zdecydowała się udzie-

lić wsparcia młodemu sportowcowi: - Sport jest ważny dla budo-
wania lokalnego patriotyzmu, tożsamości i dumy z miejsca, w któ-
rym się mieszka. Jednocześnie w sporcie możemy zaobserwować 
duże dysproporcje w możliwościach. Niektóre kraje, kluby czy or-
ganizacje mogą poszczycić się niemal nieograniczonymi budże-
tami, o jakich inne mogą tylko pomarzyć. To wbrew zasadzie fair 
play... Sportowcy, którzy mimo trudności materialnych osiągają 
najlepsze wyniki na świecie to prawdziwi bohaterowie. Takie ta-
lenty są rzadkie. Jednym z nich jest Maks. Pomagamy Maksowi nie 
po raz pierwszy. Tak jak od wielu lat wspieramy kitesurfing i inne 
dyscypliny sportu. Firmus i ja osobiście uważamy, że naszym obo-
wiązkiem jest dzielić się sukcesem i pracować na rzecz lokalnego 
środowiska najlepiej jak potrafimy. Dlatego wspieramy Maksa 
i życzymy mu sukcesu podczas mistrzostw świata, a w przyszłości 
złotego medalu olimpijskiego. On może to osiągnąć! Jaka byłaby 
to radość i powód do dumy dla Mielna, Koszalina i Polski! 

Rozmawialiśmy telefonicznie z Maksem Żakowskim w przerwie 
treningu w czwartek, 2 sierpnia (jego start zaplanowany był na 5 
sierpnia, kiedy to wydanie magazynu było już w druku). Stwier-
dził, że jest w dobrej formie i przystąpi do rywalizacji z nadzieją na 
wysoką lokatę. – Długookresowym moim celem jest start w Igrzy-
skach Olimpijskich w  Paryżu w  2024 roku. Temu podporządko-
wuję swoje plany treningowe. Imprezy takie jak mistrzostwa świa-
ta w  Aarhus są na tej drodze ważnymi sprawdzianami. Jestem 
bardzo wdzięczny wszystkim, którzy wierzą we mnie i wspierają 
w przygotowaniach i kolejnych startach.  

Maks Żakowski od dziecka jest związany ze sportami wodnymi. 
Przez ponad 10 lat żeglował, biorąc udział w regatach w Polsce oraz 
Europie. - Po zakończeniu przygody z żeglarstwem szybko dotarło 
do mnie, że jestem całkowicie uzależniony od wiatru i wody. W wie-
ku 17 lat zacząłem starty w kitesurfingu, który szybko stał się moją 
pasją i sposobem na życie. Obecnie jestem studentem Akademii 
Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz zawodnikiem re-
prezentującym Polskę w zawodach na całym świecie. 

Maks czterokrotnie zdobył tytuł mistrza Polski, jest również wi-
cemistrzem świata juniorów. Na mistrzostwach świata seniorów 
zajął szóste miejsce i  trzecie miejsce w  prestiżowych zawodach 
Abu Dhabi Open. Jest również dwukrotnym zdobywcą Błękitnej 
Wstęgi Zatoki Gdańskiej

Podczas mistrzostw świata w Danii kwalifikacje na igrzyska To-
kio 2020 uzyska 18 państw w  klasie Laser Radial, 14 w  Laserze 
Standardzie, 11 w klasie RS:X kobiet, dziesięć w RS:X mężczyzn 
i po osiem w pozostałych konkurencjach.

s

Maks Żakowski walczy 
o żeglarskie mistrzostwo świata
Z udziałem blisko 1400 sportowców z 90 krajów rozpoczęły się 2 sierpnia br. w duńskim Aarhus Mistrzostwa Świata Żeglarskich 
Klas Olimpijskich. Przez dwa tygodnie 37 Polaków walczyć będzie o kwalifikację dla naszego kraju na igrzyska olimpijskie Tokio 2020. 
W składzie naszej ekipy jest jednak 38 zawodników. Maks Żakowski (MKR Tramp Mielno) jako jedyny reprezentant Polski wystąpi 
w kiteboardingu, który po raz pierwszy znalazł się w programie odbywającej się co 4 lata imprezy (swój olimpijski debiut ta konkurencja 
będzie miała w 2024 roku w Paryżu).

Maks Żakowski

Od lewej: Maks Żakowski i Stein Christian Knutsen



Salon NC+ Koszalin, ul. Domina 11/4, tel 94 341 33 87
Salon NC+ Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 51A, tel. 94 351 87 07

NC+ Darłowo, ul. Powstanców Warszawskich 56/1, tel. 94 314 40 40



Hotel LIDIA 
ul. Dorszowa 3, 76-153 Darłowo
Recepcja czynna całą dobę: tel. +48 94 314 30 38/39
Tel. kom. +48 665 195 177, Fax: +48 94 314 43 33,
E-mail: hotel@hotel-lidia.pl, www.hotel-lidia.pl

Hotel Lidia to miejsce na każdą porę roku.
Imprezy biznesowe, okolicznościowe, szkolenia i konferencje.

Bursztynowe Spa - zabiegi dla pań, panów i dzieci.

Kompleks basenowy, jacuzzi zewnętrzne, łaźnia parowa.

Sauna fińska - rezerwacja seansu na wyłączność.

Restauracja Zielona - kulinarna przyjemność...



500 011 326

dietafigura.pl
facebook.com/dietafigura

DIETA SOKOWA

mniej na wadze
2-3 kg

w 3 dni

· W jednej butelce aż 1.5 kg warzyw i owoców
· Soki wyciskane na zimno zachowują max. 

składników odżywczych
· Pieprz cayenne, imbir, kurkuma i chilli 

skutecznie podkręcają metabolizm
· Odpowiednio dobrane warzywa i owoce 

likwidują obrzęki wodne i wygładzają skórę
· 6 soków to aż 1200 kcal
· 1 sok zastępuje 1 posiłek
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- Objawienie Roku 2017: Agencja Wypisz – Wymaluj
- Laureat Złotego Denara w kategorii MIKRO: firma JASIONEK 

Hodowla Kóz Gospodarstwo Ekologiczne Sławomir Łęgowski
- Wyróżnienie Srebrny Denar w kategorii MIKRO:  AJKAN Szko-

lenia Katarzyna Hatłas
- Laureat Złotego Denara w kategorii MAŁE: „Minibrowar Ko-

wal” A. Piątek i Spółka Sp. K.
- Wyróżnienie Srebrny Denar w kategorii MAŁE: Air-Transfer.pl 

sp. z o.o. 
- Laureat Złotego Denara w kategorii ŚREDNIE: FURNIKO Fa-

bryka Mebli Biurowych Sp. z o.o.
- Wyróżnienie Srebrny Denar w kategorii ŚREDNIE: Inter – Metal 

S.C. Tomasz Maksymiuk, Elżbieta Maksymiuk
- Laureat Złotego Denara w kategorii DUŻE: MPS International 

Sp.z.o.o.
- Wyróżnienie Srebrny Denar w kategorii DUŻE: Zakład Techniki 

Próżniowej TEPRO S.A.
- Nagroda specjalna „Plus Biznesu” od Telewizji Kablowej Ko-

szalin Sp. z o.o. dla: Instytut Kosmetologii i Medycyny Estetycznej 
Dermalogica Koszalin

Koszalińskie 
Denary 
– w komplecie
W poprzednim wydaniu naszego magazynu z powodu 
niewytłumaczalnego błędu nie podaliśmy kompletu nazw firm 
obdarowanych Koszalińskimi Denarami – nagrodami za 
biznesowe sukcesy w roku 2017. Przepraszamy. Oto pełna lista:
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Recepcja czynna całą dobę: tel. +48 94 314 30 38/39
Tel. kom. +48 665 195 177, Fax: +48 94 314 43 33,
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Hotel Lidia to miejsce na każdą porę roku.
Imprezy biznesowe, okolicznościowe, szkolenia i konferencje.

Bursztynowe Spa - zabiegi dla pań, panów i dzieci.

Kompleks basenowy, jacuzzi zewnętrzne, łaźnia parowa.

Sauna fińska - rezerwacja seansu na wyłączność.

Restauracja Zielona - kulinarna przyjemność...
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rzygody Ziuka”, bo taki nosi ona tytuł, to  ry-
mowana, bogato  ilustrowana  książeczka 
przybliżająca dzieciom w przystępny sposób 
postać Józefa Piłsudskiego. Czytelnik pozna-
je Marszałka jako zwykłego chłopca przeży-

wającego przygody, które są fikcją literacką, jednak osadzone 
zostały w  prawdziwych realiach, w  których dorastał Naczelnik. 
Dalej tekst prowadzi przez jego lata młodzieńcze aż po dorosłość. 
Dodatkowym walorem książki jest poszerzenie ogólnej wiedzy 
dziecka i  zasobu jego języka dzięki umieszczonemu na końcu 
słowniczkowi. Tekst kończy się tak:

I to zapamiętaj, tak samo jak Ziuk,
że mimo trudności oraz krętych dróg,
jeżeli cel sobie jakiś postawisz
i mocno w marzenia swoje uwierzysz,
dodając do tego swoją ciężką pracę,
możesz osiągnąć, czego tylko pragniesz.
A kiedy Cię najdą i chwile zwątpienia,
to wiedz o tym dobrze, że Ziuk też je miewał.
W tym cały jednakże sekret ten tkwi:
by pomimo przeszkód za sercem swym iść.

Szymon Sobczyk jest absolwentem filologii angielskiej na Uni-
wersytecie Szczecińskim oraz prawa na Uniwersytecie Gdańskim. 
Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców 
Prawnych w Koszalinie. Na co dzień jest przedsiębiorcą. Zainte-
resowany takimi zagadnieniami jak rozwój osobisty, zarządzanie, 
marketing. Entuzjasta sportów walki i  podróżowania. Jednak 
przede wszystkim mąż i ojciec trojga dzieci.

Jak podkreśla, zdecydował się napisać rymowaną książkę, aby 
przybliżyć dzieciom postać Marszałka oraz propagować takie war-
tości jak patriotyzm, odwaga, koleżeństwo czy wytrwałość w dą-
żeniu do celu.

„p

„Przygody Ziuka” na stulecie
Wśród wielu inicjatyw upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę warto odnotować i tę – zupełnie prywatną i nie-
typową. Szymon Sobczyk, koszaliński przedsiębiorca, napisał i wydał rymowaną książeczkę dla dzieci poświęconą Józefowi Piłsudskiemu 
i historii Polski. 



reklama
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rządzenie takie ma zdolność przywracania akcji 
serca u  osób, które wskutek wypadków straciły 
przytomność, a  inne metody pierwszej pomocy 
okazują się wobec nich nieskuteczne. 

- Defibrylator będzie wspierał codzienne działania na kąpieli-
skach w  całym regionie – mówi Wojciech Reperowicz, wicepre-
zes zachodniopomorskiego WOPR. - Nasza grupa interwencyjna 
wyjeżdża wszędzie tam, gdzie zagrożone jest życie ludzkie, a ko-
nieczne jest wsparcie dla ratowników stacjonarnych. 

u
Defibrylator od Grupy Mojsiuk
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzymało w darze od Grupy Mojsiuk zestaw ratowniczy, którego najważniejszym elementem 
jest nowoczesny defibrylator. 
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aczęło się dziesięć lat temu od jednego 
lasera do depilacji. Dziś koszalińska 
Klinika Pięknej Skóry Cliniq dysponuje 
kilkunastoma urządzeniami i jest w stanie 

zaproponować rozwiązanie każdego problemu 
z zakresu medycyny estetycznej czy modelowania 
ciała. Nie zmieniła też filozofii działania: nie liczy się 
ilość, ale jakość. Pacjent ma dobrze wyglądać 
i przede wszystkim czuć się bezpiecznie.

Z
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C liniq to firma rodzinna. Wymyśliły ją 
i założyły siostry – Matylda i Karolina. 
Dzięki nim w 2009 roku w Koszalinie 
pojawiła się możliwość skorzystania 

z dziś powszechnych, ale wówczas dostępnych 
jedynie w większych miastach, zabiegów epila-
cji (trwałego, laserowego usuwania owłosienia) 
i do dziś trudno znaleźć gabinet dorównują-
cy Cliniq doświadczeniem w tej dziedzinie.  
Klinika od czterech lat specjalizuje się również 
w medycynie estetycznej, a w ubiegłym roku do 
oferty dołączyły zabiegi stomatologiczne i gine-
kologiczne. Za kolejnymi inwestycjami stały 
gruntownie przemyślane decyzje przefiltrowa-
ne przez potrzeby pacjentek. Nie ma to jednak 
nic wspólnego z gonitwą za trendami czy wyści-
giem na sprzęt. W największym skrócie: Cliniq 
stawia na dopasowanie osiągnięć medycyny do 
pacjentek. Z oceanu możliwości oferowanych 
przez branżę beauty wybiera więc te najbardziej 
wartościowe i skuteczne. 

Poza tym, że rodzinna, to także firma na 
wskroś kobieca. - Wyjątkiem jest nasz rodzynek - 
stomatolog Jakub - śmieje się Matylda Jeziers-
ka. Każda z pięciu pracujących tu pań specjali-
zuje się w czymś innym - od medycyny estetycz-
nej, przez depilację po zabiegi na ciało.

– Jesteśmy zgranym i wesołym teamem – opo-
wiada Karolina Jezierska – Nie ma u nas mowy 
o sztywnym klimacie, sztuczności czy nadęciu. 
Oczywiście w wolnym czasie zabiegi testujemy 
na sobie. Wykorzystujemy przerwy w pracy na 
szybki peeling albo pomalowanie paznokci. 
Prowadzenie gabinetu z siostrą ma wiele zalet: 
dobrze się rozumiemy, ufamy sobie i wspiera-
my się, a teraz łączy nas jeszcze jedno wspólne 
doświadczenie. Obie jesteśmy mamami małych 
dziewczynek. Pozwoliło nam to jeszcze lepiej 
zrozumieć potrzeby pań zmagających się z nie-
doskonałościami po ciąży i porodzie, a od stro-
ny „firmowej" nauczyło lepszej organizacji.

Zabiegi medycyny estetycznej wykonuje 
Matylda Jezierska, absolwentka wydziału lekar-
skiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
oraz prestiżowych podyplomowych studiów 
w Międzynarodowym Centrum Kształcenia 
Medycyny AntiAging pod patronatem Stowa-
rzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych. 
Na ścianach gabinetu wisi mnóstwo dodat-
kowych certyfikatów i dyplomów ze szkoleń, 
kursów i konferencji, w których brała udział. – 
Praca lekarza zajmującego się estetyką w dużej 
mierze polega na nieustannym dokształcaniu – 
podkreśla. – Warto oczywiście podążać za no-

winkami, jednak to doskonalenie technik zabie-
gowych i wzbogacanie wiedzy choćby z zakresu 
anatomii jest kluczem do sukcesu. Nie podoba 
mi się, że dziś na każdym rogu można sobie na 
przykład powiększyć usta, przeraża mnie, że ro-
bią to często osoby po jednodniowym kursie. 
Mimo że to zabiegi powszechne, wciąż są me-
dyczne – muszą być do nich wskazania, a są też 
przeciwwskazania. Powinny być bezpieczne.

Na bezpieczeństwo składa się nie tylko pra-
widłowe wykonanie zabiegu, ale też często ba-
gatelizowana opieka nad pacjentem po terapii. 
Współwłaścicielka Cliniq mieszka w Koszalinie, 
co w tym kontekście ma ogromne znaczenie. – 
Zawsze podkreślam, że moja dostępność dla 
pacjentek jest wartością – mówi. – Do większości 
gabinetów lekarze dojeżdżają z innych miast, 
wykonują umówiony zabieg, a pacjent zostaje 
potem sam, czasem z powikłaniami. Ja jestem 
na miejscu i do dyspozycji. Mogę sobie dzię-
ki temu pozwolić na poważniejsze zabiegi, bo 
w razie czego dam radę zainterweniować, ale 
chodzi też o sam kontakt. Bardzo dbamy, by 
był on serdeczny, żeby nasze pacjentki czuły się 
u nas bezpiecznie. Zawsze mogą liczyć na au-
tentyczne wsparcie. 

Promujemy 
rozwagę,  
by pacjent 
był u nas 
w 100% 
bezpieczny.

Matylda 
Jezierska

Lekarz, wykonuje 
zabiegi medycyny 
estetycznej.
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Anna Pawlak

Kosmetyczka, mistrzyni 
manicure – w Cliniq 
wykonuje także 
zabiegi kosmetyczne 
i pielęgnacyjne.

Jakub Kaleta 
Lekarz stomatolog 
specjalizujący się 
w endodoncji.

Matylda 
Jezierska

Lekarz, wykonuje 
zabiegi medycyny 
estetycznej.

Beata Kowal 
Kosmetyczka, 
fizjoterapeutka – 
wykonuje zabiegi 
modelujące 
i wyszczuplające 
ciało.

Dorota Stadnik

Kosmetyczka, 
specjalistka depilacji 
laserowej z 10-letnim 
doświadczeniem.

Karolina Jezierska

Menadżerka kliniki, 
koorodynatorka pracy 
całego zespołu.



Temat z okładki20 

Alma 
Harmony Dye-VL
zamykanie naczynek na twarzy, 
leczenie rumienia i trądziku 
różowatego, usuwanie 
przebarwień i plam 
posłonecznych

Skaner 
 Fotona 
Nd:Yag
fotoodmładzanie, 
laser frakcyjny 
nieablacyjny 
FRAC 3D

Laser 
Fotona 
Er:Yag

frakcyjne zabiegi 
ablacyjne - peelingi 

laserowe, resurfacing 
skóry, usuwanie blizn 

i rozstępów

Laser Fotona Nd:Yag
usuwanie zmian naczyniowych na twarzy 
i ciele - pajączków, naczyniaków rubinowych, 
usuwanie kurzajek, leczenie grzybicy paznokci

Zaczęło się dziesięć 
lat temu od jednego 
lasera do depilacji.
Laseroterapia w Cliniq zajmuje kluczowe 
miejsce. Nie istnieje uniwersalny laser, 
który można zastosować we wszystkich 
przypadkach. W Klinice Pięknej Skóry 
wykorzystywanych jest pięć różnych 
laserów medycznych, dedykowanych 
konkretnym problemom. Zapewnia to 
różnorodność i kompleksowość terapii.
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Laser 
Fotona 
Er:Yag

frakcyjne zabiegi 
ablacyjne - peelingi 

laserowe, resurfacing 
skóry, usuwanie blizn 

i rozstępów

Laser Fotona Er:Yag
laserowe usuwanie łagodnych zmian skórnych 
np. włókniaków, laserowe leczenie chrapania, 

endolifting (lifting wewnątrz jamy ustnej)

Laser 
Fotona 
Er:Yag
laserowe leczenie 
nietrzymania moczu, 
rewitalizacja stref 
intymnych

Alma 
Harmony NIR
thermolifting skóry

Laser diodowy 
VECTUS
trwałe usuwanie 
owłosienia
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Ważna jest też rozwaga w doborze terapii, ale przede wszystkim 
zasadności jej wykonania. To niepopularne stanowisko i  z punktu 
widzenia działalności biznesowej wydawałoby się ryzykowne, ale 
Matylda Jezierska przyznaje, że zdarza się jej odmówić wykona-
nia zabiegu. Rzadko, bo spokojną rozmową da się przekonać pa-
cjentów, by skorzystali z  innych niż planowali rozwiązań. – Jestem 
po prostu uczciwa – wyjaśnia. – Przedstawiam realny obraz tego, co 
można osiągnąć, a czego nie. Nie chcę, by moi pacjenci czuli się 
rozczarowani, ale wychodzili z gabinetu zadowoleni. Każda meto-
da ma swoje ograniczenia, których nie jesteśmy w stanie przesko-
czyć i czasem trzeba sięgnąć po alternatywę – chirurgię plastyczną, 
pomoc innych specjalistów. Pomimo że estetyka to dział medycy-
ny nie zawsze o  charakterze leczniczym, powinna się opierać na 
rekomendacji lekarza. Wykonywanie pacjentom zabiegów tylko 
dlatego, że chcą, jest moim zdaniem nieetyczne. Mamy mnóstwo 
możliwości poprawiania wyglądu, ale na pewno nie warto gonić 
za nieosiągalnym. Jeśli się zmieniać to w najlepszą wersję siebie i tę 
ideę z sukcesem promujemy. Zabieg udany to zabieg niewidoczny 
dla otoczenia. Najbardziej cieszy mnie, gdy klientka opowiada, jak 
wiele komplementów zebrała za promienny wygląd, choć nikt nie 
kojarzy tej zmiany z wykonaniem zabiegu. 

Filozofia pracy Kliniki Pięknej Skóry Cliniq najwyraźniej się spraw-
dza. Klienci doceniają połączenie zasadniczego podejścia do 

medycyny z  otwartą, miłą atmosferą samego miejsca. To ważne, 
bo do gabinetu medycyny estetycznej zgłaszają się często osoby 
z problemami, defektami, czasem kompleksami, a więc oczekujące 
z jednej strony wiedzy i profesjonalizmu, ale z drugiej – zrozumie-
nia i  serdeczności. – Rozmawiamy spokojnie, szczerze i  rzeczowo 
– mówi Matylda Jezierska. – Wypytuję klientki o  mnóstwo detali. 
Metamorfozę przedstawiam w realnych barwach. W medycynie es-
tetycznej nie ma zawsze łatwych rozwiązań ani natychmiastowych 
efektów. Jeden zabieg nie sprawi, że odmłodniejmy o 15 lat. Często 
rozpisuję terapię na rok, spotykamy się co kilka tygodni, pracujemy 
stopniowo. To propozycja dla osób cierpliwych, nie oczekujących 
zmiany z dnia na dzień. Pacjentki otrzymują ode mnie pełen pakiet 
informacji na temat ewentualnych niedogodności, rekonwalescen-
cji, powikłań, o przeciwwskazaniach nie wspominając. Zdarza się, że 
są zdziwione, bo korzystały z zabiegu gdzie indziej, a okazuje się, że 
w ich przypadku jest on niedozwolony. 

„Konikiem" Cliniq jest depilacja laserowa. Po dziesięciu latach ta 
dziedzina nie ma dla właścicielek tajemnic. Choć laser do usuwania 
owłosienia ma dziś niemal każdy gabinet kosmetologiczny, nie każ-
dy potrafi go maksymalnie, prawidłowo i optymalnie wykorzystać. 
– Dobrze wykonana epilacja nie wymaga wielu serii, nie jest specjal-
nie bolesna, ale w pełni bezpieczna – mówi Karolina Jezierska – Te 
walory zapewnia certyfikowany i na bieżąco serwisowany sprzęt. 

O urodę można dbać zawsze, nigdy 
nie jest na to za późno, warto zacząć 
nawet w wieku emerytalnym. 
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Podstawą do zaplanowania zabiegów estetycznych jest wnikliwa konsul-
tacja lekarska. Dzięki szczerej i otwartej rozmowie można wybrać najod-
powiedniejszą terapię dla danego pacjenta. Oferta zabiegów na twarz 
w Cliniq jest bardzo bogata. Oto niektóre z nich:

Najważniejsze – 
i to się nigdy nie zmieni – żeby 
każdego traktować indywidualnie.

 Wypełnianie zmarszczek 
kwasem hialuronowym 

 Wolumetria - przywracanie 
objętości twarzy

 Modelowanie i nawilżanie ust

 Mezoterapia igłowa

 Mezoterapia kolagenowa 
Linerase

 Profhilo - Molekuła młodości 

 Volite - głębokie nawilżanie 
skóry

 Dermapen

 Plexr - korekta opadających 
powiek 

 Botoks - korekta zmarszczek 
mimicznych

 Peelingi chemiczne 

 Sagoni Melt - rozpuszczanie 
podwójnego podbródka
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ul. H. Modrzejewskiej 49, +48 503 760 500

ul. Spółdzielcza 7, +48 728 314 126

cliniq.pl

Zdjęcia

Make up Stylizacja

Co jest domeną kliniki w zakresie medycynie estetycznej? Trudno 
wybrać jeden zabieg, bo gabinety oferują ich pełną gamę. Matylda 
Jezierska nie ukrywa jednak, że jej pasją jest praca z wypełniaczami 
na bazie kwasu hialuronowego i wciąż doszkala się w tej specyficznej 
dziedzinie. – Wypełniacze mają złą sławę – mówi. – Wiele osób boi 
się przerysowanych, sztucznych efektów i czasem ciężko mi namó-
wić pacjentki na skorzystanie z tej metody, a szkoda. Rzeczywiście, to 
wyższa szkoła jazdy, wymagająca wiedzy anatomicznej i sprawności 
technicznej, by odbudować braki, a nie zaburzyć rysów twarzy. Wy-
pełniacze mogą zdziałać cuda, ale też straszne rzeczy. Bardzo lubię 
też pracę z laserami frakcyjnymi: odmładzanie skóry, redukcję blizn 
potrądzikowych czy rozstępów.

Przekrój wiekowy klientek Cliniq jest bardzo szeroki, ale Matylda 
Jezierska z dumą podkreśla, że duże grono stanowią panie w wieku 
dojrzałym – po 60. i 70. roku życia. – Świetnie się z nimi pracuje – 
uśmiecha się. – Są dowodem na to, że o urodę można dbać zawsze, 
nigdy nie jest na to za późno i warto zacząć nawet w wieku emerytal-
nym. Zresztą rozwój naszego gabinetu w dużej mierze opierał się na 
wsłuchiwaniu się w potrzeby pacjentek. Wprowadzałyśmy kolejne 
zabiegi między innymi po to, by mogły korzystać z wielu zabiegów 
w jednym miejscu. Dziś nasza oferta jest kompleksowa i pozwala roz-
wiązywać mnóstwo problemów zarówno w obszarze twarzy, jak i cia-
ła. Najważniejsze – i to się nigdy nie zmieni – żeby każdego traktować 
indywidualnie i z uwagą. 
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Co się dzieje w  mózgu podczas uprawiania seksu i  podczas orgazmu? Czym różni się mózg psychopaty od mózgu normalnego 
człowieka? Jak powstaje euforia wywołana zażyciem narkotyku? I dlaczego ze wszystkich ludzkich uciech seks, narkotyki i muzyka 
pociągają szczególnie, a  najbardziej łącznie? O  fascynujących właściwościach ludzkiego mózgu opowiada doktor Wojciech Glac, 
neurobiolog z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. 

Dr Wojciech Glac  
W mózgu wszystko się zaczyna 

i wszystko się kończy

Ludzie26 



zy mózg mężczyzny różni się od mózgu kobiety? 
Co sprawia, że kobiety są np. bardziej wrażliwe? 

Różnic anatomicznych jest niewiele. Mózg męż-
czyzny jest nieco cięższy, ale niektóre badania 
pokazują, że więcej neuronów jest w  mózgu ko-

biety, zwłaszcza w  korze przedczołowej. Może właśnie dlatego, 
głos rozsądku brzmi bardzo kobieco. Analiza dokonywana przez 
mózg kobiety jest bardziej dogłębna, bo bierze ona pod uwagę 
więcej okoliczności. Mózg mężczyzny ma tendencje do skupiana 
się na celu bez dostrzegania tak wielu niuansów. Może być to 
spowodowane również słabszymi połączeniami międzypółkulo-
wymi u mężczyzn. Są też pewne różnice dotyczące układu emo-
cjonalnego. Mózg kobiety silniej reaguje na bodźce negatywne. 
Za to, kiedy kobieta i mężczyzna patrzą na coś przyjemnego, to 
mózg mężczyzny rozpala się bardziej. Kobiety posiadają również 
większą empatię, co związane jest z odmienną aktywnością struk-
tur takich jak kora przedczołowa, zakręt obręczy czy wyspa. Mózg 
kobiety wytwarza więcej oksytocyny, a mózg mężczyzny wazopre-
syny, która z  jednej strony nasila więź z najbliższymi, a z drugiej 
odpowiada za wrogość wobec potencjalnych rywali czy konku-
rentów. Przez to wszystko, kobiety są bardziej socjalne, a mężczyź-
ni bardziej wojownikami-samotnikami. 

Żeby poznać działania ludzkiego mózgu w kontekście okre-
ślonych zachowań, wyjaśnijmy na początek jak działa ludzki 
mózg?

Wśród wielu różnych układów, w mózgu znajdują się dwa w du-
żym stopniu niezależne systemy analizy informacji. Jeden to auto-
matyczny interpretator, związany z układem emocjonalnym, który 
tworzy emocje jako odpowiedź na działające na nas bodźce. Te 
emocje powstają automatycznie, niezależnie od naszej woli. I do-
piero kiedy sobie te emocje uświadomimy, jesteśmy w stanie na 
nie wpływać, hamując je lub pobudzając, w zależności od tego 
co podpowiada nam nasza racjonalność. System związany z emo-
cjami działa niezwykle szybko. I dzięki tej szybkości i  automaty-
zmowi, często pozwala nam uratować się np. ucieczką przed nie-
bezpieczeństwem lub walką, kiedy zostajemy zaatakowani. Kiedy 
mówimy o tym, że ktoś działał instynktownie, to mówimy właśnie 
o działaniu pod dyktando układu emocjonalnego. Drugi system 
analizy informacji związany jest z korą mózgową. Funkcjonowanie 
tego systemu polega na świadomym analizowaniu docierających 
do naszych mózgów informacji. Kora umożliwia nam koncentra-
cję uwagi na wybranych bodźcach oraz dogłębną i chłodną ich 
analizę. Jako, że w korze mieści się nasza wolna wola, dzięki niej 
możemy kontrolować nasze emocje i zachowanie, a także plano-
wać i przewidywać skutki naszych zachowań. Możemy nazwać te 
procesy racjonalnością, w przeciwieństwie do emocji, które po-
wstają w strukturach leżących pod korą mózgową. 

Czy można powiedzieć, że jest to ciągła konfrontacja pomię-
dzy jedną a  drugą właściwością, czy bardziej uzupełnianie się 
wzajemne?

W pewnym sensie i to, i to. Systemy te nie są od siebie odizolo-
wane. To kora umożliwia nam świadome odczuwanie emocji i ich 
modyfikację. Z kolei emocje wywierają wpływ na nasze decyzje – 
tym większy, im są silniejsze. Emocje stanowią coś w rodzaju pod-
powiedzi. Jeżeli czujemy strach, emocja ta podpowiada byśmy 
uciekali lub walczyli. Czasem jednak emocje bywają nieadekwat-
ne do sytuacji. Kora i struktury podkorowe mogą „widzieć” daną 
sytuację zupełnie inaczej. Kiedy do układu emocjonalnego do-
ciera np. dźwięk warczenia psa, możemy odczuć automatycznie 
niepokój, ale kiedy jednocześnie do kory dociera obraz tego psa, 
który dajmy na to zmieściłby się nam w dłoni, wówczas rodzi się 
w mózgu pewien problem: uciekać czy śmiać się? Wtedy docho-
dzi do swoistej kłótni między korą mózgową, a strukturami, które 
leżą pod nią. Walka toczy się o to, co jest ważniejsze – emocje czy 
zdrowy rozsądek? Wynik takiej konfrontacji może być różny. Jest 

to uzależnione od tego, jak silna jest emocja i jak sprawnie działa 
nasza kora mózgowa. I oczywiście od konkretnej sytuacji.

Co się dzieje w mózgu podczas uprawiania seksu i podczas 
orgazmu?

Dużo fajnych rzeczy… Stan podniecenia, czyli to co odczuwa-
my przed stosunkiem płciowym, jest samo w  sobie przyjemne. 
Przyjemność ta bierze się stąd, że będąc pod wpływem bodźców 
seksualnych, dochodzi do pobudzenia układu emocjonalnego, 
który generuje pozytywne emocje. Równolegle dochodzi do wzbu-
dzenia motywacji do seksu. Motywacja na poziomie neuronalnym 
związana jest z pobudzeniem układu nagrody, co powoduje stan 
oczekiwania przyjemności, wizji nadchodzącej nagrody. Czasem 
przecież gonienie króliczka daje więcej satysfakcji niż jego złapanie. 
W czasie samego aktu, pod wpływem stymulacji zmysłowej, w tym 
stymulacji narządów płciowych, dochodzi do silnego pobudzenia 
układu emocjonalnego, w tym również układu nagrody. Wszystko 
to powoduje, że towarzyszy nam stan przyjemności, szczęścia. Kie-
dy pobudzenie osiąga stan maksymalny, dochodzi do stanu relak-
sacji, czyli orgazmu, podczas którego, oprócz wybuchu aktywności 
układu nagrody, powodującego euforyczne doznania, dochodzi 
do wysiewu znacznych ilości oksytocyny, która uwalnia mózg od 
wszelkich negatywnych emocji, wzmagając tym samym dobry na-
strój. A dodatkowo, a może przede wszystkim, wzmaga więź mię-
dzy partnerami, dając poczucie jedności i bliskości. 

Mózg a miłość? Temat rzeka?
Jakkolwiek to nie zabrzmi, z  neurobiologicznego punktu wi-

dzenia, miłość nie jest niczym nadzwyczajnym. Nie ma żadnej 
struktury w mózgu, która byłaby zarezerwowana dla miłości. Nie 
ma również żadnego transmitera, który pojawiałby się w mózgu 
wyłącznie w  kontekście miłości. No, po prostu normalny stan, 
w dodatku identyczny pod względem jakościowym i ilościowym 
u człowieka, psa, gołębia czy łosia. W miłości również pobudzony 
jest układ nagrody, co daje dobry nastrój. Na początku, w trakcie 
zakochania dochodzi do wyhamowania wielu struktur odpowie-
dzialnych za tzw. funkcje poznawcze. Mniej aktywna jest zwłasz-
cza kora przedczołowa, odpowiedzialna za racjonalność. Z ewo-
lucyjnego punktu widzenia, natura zadbała o  to, byśmy nie byli 
zbyt racjonalni podczas tworzenia więzi opartej na miłości. Miłość 
ogłupia i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Nasi zwierzęcy 
przodkowie, którzy za bardzo kalkulowali przy wyborze partnera, 
nie przetrwali. Ich geny wyginęły. Za to przetrwały geny zakocha-
nych gamoniów, które zaufały instynktowi i  zdały się na to, co 
podpowiadały im ich układy emocjonalne. Dlatego do dziś, nie 
mamy wpływu na to, w kim się zakochamy. A kiedy już do tego 
dojdzie, emocje i naturalne procesy zakodowane w naszych mó-
zgach dbają o rozwój silnej więzi, na tyle szybki, by w chwili, kiedy 
kora odzyska swoją normalną aktywność, a nam wróci racjonalny 
osąd, było już za późno.

Czy mózg potrafi nas oszukać? Na przykład to co dla nas 
zgubne, uważa za dobre? Czy takie działania są częste? Czy to 
coś naturalnego? 

Nasz mózg wytwarza w umyśle interpretację otaczającego nas 
świata, a nie jego wierną kopię. Nasz mózg jest stworzony, z jed-
nej strony do wyszukiwania zagrożeń, a  z  drugiej strony, szans. 
Dobrym przykładem działania mózgu wbrew obiektywnemu 
własnemu interesowi jest uzależnienie. Przyjęcie substancji psy-
choaktywnej powoduje powstanie dużej przyjemności – nagrody. 
I mimo iż jest to zachowanie ryzykowne, wizja dużej nagrody przy-
słania niebezpieczeństwo, czego efektem może być niekontrolo-
wane, ciągłe dążenie do pozyskiwania przyjemności. Tak samo 
w drugą stronę - kiedy się czegoś wystraszymy, nasz mózg może 
przestawić się na tryb wyszukiwania zagrożeń. Wtedy nawet naj-
drobniejszy szelest jawi się jako poważne zagrożenie. Mówimy 
przecież, że strach ma wielkie oczy. Mózg lubi czasem przesadzić.
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Łatwo to opanować?
Siłą woli. Ale tylko do pewnego stopnia. W przypadku niezwykle 

silnych emocji, kontrola nad zachowaniem bywa niezwykle trudna, 
a czasem niemożliwa. Przykładem może być zbrodnia w afekcie, 
podyktowana bardzo silnymi, negatywnymi emocjami. Dokonują 
jej ludzie, którzy są na co dzień mogą być bardzo racjonalnymi 
osobami. Osobami, które nie skrzywdziłyby muchy. Ale w stanie 
silnego wzbudzenia emocjonalnego, nie są w stanie ani zachować 
zdrowego rozsądku, ani panować nad swoim zachowaniem. 

Mózg psychopaty – jak działa? 
Są takie dwie zasadnicze cechy, które odróżniają mózg psycho-

paty od mózgu osoby zdrowej. Pierwszą jest deficyt empatii, za 
który odpowiada u psychopatów zmniejszenie wielkości i aktyw-
ności m.in. kory wyspy. Drugą cechą jest obniżony poziom stra-
chu i lęku. Za to z kolei odpowiada obserwowane u psychopatów 
zmniejszenie wielkości i aktywności ciała migdałowatego. Deficyt 
empatii i  lęku to niebezpieczne połączenie, które może, ale nie 
musi, prowadzić do zachowań antyspołecznych. Wbrew wraże-
niu jakie wytworzyła w nas popkultura, psychopaci nie są wcale 
bardziej inteligentni. Badania pokazują, że psychopaci mają staty-
stycznie lekko obniżony iloraz inteligencji w odniesieniu do ogółu 
społeczeństwa. To może być związane ze zmniejszeniem aktyw-
ności kory przedczołowej, której dysfunkcja może również skutko-
wać brakiem panowania nad emocjami i zachowaniem.

Emocje, empatia, sumienie. Czy mózg jest takim wewnętrz-
nym regulatorem tych zachowań czysto moralnych?

Empatia ma podłoże jak najbardziej neurobiologiczne. Wiado-
mo jakie struktury w mózgu odpowiedzialne są za empatię. I jakie 
neurotransmitery. Nasz mózg potrafi wytworzyć symulację tego, 
co dzieje się w mózgu innego człowieka, co pozwala nam wczuć 
się w jego położenie, przewidzieć jego zachowanie, naśladować 
je oraz poczuć jego emocje. To jedna składowa moralności. Dru-
gą jest wychowanie, które otrzymujemy. Część norm społecznych 
jest wrodzona, oparta właśnie na empatii, a część wrasta w nas 
w procesie wychowywania opartego na nagrodach i karach, ob-

serwacji naszych bliskich, przejmowaniu ich sposobu patrzenia na 
świat, oceny sytuacji i wartości jakie im przyświecają. Co ciekawe, 
strona biologiczna moralności – empatia – wydaje się być nie-
zwykle silnie uzależniona od odziedziczonych genów, wrodzona, 
a tylko w małym stopniu podlega wpływowi środowiska. Innymi 
słowy, jedni rodzą się empatyczni, a inni nie. I niewiele można już 
potem z tym zrobić.

Przyczyn słabości sumienia możemy upatrywać w mózgu?
Ta słabość może wynikać z wrodzonego niskiego poziomu em-

patii. Ale nie tylko. Istotne znaczenie ma również kontekst oraz po-
zostałe emocje, które odczuwamy w danej sytuacji. Weźmy kogoś, 
kto bardzo czegoś pragnie, ma jasno wyznaczony cel, jest niezwy-
kle zdeterminowany by go osiągnąć, jego motywacja jest skrajnie 
silna. W takim stanie, osoba ta może niezbyt mocno przejmować 
się drugim człowiekiem, z klapkami na oczach dąży do osiągnię-
cia wytyczonego celu, jak to się mówi „po trupach”. Strach również 
może osłabiać empatię. Ktoś, kto walczy o własne życie, kładąc na 
szali własne przetrwanie lub cudze, wybierze własne, o ile w ogóle 
dojrzy w  tej sytuacji drugiego człowieka. No i  wreszcie agresja, 
która potrafi obrócić w  proch nawet największą więź opartą na 
empatii. W mózgu to wszystko widać jak na dłoni, tę walkę emocji 
o to, która dobierze się do panelu sterującego naszymi decyzjami. 

O celu często śnimy, marzymy. Czy człowiek śni na kolorowo? 
Czy sny to tak naprawdę tylko czarno-białe obrazy? 

Sny bywają zarówno kolorowe, jak i czarno-białe. Częściej jed-
nak pamiętamy te kolorowe, bowiem zdarzają się częściej w cza-
sie snu tzw. paradoksalnego, po którym nasz mózg ma tendencję 
do naturalnego wybudzania się ze snu. Sen ten nazywany jest 
paradoksalnym dlatego, że występuje w nim tak silna aktywność 
mózgu jak w czasie czuwania. Ta silna aktywność mózgu generuje 
właśnie dynamiczne, kolorowe, czasem dziwaczne sny. Sen para-
doksalny występuje w ciągu nocy naprzemiennie ze snem wolno-
falowym, w którym mózg znacznie spowalnia swoją pracę, odda-
jąc się relaksowi. W czasie snu wolnofalowego marzenia senne są 
więc znacznie mniej dynamiczne i bogate.
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Pytanie fundamentalne. Sex, drugs and rock and roll. Dlacze-
go ze wszystkich ludzkich uciech, seks, narkotyki i muzyka pocią-
gają szczególnie? A najbardziej łącznie?

Dlatego, że bodźce muzyczne, seksualne i reakcje wywoływa-
ne przez narkotyk nie muszą konkurować o naszą uwagę. Jedno 
nie przeszkadza drugiemu, a wręcz przeciwnie – mogą one wza-
jemnie wzmagać nasze doznania. Wszystkie te rzeczy powodują 
bardzo silne pobudzenie układu nagrody, dającego nam przy-
jemność. Na dodatek wszystkich tych trzech rzeczy można skosz-
tować jednocześnie, dzięki czemu układ nagrody jest maksymal-
nie pobudzony. 

Używa Pan określenia układ nagrody. Jakie jeszcze są układy 
w mózgu i za co odpowiadają? 

Układ nagrody pełni dwie zasadnicze role. Po pierwsze odpo-
wiada za stan nagrody, czyli satysfakcji – od uczucia ulgi po eufo-
rię. A po drugie za motywację do działania, rozumianą jako stan 
oczekiwania nagrody, który daje napęd i sens działania. Ten układ 
jest niezwykle ważny, nie ma bowiem żadnej czynności, której 
byśmy nie wykonali bez jego udziału. Ale układ nagrody nie za-
działałby gdyby nie układ pobudzenia, który odpowiada za od-
powiedni stan aktywności mózgu – stan czuwania, dzięki któremu 
możemy być chociażby świadomi. Jest układ emocjonalny, który 
generuje emocje i wytwarza popędy, pozwalające nam przetrwać. 
Jest układ decyzyjny, który umożliwia nam świadome interpreto-
wanie rzeczywistości, planowanie, tworzenie pamięci i jej przywo-
ływanie, przewidywanie przyszłości, dokonywanie bilansu zysków 
i strat, itd. Kiedy decyzja zostanie podjęta, do akcji wkraczają ukła-
dy motoryczne, które nadzorują wykonywanie działań. Ich wyrob-
nikami są nasze mięśnie. Mamy dwa układy motoryczne – jedne 
odpowiadają za ruchy automatyczne, takie jak chodzenie, nad 
którymi nie musimy się zastanawiać, a drugi za ruchy dowolne, np. 
pisanie, majsterkowanie, nad którymi musimy być bardzo skupie-
ni i wykonujemy je z pełną świadomością. A o to, by ciało działało 
sprawnie, oczywiście na rzecz mózgu, dba układ autonomiczny, 
sterujący pracą wszystkich układów w  ciele. Można jeszcze tak 
długo wymieniać…

Kiedy mózg się starzeje i czy w ogóle możemy mówić o takim 
procesie?

To jest normalny proces, który zachodzi w  mózgu każdego 
z  nas. Wszystko ma swój kres, łącznie z  komórkami nerwowy-
mi. W  pewnym momencie dochodzi do obumierania komórek, 
zwłaszcza kory mózgowej. Wtedy pogorszeniu ulegają nasze 
zdolności poznawcze. Możemy też powoli tracić kontrolę nad 
swoim zachowaniem, emocjami. W  pewnym momencie nasz 
mózg nie jest już w stanie prawidłowo funkcjonować, zapamięty-
wać i przetwarzać informacji. I jakość życia spada.

Czy jesteśmy w stanie przedłużyć pracę naszego mózgu? Co 
musimy zrobić, aby jak najdłużej pracował na najwyższych ob-
rotach?

Niektórzy mówią, że komputera nigdy nie powinno się wyłą-
czać. Z mózgiem jest w pewnym sensie podobnie. Mózg pracuje 
świetnie kiedy stawia się mu wciąż nowe wyzwania. Wszelkiego 
rodzaju zadania intelektualne rozwijają mózg. Nasz mózg po-
trzebuje również ruchu, wysiłku fizycznego. I  oczywiście snu, 
w którym w naturalny sposób ulega regeneracji. Chcąc zacho-
wać mózg w jak najlepszym stanie, powinniśmy również łamać 
schematy, działając inaczej niż się nauczyliśmy. Najgorsze co 
może być, to dać poczuć mózgowi, że wszystko jest pod kontro-
lą, że sytuacja jest stabilna, że świat jest bardzo stały i niestawia-
jący żadnych wyzwań. Wtedy mózg zaczyna opierać się na au-
tomatyzmach, co może i jest wygodne, ale go w gruncie rzeczy 
obraża – bowiem czuje się wówczas traktowany jak kalkulator do 
obliczania np. parametrów ruchu kciuka pomiędzy przyciskami 
pilota od telewizora. Neurony potrzebują oczywiście również re-
laksu, ale ten niekoniecznie musi polegać właśnie na spędzaniu 
czasu przed telewizorem. Nie po to mamy pod czaszką blisko 
90 miliardów neuronów, które pozwoliły nam dokonać milionów 
odkryć naukowych czy polecieć na księżyc, byśmy marnowali ich 
potencjał. 

Rozmawiali: Natalia Dawszewska, Jakub Jakubowski / Foto: materiały prasowe
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Nabywcami apartamentów w mieleńskiem kompleksie Dune Resort są nie tylko Polacy, ale również obcokrajowcy – czasami z bardzo 
odległych stron świata. Jednym z  nich jest filmowiec Harald Zwart, dzielący czas swego zawodowego życia między Hollywood 
a Europę. Spotykamy się w jego pięknym apartamencie z widokiem na morze. To będzie dla niego jak sam mówi, miejsce wypoczynku 
jak i pracy nad kolejnymi filmowymi projektami. 

p

Harald Zwart: Polska jest 
jak konfitura w pączku

ierwsze pytanie, jakie się nasuwa: dlaczego 
Mielno? Może Pan mieszkać w dowolnym miej-
scu na całym świecie, a Pan wybrał akurat Miel-
no, malutkie turystyczne miasto w Polsce.

- Od lat moim przyjacielem jest Haakon Mor-
ten Saeter, jeden ze współwłaścicieli Firmusa, i  to on zaciekawił 
mnie swoimi biznesami w  Polsce. Pewnego razu zaprosił mnie 
i moją żonę do siebie w Mielnie. To wtedy pojawiła się myśl, że 
warto byłoby tutaj wracać. 

- Pamięta Pan tamte pierwsze wrażenia?
- Oczywiście. Od początku miejsce to wydało się nam całkowi-

cie niezwykłe. Osobiście uwielbiam Morze Bałtyckie, jego wyjąt-
kową atmosferę, klimat. Jakość projektu Dune Resort zwyczajnie 
nas poraziła. 

- Co szczególnie się Państwu spodobało? 
- Tak naprawdę trudno jest dziś znaleźć na świecie miejsca 

atrakcyjne turystycznie, które nie byłyby jednocześnie zbytnio za-

budowane i przeludnione turystami. Tutaj jest przyjemnie spokoj-
nie, jest nadzwyczajna przestrzeń, przyroda w stanie nietkniętym. 
To wycisza człowieka, pobudza jego kreatywność. 

- Wspomniana wizyta w Mielnie była Pana pierwszym poby-
tem w Polsce? 

-  Tak, nigdy wcześniej w  Polsce nie byłem. Choć oczywiście 
sporo o  niej wiedziałem. Szczególnie  szanuję wasz wysoki po-
ziom muzyki klasycznej i  sztuki w  ogóle. Moim marzeniem jest 
ściągniecie tutaj żony oraz dzieci i wykorzystywanie Dune Resort 
jako swoistej bazy, z  której głębiej będziemy poznawać Polskę. 
Chciałbym, aby moi bliscy poznali waszą kulturę, polskie kino oraz 
muzykę klasyczną, które są bardzo bliskie mojemu sercu. 

- Czy w czasie swojej pracy zawodowej spotykał Pan polskich 
filmowców? 

- Tak, oczywiście, spotkałem wielu z nich. To profesjonaliści - jak An-
drzej Sekuła, scenograf od Quentina Tarantino, znakomity operator 
Janusz Kamiński czy reżyserzy Roman Polański i Jerzy Skolimowski.
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Z Polańskim wiąże się bardzo zabawna historia. Mam przyjacie-
la w Norwegii, który jest nadzwyczajnym jego fanem. W czasach 
kiedy obaj byliśmy jeszcze studentami, on nie miał pieniędzy 
a straszliwie chciał zobaczyć „Dziecko Rosemary”. Zdecydował się 
więc pójść do szpitala i oddać krew, za co dostał 100 koron na 
bilet do kina. Wiele lat później spotkałem Romana  Polańskiego 
w Cannes na jachcie. Rozmawialiśmy i wtedy przypomniała mi się 
tamta historia. Opowiedziałem mu ją. Co więcej, sięgnąłem po 
telefon i zadzwoniłem do mojego przyjaciela w Norwegii, prze-
kazując słuchawkę Polańskiemu, który powiedział mojemu przy-
jacielowi, że powinien przestać oddawać krew tylko po to, aby 
oglądać jego filmy. Polański to nadzwyczajny człowiek, jak zresztą 
większość Polaków ze świata kina, jakich dane było mi spotkać. 
Wyjątkowi ludzie, nie jacyś „celebryci z Hollywood”, ale prawdzi-
wie sympatyczni, z klasą. Janusz Kamiński to jeden z najmilszych 
ludzi, jakich miałem przyjemność spotkać. Od zawsze byłem i je-
stem pełen uznania i szacunku do Polaków. 

- W jednym z licznych wywiadów powiedział Pan, że za swój 
ulubiony film uważa „Powrót do przyszłości”. To prawda?

- Tak, to prawda,  tak powiedziałem, ale to była swoista pro-
wokacja wobec dzien-
nikarzy. W  Norwegii 
nie powinieneś mówić 
głośno, że lubisz ta-
kie filmy jak „Powrót 
do przyszłości”. Jeśli 
chcesz być uznawany 
za osobę kulturalną, 
a  tym bardziej arty-
stę, musisz lubić filmy 
z  Polski, Rosji albo 
inne niszowe. Stąd 
wzięła się ta moja za-
bawa z  dziennikarza-
mi. Po prostu chciałem 
ich nieco „podpuścić”. 
Niezwykle bliskim 
dla mnie filmem jest 
„Amadeusz” Milosa 
Formana, który zmarł 
niedawno, co odbiło 
się głośnym echem 
w świecie filmowym i jest niewątpliwą stratą dla kina. 

- Zdaje się jednak, że Pan sam lubi pogodne kino i ma na kon-
cie znakomite filmy rozrywkowe, takie nie do końca poważne…

- Powinniście zobaczyć mój najnowszy film zatytułowany „12th 
Men”. To jest film bardzo bliski mojemu sercu, taki najbardziej 
mój. Moje poprzednie produkcje można uznać przede wszystkim 
za okazję do współpracy z bardzo utalentowanymi ludźmi jak Will 
Smith, Steve Martin. Ten ostatni film to jest właśnie typ filmu, jaki 
lubię najbardziej. 

- Dotyka on bardzo bliskiej Polakom historii II wojny światowej. 
Dla nas, Polaków, temat ten jest nadal bardzo bolesny. Na pewno 
jest on u nas pokazywany inaczej niż z perspektywy ludzi Zacho-
du. Niewielu obcokrajowców wie na przykład, że między 1939 
a 1945 rokiem śmierć poniosło 22 procent polskich obywateli. 

- Moim zdaniem ludzie są świadomi straty, jaką Polska poniosła 
podczas II wojny światowej. Być może nie odbierają jej tak do-
tkliwie jak Polacy, ale mają tę świadomość. Młode pokolenia nie 
przywiązują wagi do historii, zapewne niedługo nie będą pamię-
tać o tym, co miało miejsce nie tak dawno temu. Dlatego musimy 
im przypominać. Po to zrobiłem ten bardzo osobisty film, który 
mówi o norweskich epizodach wojny. O tym, jak osiemdziesięciu 
ludzi poszło uratować jednego człowieka, o ich wielkiej odwadze, 

poświęceniu. Warto pamiętać, że w Północnej Norwegii było naj-
więcej nazistów, aż 70 tysięcy. Siedmiu Niemców przypadało tam 
na każdego Norwega. Tak więc żeby mieć pełen obraz mnie jako 
filmowca, koniecznie trzeba zobaczyć ten właśnie film.

- W  Koszalinie działa Dyskusyjny Klub Filmowy. Być może 
warto zorganizować pokaz tego filmu i później dyskusję z Pana 
udziałem. To dopiero byłoby wydarzenie! 

– Z ogromną przyjemnością przyjąłbym takie zaproszenie. Jest 
wielka różnica między młodym pokoleniem w Polsce i w Norwe-
gii. U nas jest niespecjalne zainteresowanie taki niszowymi pro-
dukcjami, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Bardzo mało osób in-
teresuje się kinem przez duże K. W Polsce jest wciąż bardzo wielu 
jego miłośników, osób które interesują się kulturą, sztuką. Tego mi 
brakuje u nas i uważam to za wspaniałe u was.

- Czy rozważa Pan nakręcenie filmu w Mielnie, na polskim wy-
brzeżu?

Myślę, że Mielno i konkretnie Dune Resort to miejsce unikalne. 
Doskonałe, aby przyjechać, zagłębić się w  pracy nad scenariu-
szem. Spokój morza, czyste powietrze sprawia, ze umysł się wyci-

sza i podsuwa najlep-
sze pomysły. Myślę, że 
jak najbardziej polskie 
wybrzeże mogłoby 
być tłem dla niejed-
nego filmu.

– Co opowie Pan 
przyjaciołom z  Kali-
fornii po swoim po-
wrocie do domu? Jak 
opisze Pan im Miel-
no? 

- Mielno i  w  ogó-
le Polska to dla mnie 
coś jak konfitura ukry-
ta głęboko w  środku 
pączka albo nieoszli-
fowany diament. Jed-
no i  drugie trudno 
znaleźć, ale jak już się 
na to trafi, pojawia się 

ogromna satysfakcja i apetyt na więcej. Wiem, że wasz, Polaków, 
dorobek znany jest Niemcom, Brytyjczykom, ale już niekoniecznie 
Skandynawom i Amerykanom. Będę więc mówił o tym, ile warto-
ściowych rzeczy składa się na waszą kulturę. No i oczywiście będę 
zachwalał naturę, piaszczyste plaże – szerokie, nietknięte, chro-
nione i nie tak bardzo zabudowane jak gdzie indziej. Na pewno 
będę również zachęcał, żeby sami się o tym wszystkim przekonali, 
przyjeżdżając do Polski, a najlepiej tutaj, nad Bałtyk.

Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Agnieszka Orsa
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Harald Zwart (ur. 1 lipca 1965 w Holandii) – norweski reży-
ser, producent, scenarzysta, aktor oraz montażysta filmowy. 
Ukończył studia w Holenderskiej Akademii Filmowej w Am-
sterdamie. Pracuje w Europie i USA. Popularność przyniosły 
mu filmy reklamowe, teledyski oraz przede wszystkim filmy 
fabularne, a wśród których najbardziej znane w Polsce to np. 
„O czym marzą faceci”, „Karate Kid” , „Różowa Pantera 2”. Naj-
nowszy film, poświęcony dramatycznym epizodom II wojny 
światowej w  Norwegii zatytułowany „12th Men” powinien 
pojawić się wkrótce na wielkim ekranie także w Polsce. 



Belgijskie doświadczenia 
na polskim gruncie

Kiedy większość apartamentów albo domów budowanych w ramach określonego etapu inwestycji ma już nabywców, rusza jej kolejna 
faza - niejako na zakładkę. Działając tą metodą, firma Burco, realizuje nad polskim Bałtykiem swoje trzecie, jednocześnie największe 
z  dotychczasowych, deweloperskie przedsięwzięcie – Rogowo Pearl. W  Rogowie pod Kołobrzegiem, na czterohektarowej działce 
między morzem a jeziorem Resko powstaje kompleks około 500 apartamentów, z basenami kąpielowymi i strefą rekreacji.

Biznes32 



Biznes 33 



Biznes34 

urco  to firma z dużym doświadczeniem dewe-
loperskim zdobywanym począwszy od boomu 
inwestycyjnego w Brukseli, kiedy stało się jasne, 
że stolica Belgii będzie de facto stolicą Europy. 

Marcin Kaszuba, prokurent spółki, mówi: - Początki naszej 
działalności to rzeczywiście głównie Bruksela i lata siedemdzie-
siąte ubiegłego wieku. Trafiliśmy na moment, kiedy miasto roz-
wijało się ze stolicy niewielkiej Belgii, w centrum zjednoczonej 
Europy. 

Z czasem firma Burco postanowiła swoje działania dywersy-
fikować, czyli poszukać dodatkowych rynków. W  latach dzie-
więćdziesiątych zainwestowała więc w  Polsce, na Węgrzech 
i w Ameryce Południowej. – Na Węgrzech i u nas była to począt-
kowo aktywność w sektorze rolnym – wyjaśnia Marcin Kaszuba. 
– Pod Budapesztem Burco zajęło się sadownictwem, a w Polsce 
głównie hodowlą bydła mlecznego. Ale zawsze w centrum za-
interesowania firmy była działalność deweloperska. W każdym 
z miejsc wygląda ona nieco inaczej, na przykład w Ameryce Po-
łudniowej nie były to biura czy apartamenty, ale wille otoczone 
częstokroć stuhektarowym prywatnym terenem, oferowane za-
możnym Amerykanom.

Po śmierci założyciela Burco (był nim Philippe Gosse) stery 
firmy objął i nadal prowadzi jej część europejską Jean Raphael 
De Cloedt, prywatnie jego zięć. – Od 10 lat pod jego kierunkiem 
rozwijamy się stricte dewelopersko – mówi Marcin Kaszuba. - Nie 
zajmujemy się już rolnictwem, staramy się krok po kroku adapto-
wać doświadczenia belgijskie na naszym rynku nieruchomości. 

Pierwsze kroki nad Bałtykiem 

Pierwszą, w  pełni już ukończoną inwestycją Burco w  Polsce 
jest  Rogowo Rezydencja Nadmorska. Składa się ona z całorocz-
nych domków i apartamentów, w których znajduje się wszystko, 
co niezbędne do komfortowego pobytu z rodziną i przyjaciółmi. 
Wszystkie mieszkania zostały wykończone „pod klucz”. Teren Re-
zydencji jest ogrodzony i objęty ochroną. Do kompleksu należy 
również basen z podgrzewaną wodą - idealny, jeśli pogoda nad 
morzem nie dopisuje. Najmłodsi mają do dyspozycji place za-
baw, a wszyscy goście tereny zielone i pobliskie korty tenisowe. 

Szczególnym atutem Rezydencji Nadmorskiej jest jej lokali-
zacja. Są to tereny powojskowe, stosunkowo późno przekazane 
do użytku cywilnego. Ten fakt przesądził o  tym, że nie ma tam 
praktycznie żadnej pierwotnej zabudowy. Rezydencja powstała 
więc w otoczeniu nadmorskiego lasu, na mierzei między jezio-
rem Resko a morzem. 

Niewysokie białe domy z dachami z czerwonej dachówki two-
rzą zwarty i  jednolity w stylu kompleks. W elewacjach wykorzy-
stano elementy drewniane nawiązujące do tradycji dawnego 
budownictwa pomorskiego. Jest w  tym wszystkim również ko-
szaliński element, bo projekt architektoniczny osiedla jest dzie-
łem pracowni „Archikon Stanisław i Grzegorz Skład”. 

Żeby dotrzeć na plażę, wystarczy krótki spacer przez sosno-
wy lasek. Na plaży nigdy nie ma tłoku, bo jak wspomnieliśmy 
w pobliżu – poza Rezydencją – nie ma żadnych obiektów. Turyści 
z zewnątrz również rzadko się tutaj zapuszczają. 

Eksperyment w Ustroniu Morskim

Od 2012 roku Burco buduje Rezydencję Ustronie Morskie. 
Dorota Kulig, odpowiadająca w firmie za sprzedaż i marketing, 
wspomina: - Wielu ludzi dziwiło się naszej decyzji, by budować 
nie w  pierwszej linii od brzegu. Powątpiewali, czy znajdą się 

chętni na apartamenty w sytuacji, gdy nad morze trzeba pójść 
spacerem kilka minut. To obiektywnie nieduża odległość, ale 
w  warunkach letniska wydawało się to jakąś przeszkodą. Tym-
czasem okazało się, że naszą propozycję klienci przyjęli z entu-
zjazmem. To spowodowało, że rozbudowujemy kompleks o ko-
lejne szeregi domów. 

Trudno się dziwić reakcji rynku. Kiedy znajdziemy się wewnątrz 
ogrodzonego osiedla zrozumiemy, co mogło przekonać klien-
tów do tej lokalizacji. Nieduże apartamentowce tworzą zwarty, 
bardzo elegancji zespół budynków. Elegancki ale nie ostenta-
cyjny. Domy poustawiane są wobec siebie w taki sposób, że się 
nawzajem nie zacieniają, zachowując kameralność. Wokół mnó-
stwo starannie utrzymanej zieleni. Nawet w szczycie sezonu pa-
nują tutaj cisza, spokój i wszechogarniające wrażenie porządku. 

Dorota Kulig komentuje: - Nasi klienci i goście czują się tutaj 
komfortowo. Mamy zasadę, że powstawaniu budynków towarzy-
szy wszystko co niezbędne do komfortowego pobytu. Są więc 
od razu drogi, chodniki, oświetlenie, parkingi, tereny zielone 
i rekreacyjne. Wszystko w takim stanie i takiej jakości, jaką poka-
zujemy we wszelkich materiałach promocyjnych. W ten sposób 
staliśmy się dla klientów wiarygodni i dlatego polecają nas swo-
im bliskim i znajomym. Nie ma lepszej formy reklamy niż reko-
mendacja zadowolonych klientów. 

Krok po kroku

Burco realizuje swoje inwestycje etapowo, finansując je głów-
nie z  własnych środków, nigdy nie obciążając ich hipotekami. 
Nie inaczej jest z  trzecią inwestycją, największą z dotychczaso-
wych, czyli Rogowo Pearl, na którą docelowo złoży się pięć bu-
dynków apartamentowych oraz strefa rekreacyjna nad brzegiem 
jeziora Resko. Budowa pierwszego rozpoczęła się w lipcu ubie-
głego roku (ma się zakończyć wiosną 2020 roku). Powstanie 118 
lokali. Wraz z nimi te elementy otoczenia, które są niezbędne, by 
nabywcy apartamentów od razu czuli się komfortowo.

- Mamy zasadę stosowaną już od czasu „pierwszego Rogowa”, 
że zawsze nasze budowy się zazębiają – mówi Dorota Kulig.- Kie-
dy jeden budynek jest w  pełni gotowy do użytkowania, sąsia-
dujący musi być przynajmniej w  stanie surowym, żeby można 
było pracować wewnątrz, ale już nie przeszkadzać mieszkańcom 
ciężkimi robotami.

Budynek Alfa będzie więc zakończony na wiosnę przyszłe-
go roku, a do lata 2020 kiedy nastąpi jego zasiedlenie, gotowa 
będzie konstrukcja budynku Beta. Podobnie zresztą jak basen 
zewnętrzny, droga, zieleń. I tak po kolei aż do piątego budynku 
apartamentowego. Później przyjdzie kolej na dodatkowe obiek-
ty o charakterze usługowym, ogólnodostępne zejście na plażę 
oraz miejsca postojowe. A na finał – strefa rekreacyjno-usługowa 
przy jeziorze Resko. – To co ma powstać przy jeziorze, będzie 
wielkim wyzwaniem, bo musimy w  jak najmniejszym stopniu 
zaingerować w  naturalny stan tego miejsca – wyjaśnia Dorota 
Kulig. – Dlatego pojawią się tam wyłącznie pomosty zwodzone 
przeznaczone dla łodzi wiosłowych i małych żaglówek. Żadnych 
większych jednostek czy motorówek, bo projekt powstaje w ob-
szarze chronionym Natura 2000. 

Wieloletnia realizacja projektów etapami pozwala na zbu-
dowanie długofalowych relacji z  klientami, którzy często do 
nas wracają przy kolejnych projektach. A skąd oni pochodzą? – 
W większości są to mieszkańcy Wielkopolski, w części z Dolnego 
Śląska i Warszawy. Są również klienci z naszego regionu – infor-
muje Dorota Kulig. – Kiedy rozmawiamy z nabywcami niemal za-
wsze powracają nuty sentymentalne. Kiedyś klienci przyjeżdżali 

b
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Od lewej: Marzena Kukiełka, Thibaut Dumortier, Marcin Kaszuba, Jean De Cloedt, Dorota Kulig, Wojciech Szyszko, Dino Bailliere, Vincent Debloudts, Guillaume Gosse, Maciej Ruszkowski.

Od lewej: Marcin Kaszuba, Jean De Cloedt, Thibaut Dumortier.



Biznes36 

tutaj z rodzicami, a obecnie sami są już ludźmi dojrzałymi. Kupu-
ją apartamenty i domy z myślą o własnym wypoczynku, podjęciu 
rodziny albo przyjaciół, jednak coraz częściej traktują to również 
jako inwestycję. 

Inwestycje na długie lata

Spośród biznesów założonych przez Burco poza granicami 
Belgii, polska część zdaje rozwijać się najdynamiczniej. Marcin Ka-
szuba, prokurent spółki Burco Development Polska, komentuje: 
- Zainteresowanie Polską zaczęło się od koni, czyli prywatnej pasji 
założyciela firmy. Pasja przywiodła go do naszego kraju. Zaowo-
cowała później gospodarstwami rolnymi na Kujawach i w Wielko-
polsce powstałymi na bazie dawnych PGR-ów. Pan Gosse był ta-
kim dwudziestowiecznym człowiekiem renesansu. Umiał rozmaite 
swoje wizje przenosić na biznes. Ostatecznie po 15 latach dzia-
łalności rolniczej firma skupiła się na segmencie deweloperskim. 
I jak widać – z dobrym skutkiem. Nasze trzy dotychczasowe przed-
sięwzięcia deweloperskie nie będą z pewnością ostatnimi. Mamy 
w przygotowaniu kolejne pomysły, ale za wcześnie, by o nich mó-
wić. Może przy sprzyjających okolicznościach i stabilnym rynku za 
rok będziemy mogli je zaprezentować. 

- Należy podkreślić, że w  gruncie rzeczy nie jesteśmy firmą 
belgijską. Powinniśmy raczej mówić o firmach Burco w Polsce – 
uściśla Marcin Kaszuba. – Są to przedsiębiorstwa powstałe we-
dług prawa polskiego i w Polsce płacące podatki 

Jak podkreśla Marcin Kaszuba, polityka belgijskich inwesto-
rów nastawiona jest na działanie w  długiej perspektywie cza-

su: - Już chyba nikt nie ma wątpliwości, że nie jesteśmy jakąś 
efemerydą znikającą po zakończeniu budowy. W naszych inwe-
stycjach nie chodzi wyłącznie o satysfakcjonujący poziom zwrotu 
z zaangażowanego kapitału. Równie ważne jest, by tworzyć coś 
wartościowego. Coś co będzie służyć nie tylko nam. To wiąże się 
z wizją długookresowego rozwoju i wysoką marką. Ona ma zna-
czenie nie tylko na zewnątrz. Przekłada się również na atmosferę 
wewnętrzną. Stąd możemy pochwalić się stabilnym składem ze-
społu. Ludzie po prostu chcą u nas pracować. Staramy się wokół 
takiej wizji ludzi zespalać, oczywiście zarabiając, ale z poszano-
waniem zasad.

Nastawienie na współpracę

Jeszcze przynajmniej jedna ważna rzecz wyróżnia Burco na 
rynku budowlanym: budowanie długoletnich relacji z  wyko-
nawcami. A są nimi nie potentaci w branży budowlanej, a raczej 
przedsiębiorstwa lokalne. Na przykład wznoszone obecnie dom-
ki w Ustroniu Morskim stawia ta sama firma In-Tech ze Świdwina, 
która 10 lat temu budowała dla Burco Rezydencję Nadmorską 
w  Rogowie. Inny przykład to Kołobrzeskie SGB, który również 
realizuje kolejny projekt.

- Jeśli ktoś postępuje rzetelnie, jesteśmy zadowoleni z jego 
usług, dlaczego mielibyśmy poszukiwać innych wykonaw-
ców? – pyta retorycznie Marcin Kaszuba. – My dla tych niedu-
żych firm jesteśmy ważnym klientem i odczuwamy to na każ-
dym kroku. Pewnie moglibyśmy znaleźć wykonawcę w gronie 
firm o zasięgu ogólnokrajowym, ale takie kontrakty kończą się 
tym, że na placu budowy pojawiają się i  tak podwykonawcy 



z danego terenu. My wolimy nawiązywać takie relacje bezpo-
średnio. 

Unia otworzyła Polskę

Burco nadal działa na rynku deweloperskim w  Belgii. O  ile 
pierwsze sukcesy wiązały się z budową biurowców w Brukseli, 
kolejne inwestycje to również apartamentowce nad Morzem Pół-
nocnym, choćby w kurorcie Zeebrugge. Obecnie firma uczestni-
czy w spektakularnym projekcie Baelskaai Oostende, w ramach 
którego od dawna nieczynne doki w Ostendzie zamieniają się 
w eleganckie osiedla mieszkaniowe. 

- Mamy doświadczenie w budowaniu nad morzem – podkre-
śla Marcin Kaszuba. – Ale nie oznacza to, że przenosimy je tutaj 
na zasadzie jeden do jednego. Raczej adaptujemy i modyfikuje-
my. Wiele czynników działa u nas inaczej niż w warunkach bel-
gijskich. Udziałowcy firmy to rozumieją i akceptują. Firma wciąż 
pozostaje rodzinna, a  to ma swoje pozytywne konsekwencje. 
Tutaj liczy się oczywiście wynik finansowy, to jasne, ale ważne 
są również inne wartości, jak na przykład to, by tworzyć rzeczy 
o ponadczasowym charakterze. Dlatego patrzymy na nasze in-
westycje pod kątem maksymalnego zadowolenia klientów. Stąd 
to myślenie, by apartamentom towarzyszyły od razu tereny zielo-
ne, miejsca rekreacji jak baseny, korty czy boiska. 

Marcin Kaszuba zwraca uwagę jeszcze na jedną okoliczność. 
Wejście Polski do Unii Europejskiej ułatwiło obcokrajowcom 
inwestowanie w naszym kraju. Uprościły się choćby procedury 
związane z nabywaniem gruntów. Ale z drugiej strony my, Pola-

cy, zaczęliśmy się zmieniać. Wzrosła nasza zasobność, ale i wy-
magania – także wobec warunków wypoczynku. Jedno się nie 
zmieniło: sentyment do rodzimego morza. Bałtyk, mimo że nie-
przewidywalny, jeśli chodzi o pogodę i zazwyczaj zimny, nadal 
przyciąga. 

Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Agnieszka Orsa i archiwum Burco

Burco Development Polska Sp. z o.o. 

Rogowo, ul. Rezydencyjna 88/ 2, 72-330 Mrzeżyno 

tel: 721 884 886 

e-mail: biuro@burco.pl
www.burco.pl

www.rogowopearl.pl 

www.facebook.com/burcopolska
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Obecny prezes Jean Raphael De Cloedt skupia się na inwe-
stycjach deweloperskich. Jest szanowanym w Belgii przed-
siębiorcą, uhonorowanym tytułem barona. Jego rodzina od 
wielu pokoleń prowadziła firmy zajmujące się pogłębianiem 
torów wodnych w portach, umacnianiem i budowaniem na-
brzeży na całym świecie. 







Jego remont trwał 18 lat. Pochłonął mnóstwo czasu i pieniędzy. Właściciel Trymera przyznaje, że takiego wyzwania podjąłby się tylko 
szaleniec. – Ja chyba nim jestem – śmieje się. – Dzięki konsekwencji mam za to jacht, który będzie pływał po naszych wodach kolejnych 
100 lat. 

99 lat 
Trymera
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przyszłym roku Trymer, jacht Zbigniewa Sa-
wickiego, obchodził będzie setne urodziny. 
Przepiękny drewniany żaglowiec do niedaw-
na wyglądał zupełnie inaczej. Był kompletnie 
zniszczony, wręcz rozpadający się. Pasjonat 

przywrócił mu blask. Co więcej – przebudował dalekomorską 
jednostkę na taką, która budzi prawdziwy podziw. Powstało nie-
spotykane w Europie dzieło. Można powiedzieć, że jeszcze jeden 
„Classic Yacht” został uratowany

– Trzeba być wariatem by się podjąć takiego zadania. Ja to zro-
biłem, choć na początku nie spodziewałem się, że Trymer dziesię-
ciokrotnie przekroczy budżet, jaki planowałem na niego przezna-
czyć – mówi żeglarz, członek Yacht Klubu Polski Szczecin. 

Żaglowiec kupił w latach 90. od YKP Szczecin. Pomalowany był 
kilkoma warstwami zwykłej farby. Gdy odsłonił drewno okazało 
się, że do niczego się już nie nadaje. Potrzebny był natychmiasto-
wy generalny remont.  

– Pokład i coś w rodzaju nadbudówki pokryte były brezentem. 
Materiał trzymał się na prowizorycznej konstrukcji zrobionej ze 
sklejki. Na łodzi było miejsce jedynie dla wiadra i śmierdzących 
kaloszy. Zakochany byłem jednak w kształcie tego jachtu. Dziób 
i  rufę miał w kształcie szpica i od początku wyobrażałem sobie, 
jak może wyglądać. W 2000 roku rozpoczęliśmy od prac szkut-
niczych. Przez 7 miesięcy czterech szkutników, codziennie pra-
cowało nad tym, co mamy teraz. Według mnie zrobili prawdziwe 
dzieło sztuki, które będzie pływało kolejnych sto lat – mówi pan 
Zbigniew. 

Do odbudowy jachtu wykorzystany został mahoń i afrykański 
dąb. Materiały droższe, jednak bardziej odporne na warunki at-
mosferyczne. Pasjonat sprowadził z  Niemiec specjalną polewę, 
którą pokrywa się deski. Tworzy ona powłokę, która nie przepusz-

cza promieni słonecznych i dzięki temu mniej eksploatuje drew-
niane elementy. 

– Dzięki temu nie muszę konserwować ich co roku, a robię to 
co 5-6 lat – przyznaje żeglarz. – Zrobiłem też nowoczesną nadbu-
dówkę, która znajduje się na potężnej konstrukcji utrzymującej 
również maszt. Wcześniej do obsługi Trymera potrzeba było czte-
rech osób, które między innymi zarządzały linami. Wszystko prze-
budowałem w taki sposób, że mogę sterować nim sam, stojąc za 
kokpitem. 

Sawicki przyznaje, że jacht bardzo dobrze sprawuje się na wo-
dzie – mimo że ma zaledwie 120 centymetrów zanurzenia. Do-
ciążony jest 600 kilogramami ołowianego balastu. Do Trymera 
zamontował także jednocylindrowy silnik.

– Z oryginalnego Trymera pozostało jedynie poszycie oraz nie-
powtarzalny wygląd. Zbudowaliśmy, z bardzo dobrych jakościo-
wo materiałów, niemal całkiem nowy jacht. Ma on dla mnie zdecy-
dowanie większą wartość niż materialną. Jestem przekonany, że 
przetrwa kolejnych 100 lat – podsumowuje.

w
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Niektóre chmury są wklęsłe. Gdy taka wessie pod siebie, czuje się jej ogrom, siłę. Czasem ma kilometr średnicy, wtedy spokojnie można 
w niej krążyć jak pod parasolem z firankami. Dobrze jest się zbliżyć do firanki i dotknąć ręką wilgotnego chłodu.

Gdy ziemia zostaje, 
a w wodzie przegląda 
się wszechświat

Nad lotniskiem, widoczne budynki dawnej jednostki.



Styl życia 45 

ładek leżał w żółtych mniszkach, gdy dostrzegł 
biały krzyżyk – przesuwał się cicho i  wysoko. 
Chłopiec dotąd nie widział szybowca. Nagle 
przyszło mu do głowy, że przecież tam siedzi 
człowiek i jest wyróżniony. A zarazem coś robi, 

o czymś myśli. Czy widzi łąkę i Władka w tych mniszkach? Jak by 
to było oderwać się w górę? Nie było komputerów i gierek z sy-
mulacją, wyobrażenie to były Himalaje. Ale je zdobył. Zaczął czy-
tać „Skrzydlatą Polskę” i zapisał się na kurs. – Największą emocję 
wywołała we mnie utrata dotyku ziemi. Patrzyłem tylko na to, jak 
wciąż się oddalam od lądu – wspomina pierwszy samodzielny lot 
Władysław Pędziwiatr.

Niebieski, biały, czerwony

Wiosenna zieloność jest soczystsza niż letnia, a po żółtych pro-
stokątach rzepaku nastają płowe lato i sierpniowe mgły radiacyj-
ne – rozrzucone nad ranem po nocnym wychłodzeniu, wyglądają 
w obniżeniach jak plastry białego sera. A potem jest jesień. Kie-
dy przebarwia świat na żółto i czerwono, słońce jest już niżej, ale 
wszystko jeszcze doświetlone.

Bure tafle jezior zasłania niebny błękit, jakby przejrzał się w nich 
wszechświat. W ogóle dopiero z góry widać, jak ułożone są wzglę-
dem siebie akweny, drogi, lasy i miejscowości. I często zaskocze-
nie, że ziemski układ jest zupełnie inny niż ten znany z dołu. Który 
prawdziwy?

Aż majestatyczny szum powietrza opływającego kadłub. 
Z prędkością narasta, do świstu w nurkowaniu. Koi, ale nie usy-
pia, to nie 600 km drogi w Australii. Szybowiec zmienia lot, szum 
moduluje. Czasem go przerwie głos radiostacji, że podchodzi bu-
rza. I coś jeszcze pilot słyszy, kiedy leci z pasażerem: – O Boże, jak 
cudownie!

Kapsuła czasu

Pierwsze, co Adaś zapamiętał z dzieciństwa, to śmigłowiec sani-
tarny z zewnętrzną kapsułą z górnym okienkiem, w której umiesz-
czano chorego. Akurat to utkwiło w trzylatku najbardziej na lotni-
sku Aeroklubu Szczecińskiego w Dąbiu, dokąd zabrał go dziadek 
ze Szczecina. Gdy chłopiec wrócił do swych Kóz koło Bielska-Bia-
łej, wspomnienie wracało. Sklejał modele i czytał o samolotach, 

a potem ukończył w Dęblinie liceum lotnicze i  szkołę oficerską, 
wakacje dzieląc z  szybowcami. Trafił do jednostki w  Zegrzu Po-
morskim, gdzie wraz z  powstaniem Aeroklubu Koszalińskiego 
zaczął też szkolić szybowników. – Najwięcej satysfakcji mam wte-
dy, gdy jeszcze siedzę w kabinie za uczniem, ale już mu przestaję 
„przeszkadzać”, bo on leci sam – przyznaje Adam Nikiel.

Lot do tyłu

W szybowcu mimo koncentracji osiąga się spokój. Ma się cieka-
we poczucie wolności: możność manewru w każdym kierunku do-
wolnej płaszczyzny i to w chwili, gdy problemy zostały nisko pod 
każdym względem. Specjalne emocje to akrobacje: korkociąg 
(spiralą w dół), pętla (jak w diabelskim kole), beczka (obrót wokół 
osi podłużnej – tylko najlepsze szybowce), ranwers (w górę, zakręt 
o 180 st. ze ślizgiem na skrzydło, stromy lot w przeciwnym kie-
runku) i chyba najciekawsze spadanie liściem, czyli ślizg na ogon 
– świecą w górę do granic możności, zawis w bezwładzie i chwi-
lowe przepadnięcie do tyłu z następnym opuszczeniem dzioba 
i przejściem w nurkowanie.

Nie za ósmym razem

W  lipcu 700 metrów przed lotniskiem Aeroklubu Słupskiego 
w  Krępie z  wysokości 100-150 m runął podchodzący do lądo-
wania szybowiec z 17-letnim kursantem i 70-letnim instruktorem 
z Koszalina, niezwiązanym z aeroklubem hobbystą-społecznikiem. 
Chłopiec zginął, instruktor odniósł ciężkie obrażenia. 

Był to pierwszy dzień praktyki 17-latka po teorii, siódmy czy 
ósmy lot tego dnia. Władysław Pędziwiatr: – Kursanci najpierw 
uczą się lotu po prostej, potem zakrętów i startu, lądowanie opa-
nowują po 20-40 lotach. Stery ucznia i instruktora dublują się, przy 
czym większą „siłę” mają instruktorskie. Nauczyciel z czasem coraz 
mniej ingeruje, ale po ósmym locie nikt sam nie usiądzie. Może 
instruktor zasłabł, o  czym praktykant mógł nawet nie wiedzieć, 
bo jest z przodu. Tymczasem wciąż trzeba aktywnie utrzymywać 
prędkość i właściwe pochylenie. Pozostawiony sobie szybowiec 
prędzej czy później wejdzie w zakręt, pochyli się i w końcu wpad-
nie w korkociąg. Dla zaawansowanych to celowa figura, a dla kur-
santów stan, z którym są oswajani, ale na tym etapie z niego nie 
wyjdą.    

w

Na podejściu.
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70 lat nie dyskwalifikuje instruktora, a  Bocian, którym lecieli, 
to bardzo dobry szybowiec szkolny ze sklejki. Sprawność przed 
każdym lotem sprawdza instruktor. Przyczyn katastrofy szukają 
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych i prokuratura.

Zabójczy rój

Polscy szybownicy wyczynowi to elita świata. Jednak rywalizacja 
prowokuje zagrożenie szczególne. Oto pamiętne dwa zderzenia 
szybowców dzień po dniu podczas Jantar Cup w Pile cztery lata 
temu: wszyscy piloci wyskoczyli, ale jeden nie zdążył otworzyć spa-
dochronu, zaś ranny został przechodzień, na którego spadła część 
kadłuba. Komisja podała ogólne przyczyny. Obaj nasi szybownicy 
podzielają opinię gen. Gromosława Czempińskiego, do niedaw-
na prezesa Aeroklubu Polskiego, że to wynik nieuwagi w ferworze 
czekania w powietrzu na start: między szybowcami powinno być 
50 m, ale piloci, szukając wznoszeń, odnajdują nierzadko ten sam 
dogodny prąd i robią skupisko potocznie zwane rojem.

Także las nie sprzyja szybownikom. A. Nikiel: – Gdy zabraknie 
wysokości, już się znad niego nie zawróci. W. Pędziwiatr: – To były 
zawody. Mieliśmy przelecieć z Lisich Kątów pod Grudziądzem do 
Tucholi i z powrotem, ale warunki się popsuły i nikt do Tucholi nie 
dotarł, zawróciliśmy. Leciałem za grudziądzaninem, bo znał teren 
i wiedział, że z naszej wysokości się doleci. Tylko że ja byłem z tyłu 
i gdy tamten szedł trzy metry nad ostatnim lasem, ja już szorowa-
łem o sosny na minimalnej prędkości. Potem pięć minut siedzia-
łem w kabinie i skakały mi nogi.

Elitarność kosztuje

Aeroklub Koszaliński ma jednego instruktora szybowcowego 
i jako ośrodek szkolenia nie ma certyfikatu. Słupski ma trzech in-
struktorów i certyfikat, dlatego umowa między klubami rozciąga 
słupski certyfikat na Zegrze. Ponieważ łatwiej o szkolenie w pod-
słupskiej Krępie, część koszalinian przyjeżdża tu się szkolić.

Wymagania zdrowotne nie są wygórowane, wiek – od 16 lat. Kursy 
teoretyczny i praktyczny trwają przy pogodzie po dwa tygodnie. Jed-
nak pierwszy kosztuje 500-700 zł, a drugi 3-4 tys. zł przy stosowaniu 
naziemnej wyciągarki szybowców w powietrze i ok. 6 tys. zł przy wy-
noszeniu za samolotem (przydaje się do uprawnień, gdy szybownik 
trafi w przyszłości tam, gdzie jest tylko wyciąganie samolotem).

Bohaterowie ślizgu

Szybowanie daje wyczucie i  podstawy wszelakiego pilotażu; 
wiedzę, czemu właściwie się leci.

15 stycznia 2009 roku. Airbus US Airways pilotowany przez 
Chesleya Sullenbergera wykonywał lot rejsowy z Nowego Jorku 
do Seattle. Sześć minut po starcie z lotniska LaGuardia zderzył się 
z kluczem gęsi i utracił ciąg w obu silnikach. Kapitan wylądował na 
nieoblodzonej części pobliskiej rzeki Hudson, co uratowało życie 
wszystkim na pokładzie. Załogę uznano za bohaterów.

1 listopada 2011 roku. Należący do PLL Lot boeing Poznań le-
ciał z Newark w stanie New Jersey do Warszawy. Kapitanem lotu 
016 był Tadeusz Wrona. Pół godziny po starcie stwierdzono uster-
kę centralnej hydrauliki, a tuż przed lotniskiem Chopina okazało 
się, że choć działają klapy, nie wysuwa się podwozie. Samolot krą-
żył godzinę, by wypalić paliwo. Liczono też, że grawitacja odblo-
kuje podwozie. Z bazy w Łasku wystartowały dwa myśliwce F-16, 
które zbliżyły się do boeinga, a ich piloci potwierdzili Wronie, że 
podwozie nie wyszło. Pasażerowie bali się pożaru, przed którym 
ostrzegała stewardesa. Krzyczeli, lamentowali, lecz przy lądowa-
niu zapadła cisza. Maszyna przyziemiła, trąc kadłubem i gondo-

Hol za samolotem. Jednak częstszy u nas sposób wynoszenia szybowca w powietrze 
to hol za wyciągarką naziemną z kręcącym się bębnem ciągnącym linę z szybowcem, 
który rozpędza się, podrywa się i puszczając linę przelatuje nad wyciągarką. Nie 
umożliwia to takiego pułapu jak wynoszenie za samolotem, ale jest tańsze.

Rosnowo z szybowca.

Lotnisko Zegrze w cieniu chmury.



lami silników o nawierzchnię, którą przedtem zalano pianą prze-
ciwogniową. Samolot zatrzymał się bez zbaczania z pasa. Żadna 
z 231 osób nie ucierpiała; pasażerowie zapewniali, że nie odczuli 
wstrząsu. Chesley Sullenberger, ten z rzeki Hudson, pogratulował 
Polakowi i przyznał, że nie zna przypadku lądowania takiego sa-
molotu bez kół.

Władysław Pędziwiatr: – Obaj są szybownikami. Mają doświad-
czenie w lądowaniu ślizgowym, co dało im spokój. Przedtem ty-
siąc razy tak siadali, a teraz tylko czymś większym i bardziej ospa-
łym niż szybowiec.

Autor: Marek Zagalewski / Foto: Adam Nikiel, Janusz Stefański
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Władysław Pędziwiatr (58 lat): pilot z licencją na samoloty tu-
rystyczne, instruktor szybowcowy, przez trzy kadencje prezes 
Aeroklubu Słupskiego. Nalot: 340 godzin samolotami, 700 
szybowcami. 3500 startów i lądowań. Najdłuższy przelot szy-
bowcem – 7 h. Geograf i ekonomista, zawodowo menedżer.
Mjr rez. Adam Nikiel (57): pilot z licencją na samoloty tury-
styczne, instruktor szybowcowy w Aeroklubie Koszalińskim. 
Nalot: 500 godzin samolotami, 550 szybowcami, z  czego 
400 jako instruktor. 4000 startów i lądowań. Pułap szybowa-
nia 3300 m (raz nad Koszalinem zdarzyły mu się takie warun-
ki). Zawodowy nawigator.

 Władysław Pędziwiatr przekraczał 250 km/h. Ale w szybowaniu bardziej liczą się dwie inne 
prędkości: optymalna – z którą zaleci się najdalej, i najmniejsza, przy której się nie spadnie. 

Tuż przed przyziemieniem; z przodu kursant, z tyłu instruktor.

Adam Nikiel lubi latać „czymkolwiek”.
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W dniach 28-29 lipca Jacht Klub Koszalin już po raz piąty przeprowadził regaty pod nazwą Bałtycki Puchar Klas w klasach Optymist grupa 
B, ISA 407, Europa. Do rozgrywanych na jeziorze Jamno regat zgłosiło się 77 załóg. Ostatecznie regaty ukończyło 63 zawodników.

w

Jamno wykorzystuje 
swój sportowy potencjał

klasie Optymist zwyciężył Max Berliński (YKP 
Gdynia) przed Szymonem Wójcikiem (WKŻ 
Wolsztyn) i Jakubem Podgórnym (Klub Spor-
towy Centrum Żeglarskie). W klasie EUROPA 
zwyciężył Bartosz Miziewicz (SKŻ Sława) przed 

Damianem Sieczkowskim (ŻLKS Poznań) i  Marcinem Koziełem 
(Jacht Klub Koszalin). W klasie ISA 407 zwyciężyła Patrycja Śmich 
przed Dawidem Chwiałkiewiczem i Janem Leśniakiem (wszyscy 
UKS KEJA Świnoujście). Sędzią głównym zawodów był Roman 
Chyła.

W regatach wzięli udział zawodnicy i  zawodniczki z 14 klu-
bów – od Krakowa, przez Lublin, Gdynię, aż po Świnoujście. 
Najmłodszy zawodnik regat miał 9 lat, a najstarszy 57. Obydwaj 
zostali uhonorowani nagrodami specjalnymi ufundowanymi 
przez nestora koszalińskiego żeglarstwa kpt. Jerzego Borow-
skiego.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że warunki wietrzne pozwoliły 
ustawić trasę regat tak aby jeden z boków trasy przebiegał blisko 
brzegu jeziora, co pozwoliło zaprezentować uroki żeglarstwa licz-



Styl życia 49 

nie zgromadzonej publiczności – mieszkańcom Koszalina odwie-
dzającym przystań przy ul. Promowej. 

Sponsorzy i partnerzy regat: PŻB POLFERRIES, FIRMUS GRUOP, 
A-Tom Webski Sklep zadbali o nagrody dla najlepszych i upomin-
ki dla każdego uczestnika. Dodatkowo główną nagrodę regat – 
rower o wartości ponad 2 tys. złotych wylosował najstarszy uczest-
nik – Jacek Baryła z Jacht Klubu Kamień Pomorski.

Doroczna impreza wpisana jest do kalendarza regat Polskiego 
Stowarzyszenia Klasy Optimist, z rangą tylko o stopień niższą niż 
Mistrzostwa Polski w  Klasie Europa. Jej uczestnicy mieli szansę 
zdobycia punktów rankingowych (0,5 pkt PSKO i  1,5 pkt Klasa 
Europa). 

Jacht Klub Koszalin powstał pięć lat temu na bazie Uczniow-
skiego Klubu Żeglarskiego (UKŻ) Koszalin. Cały sprzęt oraz młodzi 
żeglarze UKŻ przeszli wtedy pod skrzydła nowego klubu i dzięki 
temu mogli dalej się rozwijać pod okiem doświadczonych trene-
rów Marka Dudyka i Borysa Boratyńskiego. Ten drugi jest także 

wicekomandorem klubu i nadal czynnym zawodnikiem. W sumie 
w klubie pracuje obecnie trzech szkoleniowców (trzeci to Walde-
mar Koralewski, wicekomandor ) – wszyscy całkowicie społecznie. 

Jacht Klub Koszalin jest jedynym w Koszalinie klubem szkolącym 
żeglarzy regatowych (drugi – Yacht Club Politechniki Koszalińskiej 
szkoleń regatowych nie prowadzi). Jacht Klub Koszalin, kierowany 
przez dra Pawła Stanisławskiego w roli komandora, korzysta z przy-
stani miejskiej usytuowanej na południowym brzegu jeziora. Se-
zon dla około 30 młodych zawodników rozpoczyna się już w mar-
cu. Poza treningami oznacza on również liczne wyjazdy na zawody 
rozgrywane w innych regionach Polski i na akwenach Europy. 

Klub działa w bardzo trudnych warunkach, a mimo to koszaliń-
ska młodzież wraca z regat, w tym z Mistrzostw Polski, z licznymi 
trofeami. Alicja Pyda zdobyła w  2017 roku złoto w  kategorii ju-
niorek, Marcin Kozieł wywalczył brąz w kategorii juniorów, a jego 
siostra Marta uplasowała się na czwartym miejscu. Marcin zdobył 
również Puchar Polski juniorów. 

 Foto: Agnieszka Orsa



Przyjemnie jest prowadzić auto, które na liczniku przebiegu nie ma jeszcze pierwszych stu kilometrów. Mieliśmy to szczęście dzięki 
uprzejmości koszalińskiego dealera marki Volkswagen, czyli firmy Krotoski-Cichy. Był to pierwszy sprowadzony do Koszalina 
egzemplarz trzeciej generacji modelu Touareg z 286-konnym silnikiem i w najbogatszej wersji wyposażenia. 

Volkswagen 
Touareg 3.0 TDI 
– przestrzeń, 
moc i komfort
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owy Volkswagen Touareg jest najwyżej obec-
nie pozycjonowanym modelem niemieckiej 
firmy, luksusowym SUV-em, który na pokładzie 
ma wszystkie najnowsze technologie w zakre-
sie  bezpieczeństwa, systemów wspomagania 

kierowcy i łączności.

Ich lista jest długa, więc odnotujemy tylko wybrane elemen-
ty, ale najpierw podzielimy się pierwszym wrażeniem z  jazdy. 
Można je skwitować krótko: czysta przyjemność. Auto waży 
prawie dwie tony, więc do jego „pociągnięcia” potrzeba sporo 
mocy. Silnik 286 KM świetnie sobie z  tym radzi. Ba, gwaran-
tuje takie przyspieszenie, że nie będzie przesadą stwierdze-
nie, że wgniata ono w  fotel. Generalnie jest to samochód do 
szybkiej jazdy, co w polskich warunkach wymaga od kierowcy 

ogromnej uważności, by niechcący nie stracić prawa jazdy, bo 
nietrudno nie zauważyć, kiedy przekraczamy dopuszczalne 90 
czy 120 km/h. 

W porównaniu do poprzednika Touareg nieco urósł - jest nieco 
szerszy i dłuższy o 7,7 cm od poprzedniej generacji. Dzięki temu 
nie tylko poprawiły się proporcje, co wpłynęło na wygląd pojaz-
du, ale zwiększyło się również wnętrze oraz pojemność bagażnika 
(obecnie wynosi ona aż 810 litrów wobec 697 litrów; mowa o kon-
figuracji z podniesionym oparciem kanapy).

Co ciekawe, mimo większych wymiarów, niemieckim inżynie-
rom udało się obniżyć masę samochodu. Dzięki zastosowaniu 
aluminium i wysokowytrzymałej stali, masa Touarega spadła prze-
ciętnie aż o 106 kg.
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Najważniejszą nowością we wnętrzu Touarega jest tak zwany Inno-
vision Cockpit, czyli system obsługi funkcji auta oopsrty o wielki doty-
kowy ekran. Główny wyświetlacz ma 15 cali, a przed kierowcą może 
znaleźć się jeszcze drugi, 12-calowy, zastępujący tradycyjne zegary. 

Jak przystało na nowy okręt flagowy marki Volkswagen, To-
uareg jest naszpikowany najnowszymi rozwiązaniami. Z ważniej-
szych warto wymienić reflektory „IQ.Light”, czyli jeszcze bardziej 
zaawansowane  Matrix LED-y. Jeden reflektor składa się aż ze 128 
diod, które dostosowują swoją pracę do warunków jazdy. System 
na bieżąco analizuje dane z  przedniej kamery, nawigacji GPS 
i  kilku innych miejsc i  dzięki temu modyfikuje strumień światła. 
IQ.Light inaczej świecą na autostradzie, inaczej na drodze pod-
miejskiej, w  czasie złej pogody, podczas wyprzedzania, bardzo 
szybkiej jazdy czy w terenie.

Kierowca Touarega będzie miał także do dyspozycji całą masę 
asystentów jazdy. Jednym z  najważniejszych jest Night Vision. 
Gadżet tego typu po raz pierwszy pojawił się w  Volkswagenie. 
Oprócz pokazywania obrazu z kamery noktowizyjnej na wyświe-
tlaczu „zastępującym” zegary, system dodatkowo oznaczy wykry-
tych pieszych lub zwierzęta (na czerwono lub zielono, w  zależ-
ności od stopnia zagrożenia zderzeniem), a  reflektory IQ.Light 
dodatkowo doświetlą „niespodziewanego gościa”.

Volkswagen nie zapomina, że Touareg jest często wybierany 
przez osoby, które używają go do holowania przyczepy. Dlatego 
nowy model może uciągnąć na haku nawet 3,5 tony! Kierowcy 
w manewrowaniu pomoże kolejna generacja systemu Trailer As-
sist, który nie tylko podpowiada kierowcy, jak kręcić kierownicą, 
by zaparkować z przyczepą, ale i sam wykona korekty.

Ogromne wrażenie robi mapa nawigacji, która wygląda jak wi-
dok z kamery drona lecącego za pojazdem. Jej jakość wprost zdu-
miewa. Dzięki nawigacji asystent wydajności podpowiada, kiedy 
odpuścić pedał gazu, a  adaptacyjny tempomat sam reguluje 
prędkość, dostosowując ją do lokalnych ograniczeń i przepisów. 

Efekt jest taki, że podczas podróży hamować trzeba tylko na skrzy-
żowaniach, a wciskanie pedału przyspieszenia będzie wymagane 
jedynie podczas ruszania ze skrzyżowania. 

Bezbłędnie działa asystent pasa ruchu, oczywiście jeśli linie na 
drodze są widoczne. Asystent jazdy w  korku odciąża kierowcę 
przy powolnej jeździe, choć działa aż do prędkości 60 km/h. No-
wością Touarega jest system ostrzegania o  ruchu poprzecznym 
z przodu. Duża maska może ograniczać widoczność na zabudo-
wanych i  zapełnionych skrzyżowaniach, co oczywiście stanowi 
spory problem. Nie w tym aucie. 

Autor: Adam Różański / Foto: Agnieszka Orsa

Salon VW: Koszalin, ulica Gnieźnieńska 24B, tel. 94 346 83 12

Volkswagen Touareg 3.0 TDI
Silnik - 2967 cm3, V6, diesel 
Moc - 286 KM 
Moment obrotowy - 600 Nm 
Skrzynia biegów - 8-biegowy automat, napęd 4x4 
Prędkość maksymalna - 238 km/h 
Przyspieszenie 0-100 km/h - 6,1 s 
Średnie zużycie paliwa - 6,9 l/100 km (producent) 
Masa własna - 1995 kg 
Średnica zawracania -12,2 m 
Promień skrętu - 6,1 m 
Długość - 4878 mm 
Szerokość -1984 mm 
Szerokość z lusterkami bocznymi - 2193 mm 
Wysokość - 1717 mm 
Wysokość przy otwartej klapie bagażnika - 2131 mm 
Rozstaw osi - 2904 mm 
Prześwit - 300 mm
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Bieżąca dekada w motoryzacji należy bez wątpienia do SUV-ów. Każda licząca się marka ma do zaoferowania auta z tej kategorii 
– nawet te najbardziej konserwatywne. W przypadku niektórych producentów stały się one wręcz „okrętami flagowymi”. Tak jest 
również z Mazdą i modelem CX-5, który według danych statystycznych stanowi obecnie jedną czwartą sprzedaży tego wytwórcy 
w Polsce (ogółem dotychczas na świecie nabywców znalazło już 1,5 mln sztuk CX-5). Mieliśmy okazję wypróbować to auto 
w jego drugiej generacji, wyposażone w silnik o pojemności 2,5 litra, w maksymalnie bogatej konfiguracji, z automatyczną skrzynią 
biegów. Dosłownie za parę tygodni dostępne będzie ono po faceliftingu – dodatkowo z kamerą 360 stopni i zaawansowanymi 
funkcjami bezpieczeństwa dostępnymi teraz nawet w niższych wersjach wyposażeniowych. 

Mazda CX-5 2.5 
Skyactiv, 

czyli wcielenie 
solidności
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dyby podsumować wrażenia z  naszego testu 
w jednym zdaniu, można by stwierdzić, że mieli-
śmy do czynienia z samochodem, który nie daje 
szans pomarudzić. Ale jednocześnie paroma 
rzeczami zaskakuje. Pierwsza to silnik. Wbrew 

modzie na dodawanie silnikom mocy poprzez turbodoładowanie 
Mazda twardo trzyma się tradycji i  stosuje w modelu CX-5 jed-
nostkę napędową klasyczną, dającą moc 192 KM. To wystarcza, by 
auto miało satysfakcjonującą dynamikę, choć do demonów pręd-
kości nie należy. Jednak nie prędkość ma być jego podstawową 
właściwością. 

Mazda CX-5 to średniej wielkości SUV, który w 2017 roku do-
czekał się drugiej generacji. Zmiany w stosunku do pierwowzo-
ru nie były rewolucyjne, a raczej ewolucyjne. Sylwetka auta stała 
się bardziej aerodynamiczna i  zadziorna. Główne zmiany objęły 
przedni pas, gdzie zagościły diodowe matrycowe reflektory 
z adaptacyjnym doświetlaniem zakrętów.

Konstrukcyjnie Mazda CX-5 bazuje na swoim poprzedniku, 
a płytę podłogową dzieli z poprzednią Mazdą 6. Nadwozie nie-
znacznie urosło i teraz ma 4550 mm długości, 1840 mm szeroko-
ści i 1675 mm wysokości. Plastikowe nakładki na nadkola dodają 
sylwetce masywności. 

Kabina pasażerska jest bardzo przestronna zarówno w przed-
nim jak i w tylnym rzędzie siedzeń. Na kanapie pasażerowie znaj-
dą dużo miejsca na nogi i nad głowami, dzięki czemu nawet trójce 
dorosłych osób powinno tam być całkiem wygodnie. Również ba-
gażnik nie rozczarowuje pojemnością, ponieważ może pomieścić 
506 litrów bagaży, a po złożeniu oparć kanapy – 1620 l. Utrudnie-
niem może być jedynie dość wysoko umieszczony próg załadun-
kowy, jednak to bolączka wszystkich aut typu SUV.

Dużym plusem wnętrza Mazdy CX-5 jest jego ergonomia. 
W podłokietniku znalazł się  obszerny schowek, w którym ukry-
to dwa wejścia USB (kolejne dwa znajdziemy w  podłokietniku 
na kanapie, która jest na dodatek trzystopniowo podgrzewana). 
Również w drzwiach znajdziemy duże kieszenie pozwalające na 
schowanie np. dużej butelki.

Opierając prawy łokieć na podłokietniku, kierowca intuicyjnie 
trafi dłonią na pokrętło odpowiedzialne za sterowanie menu. 
W  dzisiejszych czasach wielu producentów odchodzi od trady-
cyjnych zegarów, na rzecz cyfrowych tablic przyrządów. Choć wy-

gląda to nowocześnie, często przeraża nadmiarem ikon i funkcji. 
W CX-5 znalazły się jednak klasyczne i bardzo eleganckie analo-
gowe wskaźniki. Nieduży wyświetlacz komputera pokładowego 
wskazuje tylko niezbędne informacje, a całość jest bardzo schlud-
na, czytelna i przyjazna kierowcy.

2.5-litrowy silnik zestawiono z sześciobiegową przekładnią au-
tomatyczną. Japończykom należy się pochwała, bo układ skrzyni 
jest najbardziej intuicyjny z możliwych. W CX-5 pojawił się prze-
łącznik sportowej jazdy. Możemy więc poruszać się w trybie nor-
malnym lub przełączyć na sport. Dynamiczny tryb w  przyjemny 
sposób budzi potencjał auta. 

Osiągi auta są wystarczające – nawet przy prędkości 120-130 
km/h wciąż do dyspozycji są spore rezerwy mocy, pozwalające 
przyspieszyć i bezpiecznie wyprzedzić inne auto. Skrzynia biegów 
miękko i komfortowo zmienia przełożenia.

Spalanie, biorąc pod uwagę dobre osiągi CX-5, jest akcepto-
walne. Co prawda nie udało się nam osiągnąć parametrów de-
klarowanych przez producenta, ale 9,3 l na 100 km przy jeździe 
mieszanej nie przeraża. 

Układ jezdny skonfigurowano pod kątem szosy – jest raczej sztyw-
ny, sprężysty, pozwala na pewne kierowanie autem podczas szyb-
kiej jazdy. Na drogach polnych już tak idealnie nie jest, ale w grani-
cach akceptacji – w końcu nie jest to klasyczna „terenówka” a SUV. 
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W pierwszym półroczu 2018 roku Mazda CX-5 była najczę-
ściej kupowanym modelem marki w  Polsce. Tegoroczna 
sprzedaż 1845 egzemplarzy w  porównaniu do 856 sztuk 
w  analogicznym okresie ubiegłego roku oznacza wzrost 
o  116 proc. i  potwierdza, że odnowiona stylistyka projek-
towania KODO – Dusza Ruchu oraz rozwiązania technolo-
giczne SKYACTIV i  systemy bezpieczeństwa i-ACTIVSENSE 
zyskały uznanie wśród polskich klientów. Najchętniej sięgają 
oni po silniki benzynowe: 2.0 SKYACTIV-G o  mocach 160 
i 165 KM i 2.5 SKYACTIV-G o mocy 194 KM, które stanowią 
aż 90 proc. sprzedaży tego modelu. Wbrew panującemu 
trendowi większość, bo niemal 67 proc. kupujących, decy-
duje się na napęd na wszystkie koła i-ACTIV AWD, a aż dwa 
na trzy egzemplarze CX-5 opuszczające polskie salony to 
najbogatsze wersje SkyPASSION.
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To co przyjemnie zaskakuje w modelu CX-5 w testowanej wersji 
to liczba elementów służących bezpieczeństwu. Lista tzw. asysten-
tów obejmuje wszystko, co realnie podnosi komfort i redukuje ry-
zyko poruszania się po zatłoczonych drogach. Osoby nienawykłe 
do tej nowinki może początkowo deprymować wyświetlacz head 
up, pokazujący kierowcy niektóre parametry na szybie na wprost 
oczu. Szybko jednak się do niego przyzwyczają i  polubią, bo 
w przypadku Mazdy nie jest to gadżet, ale realna pomoc w pro-
wadzeniu auta („czytanie” znaków drogowych, ostrzeżenia – np. 
o przekroczeniu prędkości). 

Zawsze testując nowe samochody zadajemy sobie podsta-
wowe pytanie, czy chcielibyśmy być użytkownikami ich na stałe. 
W przypadku Mazdy CX-5 odpowiedź jest zdecydowanie twier-
dząca. To auto na lata, solidne, wygodne i bezpieczne, wdzięczne 
w prowadzeniu – z kategorii tych, które się „czuje” w chwilę po 
zajęciu miejsca za kierownicą.

Mazda CX-5 2.5 Skyactiv
Długość - 4550 mm 
Szerokość - 1840 mm 
Wysokość - 1675 mm  
Rozstaw osi - 2700 mm 
Masa własna - 1613 kg 
Maks. masa całkowita - 2143 kg 
Silnik (typ/cylindry/zawory) - benzynowy/R4/16 
Zasilanie - wtrysk bezpośredni 
Pojemność skokowa - 2488 cm3 

Moc maksymalna (KM/obr./min) - 194/5700 
Maks. mom. obr. (Nm/obr./min) - 256/4000 
Skrzynia biegów/napęd aut. -  6/4x4 
Opony testowanego auta - 225/55 R 19 
Masa własna/ładowność (kg) - 1575/490 
Pojemność bagażnika - 503/1620 litów 
Pojemność zbiornika paliwa - 58 litrów 
Przyspieszenie (0-100 km/h) - 8,0 s 
Prędkość maksymalna 194 km/h 
Spalanie w mieście - 9,3 l/100 km (wg producenta) 
Spalanie poza miastem - 6,0 l/100 km (wg producenta) 
Spalanie średnie - 7,2 l/100 km (wg producenta) 
Spalanie średnie - 9,0 l/100 km (podczas testu) 
Teoretyczny zasięg - 805 km 
Średnica zawracania - 11,7 m

W rok po wprowadzeniu do sprzedaży obecnej Mazdy CX-5, 
model przeszedł drobne zmiany. Do seryjnego wyposażenia 
wersji SkyPASSION dodany został system kamer 360°, jest 
on też składową Pakietu Safety dla poziomu SkyENERGY. 
Dodatkowo, poziom SkyPASSION z silnikiem 2.0 SKYACTIV
-G wyposażony jest teraz w adaptacyjny układ utrzymywania 
stałej prędkości (aktywny tempomat MRCC), wspomaganie 
hamowania (SBS) oraz kolorowy wyświetlacz head-up na 
przedniej szybie. Oznacza to, że wyposażenie poziomu Sky-
PASSION nie będzie już uzależnione od wybranego silnika. 
Kolorowy wyświetlacz head-up na szybce pozostaje elemen-
tem pakietu Safety dla poziomu SkyENERGY.
W wyniku zmian konstrukcyjnych wprowadzonych w silniku 
2.0 SKYACTIV-G, wersja z  napędem i-ACTIV AWD charak-
teryzować się będzie tą samą mocą, co wersja z napędem 
na przednią oś, czyli 165 KM. Zmiany konstrukcyjne silnika 
SKYACTIV-D pozwoliły podnieść moc maksymalną ze 175 
do 184 KM i maksymalnego momentu obrotowego z 420 
do 445 Nm. Jednocześnie, w celu spełnienia nowej normy 
emisji spalin Euro 6d-Temp, do wersji z silnikiem SKYACTI-
V-D wprowadzona została technologia „selektywnej redukcji 
katalitycznej” (SCR, czyli rozwiązanie nazywane zwyczajowo 
„AdBlue”). Wprowadzenie tego rozwiązania pozwala znaczą-
co zredukować poziom emisji tlenków azotu. W odpowiedzi 
na rosnące zapotrzebowanie ze strony klientów na wersję 
z mocnym silnikiem benzynowym bez napędu i-ACTIV AWD, 
do gamy Mazdy CX-5 2018 wprowadzona została wersja 
2.5 SKYACTIV-G 194 KM 6AT 4x2 w wersji wyposażenia Sky-
ENERGY. Pierwsze egzemplarze Mazdy CX-5 po zmianach 
modelowych pojawią się w salonach na przełomie sierpnia 
i września br. 

Autor: Adam Różański / Foto: Marcin Betliński

BMG Goworowski sp. z o.o. 
Salon w Słupsku: ul. Słupska 6; 76-251 Bolesławice k/Słupska; 
tel.: +48 59 848 70 70; e-mail: 01020.klienci@mazda-dealer.pl
Salon w Gdyni: ul. Łużycka 9, 81-537 Gdynia;
 tel.: +48 58 660 49 00; e-mail: 01016.klienci@mazda-dealer.pl
Salon w Gdańsku: ul. Elbląska 81; 80-718 Gdańsk; 
tel.: +48 58 3 222 222; e-mail: 01003.klienci@mazda-dealer.pl



W zależności od wersji samochodu średnie zużycie paliwa oraz emisja CO2 wynoszą odpowiednio: od 4,7 do 6,4 l/100 km oraz od 123 do 150 g/km. 
Samochód jest wyposażony w układ  klimatyzacji zawierający fl uorowany gaz cieplarniany [HFO-1234F] o współczynniku ocieplenia globalnego powyżej 150.

Informacje dotyczące odzysku i recyclingu samochodów wycofanych z eksploatacji znajdziesz na www.mazda.pl

G O T O W Y  N A  K A Ż D Ą  D R O G Ę

Inteligentny układ napędu na cztery koła i-ACTIV AWD pozwoli Ci w pełni 
doświadczyć poczucia jedności z samochodem oraz jego imponujących 
osiągów. Zaawansowane czujniki stale monitorują warunki drogowe oraz 
manewry, wykonywane przez kierowcę. W razie potrzeby ten inteligentny 
układ przeniesie moc na koła, które w danym momencie mają najlepszą 
przyczepność, dzięki czemu zachowasz dynamikę i pewność jazdy.

Stylowy crossover Mazda CX-3. Gotowy na każdą drogę.

MAZDA CX-3
C R O S S OV E R
Z  N A P Ę D E M  i - A C T I V  A W D

D R I V E  T O G E T H E R

BMG GOWOROWSKI SP. Z O.O. BOLESŁAWICE
ul. Słupska 6  |  tel. +48 59 848 70 70  |  slupsk.mazda-dealer.pl

BMG_MazdaCX3_Czerwiec2018_AWD_205x280_PRESTIZ_BOL.indd   1 2018-06-21   12:33:06



Na całym świecie jeździ 200 takich samochodów. Z kierownicą po lewej stronie zaledwie 20. Jednego z nich można spotkać 
w okolicach Szczecina. Przepiękny Suffolk Jaguar SS 100 jest wierną rekonstrukcją sportowego Jaguara z lat 30. Prezentuje 
się niesamowicie!

Jaguar, jakiego 
nie widzieliście
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aguar SS100 jako pierwszy samochód osiągnął 
prędkość 100 mil na godzinę, czyli 160 kilome-
trów. Do dzisiaj pozostaje marzeniem każdego mi-
łośnika motoryzacji. Marzeniem, które częściowo 
można spełnić. Brytyjska firma produkuje bowiem 
wierne rekonstrukcje. 

Robi to na specjalne zamówienie. Na drogach całego świata 
jeździ 200 takich pojazdów, z kierownicą po „europejskiej” stronie 
– 20. Jeśli zdaje się wam, że widzieliście go na ulicach naszego 
miasta – nie mylicie się. Rzeczywiście szczęśliwym posiadaczem 
tego cacka jest Łukasz Nitsche, mieszkający w pobliżu Szczecina.  

– Po raz pierwszy widziałem go na targach motoryzacyjnych 
w Anglii. Marzyłem by go kupić, ale wydawał się za drogi. Cena 
była zabójcza. Ostatecznie – dwa lata temu przypomniałem sobie 
o nim, pojechałem tam raz jeszcze i zamówiłem ten samochód – 
mówi pasjonata. – Jest absolutną kopią tego, który niemal 100 lat 
temu brylował na drogach. 

Suffolk SS100 Jaguar zamontowany ma benzynowy silnik 
o mocy 4,2 litra. Pali sporo – jednak nie jest to ważne. Posiada-
cze takiego auta delektują się nie tylko widokiem w garażu, ale 
również każdym przejechanym kilometrem. Zamontowaną ma za-
chwycającą wygodną, czerwoną, skórzaną tapicerkę. Uwagę przy-
kuwa jego drewniana kierownica ze srebrnym klaksonem umiesz-
czonym w jej centralnym punkcie. Ma, tak samo jak pierwowzór, 
ręcznie robione zegary osadzone na cielistym kokpicie, odwzo-
rowane szprychy, ręcznie robione lampy. Jest absolutnie taki, jak 
przed laty. Zresztą robiony jest w porozumieniu z Jaguarem.

– Oczywiście bardzo ważne jest to, by dbać o  niego. Pucuję 
go bardzo często, regularnie sprawdzamy poprawność działania 
zaworów, wymieniam olej. Przykładam do niego naprawdę spo-
ro uwagi. Samochodów mam kilka, jednak ten akurat jest moim 
oczkiem w głowie – podsumowuje Łukasz Nitsche.  

Autor: Andrzej Kus / Foto: Jarosław Gaszyński
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oszaliński Motopark na dwa dni na przełomie 
czerwca i lipca stał się swoistym centrum szko-
leniowo-edukacyjnym. Grupa Mojsiuk pokazała 
tam jak efektywnie wykorzystywać systemy bez-
pieczeństwa będące na wyposażeniu samocho-

dów, które Grupa aktualnie oferuje nabywcom. Wszystkie jazdy 
próbne i szkoleniowe odbywały się pod okiem doświadczonych 
instruktorów z Akademii Bezpiecznej Jazdy Tomasza Kuchara. Ten 
doświadczony kierowca rajdowy osobiście, na torze, pokazywał 
na przykład, jak prawidłowo prowadzić samochód, wchodząc 
w ciasny zakręt – tak, aby nie stracić panowania nad kierownicą. 

Kierowcy, którzy na co dzień używają większych samochodów 
niż osobowe, mogli również pod okiem instruktorów Akademii 

w najnowszym modelu Mercedes-Benz Sprinter sprawdzić na co 
uważać i przede wszystkim jak się zachować w czasie jazdy samo-
chodem dostawczym.

Podczas eventów nie zabrakło pokazów autonomicznego par-
kowania i hamowania, które umożliwiają systemy, w które wypo-
saża się już samochody Mercedes-Benz czy też Hondy.

Co odważniejsi uczestnicy – w bezpiecznych warunkach symu-
latora - mogli doświadczyć przeciążeń, jakie oddziałują na ciało 
człowieka podczas dochowania samochodu.

W trakcie obu dni (tyle trwał wielki rodzinny  festyn motoryza-
cyjny w Motoparku) policjanci i  funkcjonariusze Inspekcji Trans-

W pierwszy wakacyjny weekend Grupa Mojsiuk, autoryzowany dealer marek Mercedes-Benz, Honda i Peugeot, zorganizowała eventy 
przybliżające mieszkańcom Koszalina i okolic temat bezpiecznego poruszania się po drogach. Temat na czasie z racji rozpoczynających 
się wtedy wakacji, wyjazdów urlopowych i wzmożonego ruchu na polskich trasach.

k
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Bezpieczny wyjazd 
na wakacje z Grupą Mojsiuk

Tomasz Kuchar, kierowca rajdowy, Mistrz Polski w Rallycross.



portu Drogowego demonstrowali, jak prawidłowo zabezpieczyć 
miejsce wypadku oraz czego powinniśmy wymagać od przewoź-
nika, który będzie wiózł dzieci na wakacje. Koszalińscy strażacy 
zademonstrowali zaś symulowaną akcję ratowniczą. Pod okiem 
ratowników z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
można było się nauczyć prawidłowego udzielania pierwszej po-
mocy – w tym przeprowadzania masażu serca.

Cały czas dzieci miały do dyspozycji miasteczko drogowe, wy-
posażone w prawdziwą sygnalizację świetlną i zapory kolejowe. 
Najmłodsi, zasiadając za kierownicą elektrycznych autek, mogli 
sprawdzić jak to jest być uczestnikiem ruchu drogowego, a  co 
ważniejsze - jak prawidłowo się poruszać i zachowywać na dro-
dze.

Jesteśmy przekonani że przekazywane w ten sposób praktyki 
prawidłowego zachowania się na drodze poparte autorytetem 
Tomasza Kuchara przyczyniły się wydatnie do bezpieczniejszych 
wyjazdów i powrotów z tegorocznych wakacji.

Mojsiuk Sp. z o.o. Sp.K. - Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz
Dział Sprzedaży: +48 94 34 77 372

Mojsiuk Sp. z o.o. Auto KM Sp.K. - Autoryzowany Dealer Honda
Dział Sprzedaży: +48 94 34 77 363

Ul. Koszalińska 89, 76-039 Stare Bielice
Szukaj nas również na facebooku:
facebook.com/MercedesMojsiuk

facebook.com/HondaMojsiuk
www.mojsiuk.pl
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Klienci doceniają zmiany w  odnowionym salonie sprzętu elektrycznego i  oświetleniowego firmy Janex. Dzięki modernizacji 
znacząco zwiększyła się w  nim przestrzeń ekspozycyjna i  liczba prezentowanych elementów oświetleniowych. To i  tak mała 
część tego, co ma w ofercie firma.

Janex – jakość, 
różnorodność i jeszcze 
większe bogactwo wyboru 
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anex oferuje produkty markowych dostawców, któ-
rych próżno szukać w sklepach sieciowych. Klienci 
mogą je zamawiać w oparciu o katalogi i fachowe 
doradztwo. Andrzej Jestrabek, wiceprezes firmy 
wyjaśnia: - Stawiamy mocny akcent na indywidu-
alne podejście do potrzeb klienta. Jesteśmy mu 

w stanie pomóc w doborze zarówno elementów instalacyjnych, 
osprzętu jak i samych lamp. Zauważyliśmy, że znajduje to uznanie 
u  osób wymagających i  poszukujących oryginalnych rozwiązań. 
Odnotowujemy stały wzrost klientów mimo sezonu wakacyjnego. 
Wiążemy ten fakt ze stałym poszerzaniem oferty, która opiera się 
na nowoczesnym designie i najwyższej jakości wyrobach. 

W kolejnych wydaniach „Prestiżu” będziemy prezentować Pań-

stwu wybrane kategorie produktów dostępnych w koszalińskim 
i kołobrzeskim salonie firmy Janex. Jako całość "obrazują one" 
najnowsze trendy w projektowaniu oświetlenia i możliwości, jakie 
stwarzają przy urządzaniu wnętrz.

JANEX Sp. z o.o. 
Koszalin, ul. Przemysłowa 11A 

Kołobrzeg, ul. Sienkiewicza 30A
E-mail: biuro@janex.koszalin.pl

Telefon sklep: +48 (94) 34 777 02
Telefon hurtownia: +48 (94) 34 777 00

Fax: +48 (94) 34 777 11

j



W stylu 
hippie

Moda po raz kolejny zatacza koło. Do łask i szaf wracają ubrania in-
spirowane barwnymi latami 70. To złota era hippisów, epoka wol-
ności, swobody i bliskości z naturą, także w ubieraniu się. Spodnie 
dzwony, długie suknie, koszule, kwieciste i etniczne wzory, swobod-
nie rozpuszczone włosy, paciorki, wianki, bose stopy. Nad nowymi 
stylizacjami Joanny Jaroszek unosi się duch kontestujących dzieci
-kwiatów.                                                                                        

ad
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Zdjęcia i stylizacje: Joanna Jaroszek / www.joannajaroszek.pl 
Modelka: Natalia Kukawka / www.nevamodels.pl
Makijaż i włosy: Agnieszka Ogrodniczak / www.agnieszkaogrodniczak.pl 
Ubrania: Escada Sport Szczecin, Zara, Mango, Converse, Reserved, Stradivarius  
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Ramatuelle 
Beachwear to linia męskich oraz chłopięcych 
kąpielówek, a także koszulek polo inspirowa-
nych luksusem Lazurowego Wybrzeża. Kąpie-
lówki wykonane są ze świetnej jakości materia-
łów, które dodatkowo posiadają właściwości 
gwarantujące ich szybkie wysychanie. Szorty 
wyróżniają intensywne kolory tkanin, hafty oraz 
oryginalne nadruki. Poza świetnym wyglądem 
spodenki posiadają też inny atut – są praktycz-
ne. Szorty z kieszonkami na klucze czy karty do-
skonale sprawdzają się na plaży.

Jest to uniwersalny element garderoby, który 
sprawdzi się zarówno w przypadku plażowania, 
pływania, jak i uprawiania sportów wodnych.

Odzież Ramatuelle Beachwear zamówić można 
poprzez stronę internetową www.ramatuelle.pl

Plażowa moda 
dla mężczyzn
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Zdjęcia: Karol Kacperski
Model: Kamil Niziński

Stylizacja: Marta Blendowska
Produkcja: Prestiż Events

Dziękujemy hotelowi Quadrille w Gdyni 
za udostępnienie SPA do sesji zdjęciowej





Wykonanie:
Marta Waluk – stylizacja

Izabela Bobrowicz – fotografia
Klaudia Kraszewska – modelka
Karolina Maciejewska - makijaż

Spodnie: Simple, 
cena 199,00 złotych

Klasyka w kolorze 
– cygaretki

Moda72 
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Cygaretki dotychczas znane nam są głównie w podstawowej kolorystyce czerni, granatu czy szarości. A co z kolorem? Okazuje 
się, że cygaretki w mocnym kolorze to rewelacyjny pomysł na urozmaicenie naszej garderoby. W lookbooku przedstawiamy pięć 
propozycji na stylizacje z cygaretkami w mocnym kolorze różu. Cygaretek nie musimy nosić tylko w wersji eleganckiej.Przełam 
je tak jak na wybiegach największych projektantów sportowym obuwiem!



Podróż przez 
zmysły do Polinezji
Markę CINQ MONDES stworzyli zafascynowani masażami, zdrowym stylem życia, podróżami i egzotycznymi kulturami Nathalie i Jean
-Louis Poiroux. Ekskluzywnym rytuałom piękna inspirowanym zabiegami pielęgnacyjnymi z różnych zakątków globu poddają się klienci 
SPA 36 krajów świata, także w Polsce. W lipcowy, upalny dzień mam okazję na własnej skórze wypróbować jeden z nich.
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a rytuał zaprasza mnie Bursztynowe SPA Hote-
lu Lidia w Darłowie. To jedno z dwóch miejsc 
w  województwie zachodniopomorskim wyko-
nujących zabiegi CINQ MONDES. Strefa well-
ness położona jest w głębszej części budynku, 

więc od razu przenoszę się z  gwarnego wakacyjnego centrum 
w ciche i klimatyczne miejsce. Mój rytuał poprowadzi pan Rado-
sław Grygiel, terapeuta SPA Lidia. Od początku ujmuje mnie spo-
kojem, niezwykłą kulturą osobistą, rozmowy i kontaktu. W czasie 
zabiegu jest dyskretnie obecny, właściwie bezszelestny, co po-
zwala mi się skupić się na całym procesie i naprawdę odprężyć. 
Nie będzie to zresztą specjalnie trudne – pomieszczenie, w któ-
rym odbywa się rytuał, ma przyjemną temperaturę, oświetlają je 
świece i przygaszone lampy. W tle szemrze relaksacyjna muzyka. 
Jeśli z czymś będę walczyć, to jedynie wynikającą z odprężenia 

sennością, a chcę przecież świadomie skorzystać z wszelkich do-
brodziejstw.

 Kosmetyki CINQ MONDES to połączenie natury z biotechno-
logią, a zatem przykład nowoczesnego podejścia do pielęgnacji 
urody twarzy i ciała. Pozwala ona z jednej strony stosować skład-
niki pochodzenia naturalnego, a z drugiej umożliwia im skutecz-
ne działanie. Rytuałów na ciało CINQ MONDES z  użyciem tych 
cudownych „eliksirów” jest kilka. W SPA Lidia dostępne są: Bali 
– Indonezja&Tajlandia, Północna Afryka, Wyspy – Polinezja, Ban-
galor – Indie. Każdy wykonuje się z użyciem preparatów mających 
w składzie charakterystyczne dla danego rejonu produkty, rośliny, 
kwiaty (najchętniej z upraw ekologicznych) i oleje oraz nieco inną 
techniką i z wykorzystaniem różnych elementów terapeutycznych 
(masaże, streching, ajurweda, aromaterapia). Oczywiście służą 
one różnym celom: wyszczuplają, poprawiają stan skóry, nawil-
żają, odżywiają, przeciwdziałają starzeniu, a przy tym koją umysł.

 Pan Radosław proponuje mi Rytuał Wysp Polinezji. Wybór 
okazuje się idealny i rozwiewa moje dość poważne obawy. Mam 
trudną, wymagającą skórę: ultra wrażliwą, skłonną do podraż-
nień, alergiczną, a  przygotowany dla mnie zabieg jest bardzo 
delikatny, mało inwazyjny, bezpieczny, w dużej mierze oparty na 
masażu, a więc nie ma obaw, że wyjdę z niego opuchnięta czy za-
czerwieniona. Wręcz przeciwnie: kosmetyki zadziałają łagodząco 
i ochronnie.

O wszystkim rozmawiamy przed zabiegiem. Wiem dokładnie, 
co zostanie we mnie wtarte i wmasowane. To, że preparaty CINQ 
MONDES są organiczne, ma dla mnie ogromne znaczenie, bo ta-
kich używam na co dzień, a ekologia jest mi bliska ideologicznie. 
Nie zawierają parabenów, silikonów, olejów mineralnych, sztucz-
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nych barwników, fenoksyetanolu. Są naturalnie przetwarzane, te-
stowane i certyfikowane. Zamiast szkodliwej chemii w moim poli-
nezyjskim zestawie jest kokos, pomarańcza, wanilia, kwiaty noni, 
olej monoi oraz benzoidy. Pachnie tak, jak brzmi: oszałamiająco.

 Zaczynamy. Zabieg zaczyna się od refleksologii. Terapeuta uci-
ska wybrane punkty stóp i dłoni. Potem zaczyna delikatny piling 
połączony z masażem. Po kolei: łydki, uda, pośladki, ramiona, ple-
cy, dekolt, brzuch. Struktura pilingu – drobinki kokosa – jest wy-
czuwalna, ale ze względu na wspomnianą nadreaktywność mojej 
skóry, terapeuta dodaje do niego sporą ilość emulsji i  dopiero 
wtedy go rozprowadza. Po pilingu mam chwilę dla siebie. Uda-
ję się pod znajdujący się w tym samym pomieszczeniu prysznic, 
by zmyć resztki preparatu. Właściwie na tym etapie rytuał mógłby 
się zakończyć. Skóra już teraz jest niewiarygodnie miękka, lekko 
natłuszczona i przepięknie pachnie. Takiego efektu z pewnością 
nie da się osiągnąć za pomocą domowego pilingu, ale najlepsze 
dopiero przede mną.

Część druga to masaż gorącymi kamieniami. Sporo słyszałam 
o tej dalekowschodniej metodzie. Wiem, że poleca się ją osobom 
zestresowanym, mającym problemy z  krążeniem, stawami, ale 
trudno mi było uwierzyć, że ma jakiekolwiek rzeczywiste oddziały-
wanie. Potwierdzam: ma. Dotyk gorących kamieni jest jednocze-
śnie dziwny i przyjemny. Mają śliską, przyjemną, jakby oleistą po-
wierzchnię. Ciepło na granicy gorąca rozchodzi się promieniście 
i właściwie natychmiast rozluźnia mięśnie. Terapeuta przykłada je 
wzdłuż kręgosłupa, nóg, ramion, do brzucha oraz twarzy, w tym 
– co jest dość specyficzne – nosa i  powiek. Małymi kamieniami 
masuje też skronie. Na nogach mam letni ręcznik, by „zamknąć” 
ciepło w ciele. Odczucia bajeczne – na pewno skorzystam z ma-
sażu jeszcze nie raz.

 
 Czeka mnie jeszcze naoliwienie całego ciała. Znów kawałek po 

kawałku, niespiesznie, w połączeniu z masażem, który terapeuta 
wykonuje zgodnie z polinezyjską szkołą lomi-lomi, nie używając 
dłoni, a tylko przedramion. Ruchy są płynne, rytmiczne, o różnym 

natężeniu i mocy. Na zmianę delikatne i zdecydowane. Kokoso-
wo-waniliowy zapach jest teraz najbardziej intensywny i czuję, jak 
skóra dosłownie chłonie olejek. Na koniec zostaję sama, mam 
chwilę na dodatkowy relaks i wyciszenie. Koniec rytuału przyjmuję 
z trudem. Jest tak przyjemny, że nie miałabym nic przeciwko, by 
potrwał dwa razy dłużej.

 Zaskoczeń jest kilka. Pierwsze: rytuał trwa dziewięćdziesiąt mi-
nut. Długo, ale kompletnie nie odczuwa się  upływu czasu. Warto 
poddać mu się jak ja, z zamkniętymi oczami. Niezwykle działa na 
zmysły, a odcięcie od bodźców wzmacnia ten stan. Pozwala skupić 
się na dotyku, pięknych zapachach; w środku dnia wyłączyć się 
z doraźnych spraw, zrelaksować, kompletnie odprężyć.  

Drugie: dbałość o  komfort. Rzecz wydawałoby się oczywista, 
jednak w tym wypadku mamy do czynienia z wyższym poziomem 
– właściwie nie obsługą, a opieką. Składają się na to nie tylko same 
czynności terapeutyczne, ale nawet system rozkładania na ciele 
ręczników. W  czasie całego procesu odkrywana jest wyłącznie 
masowana w danym momencie część ciała, nie ma więc mowy 
o skrępowaniu nagością.

Trzecie zaskoczenie to efekty. To tylko jeden zabieg, ale są wi-
doczne gołym okiem. Do końca dnia jestem rozluźniona, choć 
niepozbawiona energii. Skóra jest miękka, gładka jak szkło i pach-
nie jak egzotyczny, słodki koktajl przez długi czas, aż żal ją wie-
czorem zmyć. Następnego dnia i w kolejnych utrzymuje tę jakość.

 Nie mam wątpliwości, że zetknięcie z filozofią CINQ MONDES 
to wyjątkowe, inspirujące doświadczenie i słusznie nazywa się je 
rytuałem. Przemyślane w każdym detalu, sensualne, maksymalnie 
relaksujące. Spodoba się zwłaszcza miłośnikom holistycznego 
podejścia do pielęgnacji urody. Słowem: półtorej godziny czystej, 
naturalnej, przyjemności.

Autor: Anna Makochonik / Foto: Agnieszka Orsa / Modelka: Oliwia Kupracz
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laczego miednica jest tak ważną cczęścią na-
szego ciała? O co chodzi z jej dnem?

Problemy z kręgosłupem, z którymi tak wie-
lu z  nas się boryka, wynikają bardzo często 
z  problemów z  miednicą, o  czym nie każdy 

z  nas wie. I  na odwrót. Przykładowo, jedna z  nieprawidłowych 
postaw ciała, to tzw. przodopochylenie miednicy, która objawia 
się wystającym kuperkiem z  tyłu, z  przodu zaś wysuniętą klatką 
piersiową i brzuchem. Przyczyn takiej postawy jest wiele. Można 
jej się nabawić będąc w ciąży, mają z nią również problem kobiety 
o wiotkiej budowie ciała, na taki stan ma wpływ także nadwaga 
oraz ogólnie niedbanie o prawidłową postawę ciała. W tym przy-
padku bardzo często pojawiają się dysfunkcje dna miednicy, bo 
narządy wewnętrzne zaczynają się przechylać do przodu. Efekty 
tego są różne i jest ich wiele, np. macica jest ułożona na pęche-

rzu i zaczyna go uciskać, może pojawić się nie trzymanie moczu, 
mogą pojawić się hemoroidy.

Podczas swojego wystąpienia na Women’s Fest opowiadała 
Pani także o czymś co robimy codziennie i robimy to źle. Mam na 
myśli nasze wizyty w toalecie. Tzw. „załatwianie się” również ma 
wpływ na naszą miednicę?

Nie powinno się przeć podczas defekacji. Choć wydaje się to 
naturalne, jest nieprawidłowe. Najbardziej przyjaznym dla nasze-
go dna miednicy, mam na myśli dno kobiece, sposobem, jest 
naturalne pójcie na tzw. „dwójkę” czyli wtedy, kiedy masy kałowe 
zbiorą się na dnie naszego jelita a my poczujemy że to ten mo-
ment. Kiedy przychodzi to naturalnie nasz organizm ma więcej siły 
na opróżnienie jelit. Oprócz parcia, bardzo często, siedząc na mu-
szli przyjmujemy nieprawidłową pozycję. Wyprostowana sylwetka, 

Zdrowe napięcie 
–jak prawidłowo ćwiczyć 
mięśnie Kegla?
Równowaga między siłą, a elastycznością dotyczy wielu sfer naszego życia. W naszym ciele za tę równowagę odpowiadają między 
innymi mięśnie dna miednicy. Podtrzymują część naszych organów wewnętrznych, biorą ważny udział w codziennych wizytach 
w toalecie, są najważniejsze przy porodzie, mają wpływ na jakość naszego życia erotycznego. O tym dlaczego miednica jest tak 
ważna mówi dr n. zdr. Magdalena Ptak, fizjoterapeutka uroginekologiczna.
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jak na krześle, czy na tzw. „Małysza” podczas mikcji (siusiania), mają 
zły wpływ na dno miednicy. Wisimy nad toaletą, bo brzydzimy się 
na obcej usiąść. Przyjmując taką niekomfortową pozycję chcemy 
załatwić się szybko, czyli uruchamiamy nieprawidłową tłocznię 
brzuszną, próbujemy wypchnąć mocz używając mięśni brzucha, 
a nie naszych wewnętrznych mechanizmów, jakim jest skurcz mię-
śni pęcherza (one nie są zależne od naszej woli i my też nie po-
winniśmy im naszej woli narzucać).Najbardziej pożądaną pozycją 
jest kucanie. Nogi powinny być podniesione nieco wyżej niż reszta 
ciała czyli kąt pomiędzy tułowiem a udem powinien być ostry.

Czy intensywne ćwiczenia fitnessowe mają wpływ na naszą 
miednicę?

Część z nich ma niestety negatywny wpływ na dno miednicy, 
np. ciężkie  fizycznie ćwiczenia jak crossfit czy ciężkie dla dna 
miednicy trampoliny. Teraz jesteśmy młode, czujemy się świetnie, 
mamy pięknie uumięśnione brzuchy, ale w okresie okołomeno-
pauzalnym zaczniemy odczuwać tego negatywne skutki. Jama 
brzuszna zbudowana jest następująco: od góry jest przepona, 
później  tułów i dno miednicy. Jeśli górną część brzucha mocno 
zapniemy, wyjdzie to dołem.

Czyli kaloryfer na brzuchu to nic dobrego a lekki brzuszek jest 
jak najbardziej pożądany? To trudne w czasach, w których wy-
maga się od nas doskonałego wyglądu.

To prawda. Musielibyśmy zmienić całe myślenie o  kobiecym 
ciele. Tylko jak to zrobić? Ale proszę się nie martwić, nie wszystkie 
ćwiczenia mają taki wpływ na nasze zdrowie. Pływanie, jazda na 
rowerze, nordic walking, yoga – te formy ruchu nie szkodzą nam. 
Nawet siłownia, pod warunkiem, że ćwiczymy z kimś, kto potrafi 
pracować z miednicą.

Co jeszcze negatywnie wpływa na tę część naszego organi-
zmu?

Naturalne porody bez przygotowania fizjoterapeutycznego, 
brak rehabilitacji poporodowej. Od 18 lat staram się by wprowa-
dzono coś takiego w naszych szpitalach. Na pewno warto korzy-
stać z pomocy szkół rodzenia. 

Co jeszcze nam pomoże?
Tak naprawdę nic nie zastąpi prawdziwej indywidualnej pracy 

z fizjoterapeutą. Najlepiej pracuje się z dysfunkcjami w gabinecie 
fizjoterapii uroginekologicznej. Rzadko kiedy zajęcia grupowe 
przynoszą skutek, bo każda z nas wbrew pozorom od siebie się 
różni, tak jak na twarzy, tak i w dnie miednicy, więc indywiduali-
zacja podejścia do pacjentki w mojej pracy jest niezwykle ważna. 
Tylko zbadanie pacjentki palpacyjnie daje taką możliwość.

Kolejny temat związany z naszą miednicą. Bardzo ważna czyn-
ność, którą jak się okazuje, my kobiety, w dużej części, źle wyko-
nujemy. Mam na myśli ćwiczenie mięśni Kegla, czyli mięśni dna 
miednicy. Mają one wpływ m.in. na jakość naszego życia erotycz-
nego. Wykonujemy je w każdej sytuacji i właściwie wszędzie. Ja 
np. robię to siedząc przy biurku w pracy. Tylko czy napinając tę 
część mojego ciała dobrze to robię? Po rozmowie telefonicznej 
z Panią zwątpiłam.

No właśnie, napinamy ale co właściwie napinamy? W rozmo-
wach z pacjentkami proszę je by najpierw w wyobraźni zlokalizo-
wały gdzie u nich znajduje się dno miednicy. Można posiłkować 
się obrazkami, filmami, ale najprościej jest dotknąć jednym pal-
cem kości na wzgórku łonowym, drugim koniec kręgosłupa, czyli 
kość ogonową, dodatkowo kiedy siedzimy na twardym krześle, 
czujemy guzy kulszowe. Pomiędzy tymi czterema punktami rozcią-
gnięte są mięśnie Kegla. Ćwiczymy powstrzymywanie strumienia 
moczu, ale wyłącznie na sucho. Inna metoda polega na wprowa-
dzeniu do pochwy palca, bądź dwóch i ściśnięciu ich przy pomo-
cy mięśni. Możemy poprosić o pomoc partnera, wtedy te ćwicze-
nia będą jeszcze bardziej przyjemne i pouczające dla obu stron. 
Kiedy bardzo mocno napniemy te mięśnie, odniesiemy wrażenie, 

że podnoszą się do góry razem w z wszystkimi narządami, które 
znajdują się w środku. W tym momencie uruchamia się dźwigacz 
odbytu nazywany hamakiem. 

Czyli ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć?
Tak, zdecydowanie, nawet teraz kiedy rozmawiamy.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Aneta Dolega / Foto: Jarosław Gaszyński
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Dr n. zdr. Magdalena Ptak pracuje na Pomorskim Uniwersy-
tecie Medycznym w Zakładzie Rehabilitacji Medycznej i Fi-
zjoterapii Klinicznej. Pracuje z kobietami ciężarnymi, przygo-
towując je do porodu. Edukuje swoje pacjentki w dziedzinie 
zdrowia i sprawności fizycznej w czasie ciąży i po urodzeniu 
dziecka. Zajmuje się rehabilitacją wysiłkowego nietrzymania 
moczu i wspomaganiem regeneracji dna miednicy po poro-
dzie. Pomaga kobietom z problemem obniżenia narządów 
miednicy mniejszej, stanami przed i po operacjach gineko-
logicznych i  urologicznych, nietrzymaniem stolca i  gazów. 
Leczy zaburzenia seksualne i bóle menstruacyjne 



Gdyby nie Jerzy Bokiej, nie byłoby już dworu w Policku. Porzucony w latach siedemdziesiątych, rozszabrowany i bezmyślnie 
dewastowany, rozsypałby się w proch jak setki (jeśli nie tysiące) podobnych obiektów na Pomorzu. Nie byłoby pobliskiej pięknej 
oficyny i budynków gospodarczych dawnej junkierskiej siedziby rodowej. Nie pojawiłaby się w Policku, ocalona w ostatniej chwili, 
przeniesiona z Mścic, ponad dwustuletnia chałupa. Powstał na nowo „majątek” otoczony w sumie około 200 hektarami ziemi. 
Ale potencjał tego miejsca to dużo więcej niż kawałek raju na prywatny użytek. - Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś, kto dysponując 
zapleczem finansowym dostrzeże w tym wszystkim również szansę dla siebie  -  podkreśla Jerzy Bokiej. 

Jerzy Bokiej: 
zapraszam do zainwestowania w raj
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Ocalenie dworu w Policku to zasługa Jerzego Bokieja (na zdjęciu) i jego żony Barbary 
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d o dworu w Policku najłatwiej dojechać z Kosza-
lina przez Manowo i Wyszebórz. To kilkanaście 
kilometrów asfaltowej szosy a potem betono-
wych płyt, chociaż do leśnej granicy Koszalina 
jest stąd w  linii prostej tylko dwa kilometry, 

a do ulicy Lubiatowskiej góra trzy. Co z tego, kiedy szlak przez las 
przypomina trasę rajdu enduro. Podobnie zresztą jak droga do 
pobliskiego Maszkowa. Ta miała nawet kiedyś status drogi woje-
wódzkiej, ale została „zdegradowana”. Odpowiada za nią odtąd 
inna administracja - jednym pociągnięciem długopisu można 
było zdjąć sobie z głowy kłopot i czuć się zwolnionym z obowiąz-
ku zachowania przejezdności w jakim takim stanie. 

Szkoda, bo nie tylko dojazd do dworu i wsi Policko byłby wtedy 
łatwiejszy, ale i istniałaby obwodnica Koszalina, która na wypadek 
jakiejś katastrofy (choćby dużego wypadku na S11) pozwoliłaby 
na szybkie dotarcie z lub do Koszalina trasą alternatywną. 

Dwór, park, wzgórza

Słowa „Policko” albo „Policzko” kojarzą się pewnie części kosza-
linian ze śródleśnym jeziorem, które jest lokalnym letnim kąpieli-
skiem. Mało kto wie, że po drugiej stronie jeziora leży niewielka 
wieś o  tej samej nazwie (kiedyś była dworskim osiedlem) i sam 
dwór. Budynek otoczony sta-
rymi drzewami i ogrodzeniem 
budzi ciekawość. Znajdujące 
się w takim stanie dawne szla-
checkie siedziby są wokół Ko-
szalina rzadkością. Zazwyczaj 
pozostały po nich – jeśli w ogó-
le pozostały – ruiny albo tylko 
kępy drzew. Pewnie stałoby 
się podobnie z Polickiem, gdy-
by nie determinacja i  ogrom 
pracy włożonej przez Jerzego 
Bokieja i jego bliskich. 

Dwór widać z  drogi. Żeby 
obejrzeć jego otoczenie, trze-
ba wejść na posesję. Zobaczy-
my wtedy pobliską oficynę, wozownię, owczarnie oraz staw. Nieco 
dalej – pod lasem - stoi wielka chłopska chałupa z muru pruskie-
go, która przywędrowała tutaj z Mścic. 

Wszystko to urokliwe i  zadbane. Z  pewnością niewielu zdaje 
sobie sprawę, że prawdziwy krajobrazowy skarb kryje się na ota-
czającym siedlisko terenie. Trzeba bowiem wyjść poza pas zieleni 
otaczający zabudowania i pójść w pola. Na pewno złapiemy za-
dyszkę, bo teren tutaj pofałdowany, typowo polodowcowy. More-
nowe i sandrowe pagórki są wyższe niż gdzie indziej i w takiej licz-
bie, że już po pokonaniu pierwszego większego wzniesienia stają 
nam przed oczyma Bieszczady. Skojarzenie z  Bieszczadami jest 
nieodparte po pokonaniu kolejnych górek (różnice poziomu się-
gają nawet 30-40 metrów). Kiedy dotrzemy na najwyższą z nich, 
przez Niemców nazywaną Köningsberg (Góra Królewska, bo jest 
w  okolicy najwyższa), staniemy jak wryci. „Widok zapiera dech” 
– tak zazwyczaj mówimy w podobnych okolicznościach. Tutaj to 
określenie to za mało. Przy dobrej widzialności, czyli przejrzystym 
powietrzu bez chmurek i mgieł, mamy widoczność na 20-30 kilo-
metrów. Skibno, bliżej Sianów, a na horyzoncie - jako ciemną linię 
– drzewa mieleńskiej mierzei. Koszalina nie widać, bo przeszkadza 
na niego spojrzeć pas pobliskich wysokich drzew. Dzika, pachną-
ca łąka z pojedynczymi sosnami samosiejkami i kępami żarnowca. 
Tylko wziąć koc, położyć się i gapić w błękit nieba. 

Trudno to miejsce opisać słowami wystarczająco plastycznie, 

trudno jego urok pokazać również na fotografii.  

Skutki pewnego grzybobrania

Jerzy Bokiej przyznaje: - Trafiłem w  to miejsce przypadkiem. 
Byłem kiedyś z kolegą na grzybach w maszkowskich lasach. Zapu-
ściliśmy się w nie głębiej niż zwykle. Zobaczyliśmy najpierw jakieś 
przepiękne polanki, a potem otwarty teren. Szedłem przed sie-
bie jak w amoku. Chłonąłem tę przestrzeń i pomyślałem wtedy: 
ja chcę tutaj spędzić życie. Tutaj na tych wzgórzach. Dopiero póź-
niej zauważyliśmy zabudowania Policka. Najbrzydszy dom we wsi 
to był dwór. Ogromny, zaniedbany, bez okien. Zainteresowanie 
dworem było wtórne, bo bardziej spodobała mi się okolica. Póź-
niej okazało się, że dwór również ma swoją urodę, tylko trzeba ją 
na nowo wydobyć.

Wtedy pan Jerzy nie przypuszczał, że dane mu będzie spełnić 
marzenie. Wraz ze zmianami ustrojowymi 1989 roku upadały Pań-
stwowe Gospodarstwa Rolne, ziemia szła w prywatne ręce. O tę 
w Policku nikt się specjalnie nie bił, bo jest nieurodzajna. Dosłow-
nie laski, piaski i karaski. 

- Karasie w stawie, który oczyściłem, były do chwili, kiedy zwie-
działa się o nich jakaś wydra – śmieje się Jerzy Bokiej. – Wszystkie 

z czasem wybrała. Nie próbo-
wałem nawet ponownie za-
rybiać, bo tylko bym wydrze 
prezent sprawił. Szkoda sił. 

Teren przejął praktycz-
nie w  końcówce 1989 roku. 
W  1991 rozpoczął prace nad 
restaurowaniem dworu. Rok 
wcześniej prowizorycznie 
przysposobił do mieszkania 
trzy pokoiki, żeby było się 
gdzie zatrzymać w  potrzebie 
albo przyjąć kogoś z gości. 

To był również sygnał dla 
otoczenia: znowu jest w dwo-

rze gospodarz. W tymże 1991 roku odbyła się w polickim dworze 
pierwsza impreza artystyczna – plener malarski kierowany przez 
Krystynę Brzeskot (później podobnych wydarzeń łączących teatr 
z muzyką i sztukami plastycznymi będzie tutaj mnóstwo).

- Na początku wszystko odbywało się w oparciu o te pierwsze 
trzy pokoiki. Reszta była w zupełnej ruinie. Ludzie, którzy mnie od-
wiedzali i zachwycali się otoczeniem, przyrodą, byli przerażeni wy-
glądem dworu. Wtedy przy ognisku powiedziałem do przyjaciół, 
że mam marzenie, żeby kiedyś we wszystkich oknach zapaliło się 
światło. Tymczasem to nie były nawet okna, tylko ziejąca po nich 
pustka. Jeden z kolegów poradził mi, żebym sobie wybił z głowy 
jakieś remonty, rozebrał ruinę a cegłę sprzedał. Nie posłuchałem 
i krok po kroku zaczęły się tu zmiany. 

Na pierwszy ogień poszły stropy, bo pozarywały się od samej 
góry. Były drewniane, wszystkie od dachu po piwnice zwalone. 
Pan Jerzy wspomina: - Kiedyś przywiozłem belki stropowe, też 
rozbiórkowe, ale w dobrym stanie – długie na 12 metrów, z dobre-
go, żywicznego drewna. Kiedy przyjechałem następnego dnia, bo 
wtedy jeszcze tutaj nie mieszkałem, belki były pocięte na kawał-
ki nadające się do łatwego wyniesienia. Trudna, smutna sprawa. 
Najpierw zaśmiałem się w bezradności, a potem pomyślałem, że 
jak będę materiały zwozić, to one będą znikać. Ale tak się złożyło, 
że pewna pani chciała zamieszkać w odludnym miejscu i bardzo 
jej Policko odpowiadało. A miała cudownego psa, kaukaza, który 

Rozebrana i postawiona od nowa oficyna dworska 
stała się mieszkaniem córki gospodarzy Cichego Dworu
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robił porządek ze wszystkimi amatorami cudzej własności. Od tej 
pory nikt nie próbował niczego „buchnąć”. Jeden znajomy potem 
mi powiedział: „Słuchaj stary, w tym Policku ktoś ma oswojonego 
niedźwiedzia”. Ja oczywiście wiedziałem o jakiego miśka chodzi-
ło. Potem już szło jakoś do przodu. Gdzieś w krzakach znalazłem 
skrzydła okienne. Były już stropy i tak kawałek po kawałku remon-
towaliśmy tę smętną ruinę.

Państwowe, czyli niczyje 

Zaraz po wojnie dwór był podzielony na mieszkania. W sposób 
kompletnie bezmyślny i  przypadkowy. Rodziny dostały po dwa 
pokoiki i trochę miejsca w budynkach gospodarczych. Ale zamysł, 
żeby przesiedleńcy zaczęli gospodarować, szybko upadł. 

- Ludzie w dworze nie chcieli mieszkać – wspomina stary miesz-
kaniec Policka. - Pewnie dlatego, że wszyscy byli na kupie, nikt się 
nie czuł jak u siebie. Kto mógł, ten uciekał. 

W  końcu powstał PGR. Przejął dwór i  budynki gospodarcze. 
Ktoś wymyślił, że trzeba zrobić remont. Wykonano go w sposób 
urągający wszelkim zasadom budownictwa. Na przykład na środ-
ku dużych pomieszczeń postawiono belki podtrzymujące stropy. 
Na początku dwór służył za biura PGR-u. Z  czasem zostały one 
przeniesione do Wyszeborza i Kłanina. 

Kolejne przeznaczenie dworu: wczasowisko dla dzieci z głębi 
Polski i dorosłych z Łodzi. Tak 
więc budynek funkcjonował 
latem, a  przez większą część 
roku stał pusty i  nieogrzewa-
ny. W  końcu, w  1974 roku, 
budynek został ostatecznie 
porzucony. Przybywało dziur 
w dachu, woda lała się na stro-
py. Zaczęło się niszczycielskie 
domino. Wszystko zapadło się 
do środka. 

Kilkunastoletni pustostan 
spowodował, że okoliczni 
mieszkańcy zamiast szukać 
drewna na opał w lesie, przychodzili po nie do dworu i wynosili 
z niego deski, belki, wszystko co się dało. 

Jerzy Bokiej opisuje: - Kiedy przejąłem to miejsce, były to wła-
ściwie tylko mury. Nawet grzejniki zostały wyrwane. Kuchnia ulo-
kowana w  piwnicy, która służyła wczasowiczom, została do cna 
rozszabrowana. 

Nad niektórymi rzeczami aż chciało się zapłakać. Ktoś na przy-
kład tak przebudował klatkę schodową, że nie można było już po-
wrócić do pierwotnego rozwiązania. Ktoś piękne kolumny zamu-
rował w ścianach. Wnętrze straciło charakter dworu. Powstała za to 
przestrzeń przypadkowo podzielona na klitki. Poczwara a nie dwór. 

- To była straszliwa dewastacja dobra kultury materialnej – mówi 
pan Jerzy. - Później znalazłem jeszcze w jakiejś dokumentacji ślady 
idiotycznego pomysłu, który na szczęście nie doszedł do skutku. 
Ktoś wymyślił, by zrzucić dach i zrobić z dworu taki typowy klocek 
z płaskim dachem. Dziękować Bogu, że tak się nie stało. W zabytko-
wym parku stałby klocek, który pasowałby w nim jak pięść do nosa. 

Jak to wszystko odbudować? Na czym się oprzeć? Niestety, nie 
było nigdzie planów pierwotnych. Nawet w  Pommern Zentrum 
w Lubece nic na temat dworu się nie zachowało. No może niezu-
pełnie nic, bo na prośbę o plany nadszedł stamtąd list, w którym 

skrupulatnie wyliczono, jakie wyniki gospodarcze osiągał przed 
wojną gospodarz Policka. Tak więc wiadomo było, ile hodowano 
owiec, krów i koni. Ile zbierano żyta, owsa i siana. Ile ryb wyłowio-
no ze stawów i ile drewna pozyskano na opał zimowy.   

Ostatni niemiecki właściciel prowadził gospodarstwo na ob-
szarze 400 hektarów. Nazywał się Carl von Mecke. W 1938 roku 
wybudował domki dla robotników rolnych, powstały one prawdo-
podobnie na podstawie dawnych domków folwarcznych, pewnie 
drewnianych. Dzisiaj ten teren jest w dużej części zalesiony – to 
część obszaru Maszkowa. 

Siedlisko w  dzisiejszej postaci powstało w  XIX wieku, choć 
najstarszy budynek – owczarnia – pochodzi z drugiej XVIII wieku. 
Sam dwór wybudowano w 1858 roku jako siedzibę rodu von Un-
ruchów. Park krajobrazowy o powierzchni 2,7 hektarów, założony 
łącznie z dworem, przechodzi w las należący do kompleksu Góry 
Chełmskiej. Pośród 27 gatunków drzewostanu znajduje się w nim 
aż pięć pomnikowych okazów: buk odmiany purpurowej, dąb 
bezszypułkowy, jedlica, platan klonolistny i żywotnik olbrzymi; są 
również robinie i szpaler lip drobnolistnych.

Część należy do nadleśnictwa Manowo, które zaniedbało to 
miejsce mimo że park jest w ścisłym rejestrze zabytkowych zało-
żeń. Leśnicy wycięli tylko suszki, uprzątnęli złamane drzewa i za-
pomnieli o parku, który wygląda teraz jak część lasu. 

Wskazówki profesora

Bokiejowie zamieszkali we 
dworze w  1994 roku. Część 
wnętrza nadal była odcięta 
kotarą, bo dalej trwały prace 
remontowe. Trudne, bo – jak 
wspomnieliśmy – bez pierwot-
nych planów budowli. 

Ale wtedy gospodarze po-
znali profesora Włodzimierza 
Bronic-Czerechowskiego. To 
znany architekt i  urbanista 
pracujący na stałe w Londynie. 

Pokazali mu okolice, a on stał się przyjacielem Policka. To profesor 
wykonał pierwsze rysunki, a potem projekt koncepcyjny odrestau-
rowania dworu. 

Jerzy Bokiej wspomina: - Na bazie jego pomysłów zrobiliśmy 
dokumentację techniczną. Dwór nabrał charakteru. Może bardziej 
był do dwór nawiązujący do tradycji polskich, a nie pruskich, lecz 
na pewno nie był to już zrujnowany, pusty gmach. Żal, że nie dało 
się odtworzyć oryginalnej klatki schodowej. Wnuk Carla von Mec-
ke, który nas kiedyś odwiedził, pamiętał ją. Niestety, żeby wrócić 
do tamtego stanu, trzeba by było przebudować z połowę dworu. 
Niektóre powojenne nieprzemyślane modyfikacje poczyniły nie-
odwracalne szkody. Śladem tamtej klatki schodowej zostało tylko 
nadproże, które odsłonięte pozostawiliśmy i dzisiaj te gołe cegły 
wskazują jej miejsce. 

To, co się dało, państwo Bokiejowie odtworzyli z największą sta-
rannością, zresztą pod okiem konserwatora zabytków. - Czasami 
ludzie mówią, że nie warto brać w swe ręce zabytkowych obiek-
tów, bo konserwatorzy utrudniają życie. To bzdura. Wszystko co 
mówi konserwator z  czegoś wynika i  dobrze służy obiektowi. 
W tym dworze dużo jest z nas samych, z naszej wrażliwości. Mebli 
oryginalnych nie było wcale. Kupowaliśmy rozmaite sprzęty gdzie 
się dało. Czasami było to ratowanie jakichś elementów dosłownie 
z gnojówki. Tak było na przykład z zabytkowym stołem, w którym 

Żadne zdjęcie i żadne słowa nie są w stanie oddać 
uroku "bieszczadzkich" wzgórz Policka
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Z dawnej kuchni ocalały po części dwa piece. W Policku udało się z nich złożyć jeden.

Chałupa służąca kiedyś za gościniec w Mścicach, stała się znów 
domem noclegowym - tym razem najczęściej dla weselników 
uczestniczących w uroczystościach ślubnych w pobliskim dworze. 
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Wnętrze dworu wypełniają meble również w różnych sytuacjach 
uratowane od zniszczenia oraz dzieła sztuki współczesnej, często 
podarowane państwu Bokiejom przez przyjaciół.
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musieliśmy odtworzyć nogi, ale reszta w  postaci blatów, które 
dzięki zmyślnemu mechanizmowi można było rozsuwać tworząc 
dużą powierzchnię, była w dobrym stanie. 

O ile konstrukcja dworu nadawała się do remontu, oficyna była 
tak zniszczona, że trzeba ją było ją rozebrać do cna i postawić od 
nowa, w dawnym kształcie. Tutaj również pomagał profesor Bro-
nic-Czerechowski. Dzięki jego podpowiedzi szczyt oficyny wycho-
dzący na staw jest jedną wielką taflą szkła dzięki, czemu stworzone 
w oficynie mieszkanie jest doskonale doświetlone.

Na dokładkę zabytkowy Gasthof

Jak by było mało kłopotów z  tym, co w  Policku, Jerzy Bokiej 
wziął sobie na głowę jeszcze jeden: - Mijałem tę chałupę stojącą 
na rozstaju dróg w Mścicach wiele razy. Coraz bardziej chyliła się 
ku upadkowi. W  końcu zapadła decyzja, że zostanie rozebrana. 
Coś takiego miało pójść w niwecz? Postanowiłem, że ją uratuję 
i przeniosę na swój teren. 

Najpierw belka po belce starannie została rozebrana, a później 
tak samo uważnie złożona nad mniejszym z polickich stawów. Ja-
sne było, że na przykład okna nie nadawały się do niczego. Zosta-
ły wymienione na współczesne. Nie byle jakie, bo wykonane na 
zamówienie przez rzemieślnika a nie w fabryce. 

Składanie wielkie chałupy z XVIII wieku, która przez lata pełniła 
funkcję gościńca (niem. Gasthof) trwało kilka razy dłużej niż jej roz-
bieranie. Technologia zachowana została z  dokładnością prawie 
stuprocentową. – Niektóre belki zmurszały i trzeba było je wymienić 
– tłumaczy pan Jerzy. – Czasami w ich miejsce ściągałem również 
stare rozbiórkowe elementy z innych miejsc, a czasami szły nowe. 
Wszystko jednak było łączone tradycyjną metodą, bez gwoździ 
a jedynie z wykorzystaniem drewnianych dybli. Podobnie z glinia-
nymi ścianami. Najpierw kawałki drewna owinięte słomą, na to ko-
lejne warstwy gliny, na wierzch zaprawa gliniana z mąką żytnią.  

Tak jak we dworze, wyposażenie w większości pochodzi z targów 
staroci i giełd. W efekcie chałupa jest pełna starych mebli, może 
niejednorodnych w stylu, ale zawsze z charakterem. Nieliczne z nich 
są rekonstrukcjami albo stylizacjami. Ale nawet w nich zachowane 
zostały cechy kultury jamneńskiej, oryginalnego zjawiska które wy-
tworzyło się w odizolowanych od świata przez większą część roku 
wsiach nad jeziorem Jamno – głównie w Jamnie i Łabuszu (nazwy 
Jamund i Labus – mimo wieków niemieckiego panowania na Po-
morzu, zachowały ślady słowiańskiego pochodzenia). 

Nowy etap 

Państwo Bokiejowie dokonali wielkiej rzeczy. Ale czują niedo-
syt, bo wiedzą, że Cichy Dwór jak nazwali swoje agroturystyczne 
gospodarstwo, nie wyczerpuje możliwości tego miejsca. 

A potencjał jest potężny. Podziela taki pogląd również profe-
sor Bronic-Czerechowski. Spod jego ręki pochodzi szkic kon-
cepcji zagospodarowania całości tego obszaru. Być może stanie 
się on kiedyś punktem wyjścia do dalszego zagospodarowania 
Policka, tak jak rysunki profesora były podstawą do odtworzenia 
dworu i  oficyny. Znajdujemy w  szkicu duży pensjonat lub hotel 
z funkcją sanatoryjną. Pod lasem może powstać osiedle domów 
pod roboczą nazwą „Wieś Pomorska”. Jerzy Bokiej tłumaczy: - To 
część naszego obszaru podzielona na 32 działki budowlane, nie-
które nawet dwuhektarowe. Byłoby cudownie, gdyby eleganckie 
domy nawiązywały architektonicznie do dawnego budownictwa 
pomorskiego choćby na zasadzie cytatu. Coraz mniej pozostało 
świadectw,  oryginalnych pomników kultury materialnej tych ziem, 
a warto pamiętać, że ten styl pomorski kształtował się przez setki 

lat na podglebiu słowiańskim z elementami przywiezionymi przez 
osadników pochodzących z  Holandii i  Niemiec. Powstało coś 
oryginalnego i niepowtarzalnego, co niestety wskutek wojny i jej 
konsekwencji niestety się zaciera. 

Teren, gdzie miałoby powstać osiedle, to blisko 12 hektarów, 
otoczone lasem z piękną ekspozycją i nasłonecznieniem. Można 
sobie wyobrazić, że przy zaangażowaniu jakiegoś dewelopera 
można by tu stworzyć enklawę budownictwa mieszkaniowego 
o wyjątkowym charakterze. Na dodatek gdyby naprawić istniejące 
kiedyś drogi, leśne osiedle funkcjonowałoby de facto na obrzeżu 
Koszalina w odległości podobnej jak na przykład Stare Bielice. 

Reszta terenu, przeznaczona na cele rekreacyjne, mogłaby 
przyjąć funkcję profesjonalnego, 18-dołkowego pola golfowego. 
Byłby to olbrzymi wydatek, bo szacuje się, że koszt dla jednego 
dołka to nawet 300 tysięcy euro. - Były już nawet wstępne roz-
mowy na ten temat, ale nie doprowadziły do ostatecznych decyzji 
– mówi pan Jerzy. 

Władze województwa zastanawiały się nad stworzeniem sie-
ci pól golfowych jako turystycznej atrakcji regionu, dlatego już 
w  2003 roku zleciły opracowanie odpowiedniej analizy. - Także 
nas odwiedzali eksperci i w ich opinii nasz teren do tego nada-
je się idealnie. Aż czuję się nieswojo, powtarzając słowa jednego 
z nich, który stwierdził, że w Polsce nie spotkał tak idealnego do 
tego celu terenu – podkreśla Jerzy Bokiej.

Rzeczywiście, teren jest bardzo rozległy, z kępami drzew, natu-
ralnymi oczkami wodnymi, a przede wszystkim z pofałdowaniem 
jak marzenie golfisty. Wspomniany plan tworzenia sieci pól golfo-
wych na Pomorzu trafił jednak do szuflady – golf to nadal w Polsce 
elitarny. Jeśli jednak wziąć pod uwagę doświadczenia Europy Za-
chodniej, liczba graczy może szybko wzrosnąć… o ile zwiększy się 
dostępność pól do gry. 

Ciekawe pod tym względem są doświadczenia Algarve, najpo-
pularniejszego regionu turystycznego Portugalii. Na odcinku 70 
kilometrów działa tam 30 pól golfowych. Choć to drugi, po Islan-
dii, najbardziej nasycony infrastrukturą golfową obszar na świecie, 
żeby tam zagrać, trzeba zapisać się na listę oczekujących. W Ho-
landii jest jeszcze tłoczniej - na jeden klub przypada 1800 gra-
czy w sezonie (w Polsce - zaledwie 200 osób, pięć razy mniej niż 
w Hiszpanii czy Skandynawii). Dlatego golfiści z zagranicy chętnie 
przyjeżdżają do nas na turnieje i grę rekreacyjną. I robiliby to czę-
ściej, gdyby w Polsce było więcej pól z funkcjonującą obok profe-
sjonalną bazą noclegową. 

Jerzy Bokiej kwituje: - Starania, by Policko stało się czymś wię-
cej niż tylko kawałkiem naszego raju, nie znajdują zrozumienia 
u administracji. W starostwie spotkaliśmy się nawet z oskarżeniem 
o prywatę.  Na miłość boską, to co zrobiliśmy, nie służy wyłącznie 
nam! To jest zachowanie pewnej wartościowej substancji, urato-
wanie od zniweczenia świadectw przeszłości, zabytków kultury 
materialnej, których na tym terenie nie mamy w nadmiarze. Wy-
siłki i wydatki poniesione w związku z ratowaniem chałupy z Mścic 
nigdy, w żaden sposób nie zwrócą nam się w sensie finansowym 
i biznesowym. Ale nigdy nie wybaczyłbym sobie, gdybym tego 
nie zrobił. Dla mnie to jest to po prostu wewnętrzny nakaz, zupeł-
nie naturalny. Nie ukrywam, że jest mi przykro, kiedy widzę, że nie 
wszyscy to rozumieją, a zwłaszcza urzędnicy, którzy (wydawać by 
się mogło) powinni być zadowoleni, że ktoś ich w  jakiś sposób 
wyręcza. Mam więc nadzieję, że znajdzie się ktoś, kto dysponując 
zapleczem finansowym dostrzeże w tym, co da się tu zrobić, szan-
sę dla siebie. Chętnie z kimś takim połączymy siły. 

Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Marcin Betliński



Bieżący rok Sejm przez aklamację ustanowił Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego. To dobra okoliczność, by podążyć za losem, 
który trzykroć rzucił Wielkopolan do Koszalina.

Buty rekruta 
Marciniaka
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Nękający partyzant Ferdinand von Shill, 
litografia nieznanego autora. Muzeum 
Regionalne w Szczecinku.
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p owstanie wielkopolskie sprzed 100 lat nie było 
pierwszym. W roku 1806 wszystko działo się szyb-
ko. Po rozgromieniu Prusaków 14 X w podwójnej 
bitwie pod Jeną-Auerstedt Napoleon 27 X try-
umfalnie wkroczył do Berlina. Kolejno poddawa-

ły się pruskie twierdze, a osobliwie Szczecin: pod miasto podeszły 
o zmroku ledwie dwa pułki w sile 500 huzarów wobec dział i kilku ty-
sięcy obrońców, lecz sławny fantazją gen. Lasalle kazał rozpalić setki 
ognisk na znak siły oblężenia, po czym zażądał poddania twierdzy 
– 1 XI załoga złożyła broń. Poznań pruscy żołnierze opuścili 2 XI na 
samą wieść o Francuzach. Ci przybyli 3 XI, a 6 XI gen. – Jan Henryk 
Dąbrowski i Józef Wybicki z cesarską misją tworzenia polskiego woj-
ska. 7 XI uznaje się za początek powstania – wydano odezwę cytując 
cesarza: „Obaczę, ieżeli Polacy godni są bydź Narodem”. Powstańcy 
opanowali Kalisz, Konin, 10 XI Gniezno. Ogłoszono też mobilizację 
i pospolite ruszenie, oddziały powstańcze przekształcono w regular-
ną armię. Wielkopolanie ci niebawem wejdą na Pomorze.

Niepokorny koszalinianin Braun 

Napoleon szedł do Wisły, tymczasem na jego tyłach – w  Ko-
łobrzegu – trwał opór. Zbierali się tu rozbitkowie z  innych bitew 
i ozdrowieńcy, m.in. Ferdinand von Schill. Zgromadził ochotników 
i prowadził kąsającą wojnę podjazdową. Służący w jego oddzia-
łach junkrzy byli ostoją patriotyzmu prusko-pomorskiego. Schill 
zapuszczał się pod Szczecin, Wałcz i Lębork. W Koszalinie był kilka 
razy. Psuł francuską komunikację, ale i przywoływał do porządku 
zdrajców, którzy zdążyli przysiąc wierność cesarzowi Francuzów, 
ten bowiem na zajętych terenach zostawiał dotychczasowych 
urzędników, tylko żądał lojalności. 

Jeden odmówił: koszaliński referendarz sądowy Ernst August 
Braun, naturalnie zwolniono go. W 1813 zaciągnie się do pruskiej 
armii, a w 1816 zostanie burmistrzem i będzie nim 43 lata, najdłu-
żej ze wszystkich gospodarzy Koszalina. W tym czasie miasto zyska 
pierwsze 24 latarnie, drogi do Rokosowa, Sianowa, Bobolic i Mielna 
oraz status stolicy rejencji – Braun nakaże budowę jej siedziby przy 
dzisiejszej ul. Słowackiego (policja). Spocznie w 1859 na cmentarzu 
przy obecnej ul. Kościuszki, splantowanym 100 lat potem.

Pierwszy koszaliński Mazurek 

Napoleon w końcu dostrzegł pomorskie zagrożenie, tym bar-
dziej, że Kołobrzeg i Gdańsk mogły morzem przyjąć pomoc an-
gielską. Wysłał korpus z  oddziałem gen. Michała Sokolnickiego 
(dowódca i  żołnierze z Wielkopolski), który m.in. zdobył Słupsk. 
Jednak Sokolnickiego odwołano do oblężenia Gdańska (7 III-27 
V 1807). Koszalin zajęły w marcu wielonarodowe oddziały Włocha 
Pietro Teuliégo, które ponadto obległy Kołobrzeg. Tyle że słabymi 
siłami. Dopiero gdy wzięcie Gdańska było pewne, w kwietniu ode-
słano stamtąd pod Kolberg 1. pułk piechoty księcia Antoniego 
Pawła Sułkowskiego (dowódca i żołnierze z Wielkopolski). Pierw-
szy rzut w Sianowie skręcił ku Bałtykowi, by przez Unieście dotrzeć 
do Kołobrzegu; drugi rzut z dowódcą wszedł do okupowanego 
przez Francuzów Koszalina Bramą Młyńską koło dzisiejszego mu-
zeum. – A ponieważ szła orkiestra, postawiłbym pewną luźną tezę 
– mówi historyk Tomasz Katafiasz. – Co mogli grać żołnierze pułku 
z dywizji Dąbrowskiego, żeby w obcym mieście dodać sobie ani-
muszu? Marsylianki pewnie nie znali. Stawiam więc tezę, że było 
to koszalińskie prawykonanie Mazurka Dąbrowskiego, 19 IV 1807.

3 Maja pod Kolbergiem

Trwało wielonarodowe oblężenie Kołobrzegu. Dla obrońców 
także Polacy byli najeźdźcami. 3 V 1807 pod twierdzą nasi żołnie-
rze świętowali rocznicę konstytucji. – Żołnierze polscy! Pod Kol-
bergiem obozujemy. Od czasów Chrobrego nasz regiment na 

Czapki włoskich żołnierzy gen. Teuliégo, którzy w 1807 wkroczyli do 
Koszalina i oblegali Kołobrzeg – strzelca konnego i żołnierza taboru 
artylerii. To rogatywki na wzór polskich. Rekonstr. Jacek Jaworski.

Polskie czapki używane od 1807 r.: trębacza szwoleżerów gwardii 
Napoleona oraz ułana – rekonstrukcja Jacka Jaworskiego.

Wystawa dr. Tomasza Katafiasza „W blaskach i cieniach napoleońskich orłów. Prusy 
– Pomorze – Polska 1807” w Muzeum w Koszalinie, 2017. Na pierwszym planie 
żołnierzyki kołobrzeżanina Ireneusza Piecyka, w tle książę A. P. Sułkowski.

Dr Katafiasz na koszalińskiej wystawie przy popiersiu cesarza 
na co dzień stojącym w gabinecie dyrektora Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie (Lorenzo Colombo, Paryż 1885).



łonie województw gnieźnieńskiego i  poznańskiego utworzony, 
pierwszy chorągwie wojskowe polskie na Pomorzu rozwija – głosił 
w  kazaniu ks. kapelan Ignacy Przybylski. Zdaniem dr. Katafiasza 
słowa te wskazują na świadomość oblegających, iż kiedyś ta część 
Pomorza była polska, i na nadzieję, że będzie.

Bohaterskie miasto

W  maju 1807 roku skapitulował Gdańsk. Bonaparte zniecier-
pliwiony przewlekłą walką o  kołobrzeską enklawę, udzielił rad 
i wysłał posiłki. Wobec przewagi oblegających, strat oblężonych 
i pożarów szturm generalny zapewne by się powiódł. Jednak 2 
lipca dotarł kurier z wieścią o zawieszeniu broni w związku z ukła-
dami w sprawie Prus między władcami Francji i Rosji – na barce 
pośrodku granicznego Niemna w Tylży. Pomorskie miasto prze-
szło do legendy jako niezdobyta Festung Kolberg, czego w 1945 
roku nie omieszka wykorzystać minister Goebbels zlecając ostatni 
fabularny film III Rzeszy pt. „Kolberg”.

Kołobrzeg centrum kontrabandy

W Tylży Napoleon wymusił dołączenie Rosji i Prus do handlowej 
blokady Anglii, co objęło też porty, m.in. w Darłowie i Kołobrzegu. 
Jednak kwitł przemyt. Towar docierał na statkach brytyjskich pod 
fałszywą banderą neutralnych USA lub zawczasu przekładano go 
na barki pruskich handlarzy. Gdy go „wykrywano”, zamiast niego 
palono na pokaz skrzynie z trocinami, a szmugiel wędrował w głąb 
Prus. Niektórzy kołobrzeżanie się wzbogacili: kupiec Plüdemann 
jako wiano dla córki Almy, która wyszła za armatora Braunschwe-
iga, zbudował pałac przy ul. Ujście (dziś Armii Krajowej). Pałac 
Braunschweigów znany pod spolszczoną nazwą Brunszwickich 
jest teraz siedzibą Muzeum Oręża Polskiego.

Orły złote i srebrne

„W blaskach i cieniach napoleońskich orłów. Prusy – Pomorze 
– Polska 1807”. Taką rocznicową wystawą dr Katafiasz uczcił w ub. 
roku w  Muzeum w  Koszalinie fakty sprzed 210 lat. Eksponaty 
sprowadził z muzeów, archiwów i kolekcji prywatnych na Pomo-
rzu, w Wielkopolsce i Warszawie. Szczególną ozdobą były żołnie-
rzyki roboty kołobrzeskiego nauczyciela historii Ireneusza Piecy-
ka – ośmiu narodowości, które wystąpiły w walkach na Pomorzu. 
Obok tak złożony kirys: napierśnik z Człuchowa, naplecznik z Piły, 
buty i pałasz ze Szczecinka. Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie oddał na koszalińską wystawę popiersie cesarza ze 
swojego gabinetu. I czapki rekonstrukcji Jacka Jaworskiego, któ-
ry robił wojskowe stroje do filmu Andrzej Wajdy „Pan Tadeusz”.  
Prawie nie ma oryginalnych czapek i mundurów, ponieważ wete-
rani kazali się w nich chować.

Buty szeregowca Marciniaka

Przykładem odmiennej bytności Wielkopolan na Pomorzu jest 
dziadek dr. Katafiasza Ludwik Marciniak. Jako pruski poddany słu-
żył przymusowo w latach 1905-07 w 11 kompanii III (fizylierskie-
go) batalionu 7. Pomorskiego Pułku Piechoty „von der Goltz” Nr 
54. Batalion III stacjonował w Koszalinie (I i II w Kołobrzegu). – Jest 
taka opowieść rodzinna o wojskowych butach dziadka – opowia-
da dr Katafiasz. – W koszalińskiej jednostce rekruci pobierali sor-
ty ze stert jak leżało: gacie, spodnie... Przy próbujących mierzyć 
buty kapral pytał: „Pass gut?”. Po odpowiedzi negatywnej walił 
lagą przez plecy, więc brali jak leci i wymieniali się w salach ko-
szarowych. Ludwik wytrzymał razy tak długo, aż dobrał rozmiar już 
w magazynie. Był twardzielem, co pokazuje też inny incydent: gdy 
po służbie zarządzał niemieckim majątkiem, zobaczył, że właści-
ciel niemal zajeździł konia. Podbiegł, wyrwał szpicrutę i smagnął 
jeźdźca. Wypowiedziano mu, lecz z opinią najwyższej próby.
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Dobosz Powstania 
Wielkopolskiego 
– prestiżowa nagroda, 
której laureatami zostali 
m.in. profesorowie 
Bogusław i Michał 
Polakowie oraz 
dr Tomasz Katafiasz.

Na powstańcze uroczystości przybywa Wiara Lecha z Ustronia Morskiego.

Na posterunku honorowym podczas rocznic stoją członkowie 
stowarzyszenia Perun w mundurach powstańczych.

Obelisk powstańczy na koszalińskim cmentarzu, autorstwa Zygmunta Wujka.



W armii niemieckiej w niedziele wyjście do kościoła pododdzia-
łami było obowiązkowe. Ewangelicy szli do swojego, katolicy do 
swojego itd. Katolik Ludwik chodził do św. Józefa opodal katedry, 
zbudowanego w XIX w. m.in. z myślą o Polakach w armii pruskiej. 
Pamiątkami z  tego okresu są dwa zdjęcia wizytowe Ludwika, 
wykonane w  koszalińskim zakładzie Emila Ziemera w  Rynku. Na 
odwrocie jednego jest napis małego Tomka Katafiasza: dziadek 
mój to jest. Już będąc historykiem dopisał nazwę pułku. Zwracają 
uwagę białe rękawiczki i  czarne półbuty – elegancki strój jak na 
szeregowca.

W pomorskich oddziałach Wielkopolanie stanowili większość. 
Wynikało to z niemieckich podziałów administracji wojskowej: re-
jencja bydgoska prowincji poznańskiej (z Gnieznem) należała do 
korpusu armijnego w Szczecinie, dlatego rekruci z gnieźnieńskiej 
części Wielkopolski służyli w Koszalinie czy Kołobrzegu, a ci stąd - 
na terenie wspomnianej części Poznańskiego. 

Wieszaki Pestachowskiego

Do I  wojny światowej na Pomorzu osiedlała się wielkopolska 
inteligencja – w Wielkopolsce Niemcy niechętnie zatrudniali w są-
downictwie, szkolnictwie czy administracji wykształconych Pola-
ków, bo groziło to wzmocnieniem żywiołu polskiego. Na Pomorzu 
nie obawiano się, gdyż uważano, że jest wystarczająco niemieckie.

Przybywali też kupcy. W XIX w. osiedlił się w Koszalinie polski 
Żyd z Gniezna nazwiskiem Pestachowski. Miał sklepy z odzieżą, do 
której dodawał wieszaki ze swym nazwiskiem, z czasem wszakże 
pisanym przez „y” na końcu. Muzeum i  koszalińscy kolekcjonerzy 
mają wieszaki z nazwiskiem Wielkopolanina.

Skauci z 1918 roku

Powstańcy wielkopolscy z 1918/1919 mieli z Pomorzem związek 
nietypowy. Po opanowaniu w Poznaniu stacji telegraficznej obsa-
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Pistolet kawaleryjski z manufaktury w Saint-Étienne, model AN XIII, 
wytwarzany w latach 1804-05. Muzeum Regionalne w Szczecinku.

Polska szabla z początku XIX w. Możliwe, że tego egzemplarza użyto w walkach na Pomorzu. Zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie.

da polska składała się głównie ze skautów – przemyślnych chłopa-
ków znających niemiecki. Pruska łączność nie była przerwana, więc 
przechwytywali część korespondencji, np. między wciąż zajętym 
przez Niemców Lesznem a Berlinem. Gdy okazało się, że w waż-
nej dla Prusaków twierdzy kołobrzeskiej też pełnią służbę Polacy 
(zapewne jeszcze nie zdołali zdezerterować, bo na Pomorzu nie 
było to łatwe), skauci zaczęli wymieniać z nimi informacje o wrogu.

Koszalińska kompania

W przeciwieństwie np. do Słupska Koszalin ma ulicę Gnieźnień-
ską. – Po 1945 roku w celu zasiedlenia tych ziem władze central-
ne organizowały przenosiny; dla Koszalina m.in. wybrano okręg 
Gniezna – tłumaczy dr Katafiasz. Pierwszy transport 500 gnieźnian 
dotarł nad Dzierżęcinkę w maju 1945 roku. Jak zauważa dr Woj-
ciech Grobelski, emerytowany żołnierz, historyk i regionalista, nie 
można wykluczyć, iż część znała miasto... z pruskiej służby przed 
I wojną. Zarazem badacz tych dziejów, nieżyjący już Józef Maciej 
Sprutta wśród Wielkopolan przybyłych tu w różnych latach po II 
wojnie doliczył się aż 57 uczestników powstania. – Trzymali się ra-
zem, w związku powstańców i ZBoWiD-zie. Na uroczystościach wy-
stępowali jako zwarta grupa i się wyróżniali – wspomina dr Grobel-
ski. – Mieli szarostalowe mundury i miękkie rogatywki. Tylko jeden 
był zielony, a rogatywkę miał z niebieskim otokiem. Ten był śląski. 
Ale przedtem mógł być wielkopolskim.

Ostatni „koszaliński” powstaniec – ppor. Józef Mansfeld – zmarł 
9 IV 1991 r. w wieku lat 91. Do powstania poszedł jako 18-latek. Po 
postrzale uznano go za zabitego i umieszczono w kostnicy, skąd 
odzyskawszy nocą przytomność, wrócił do powstania; drugą ranę 
dostał od bolszewików służąc pod rozkazami gen. Hallera. W Ko-
szalinie osiadł w 1979, żeby być bliżej przybranej córki – nomen 
omen przy Powstańców Wielkopolskich. Dr Grobelski tych 57 na-
zywa koszalińską kompanią strzelecką. To m.in. jego staraniem za 
zgodą rodzin na nagrobkach umieszczono porcelitowe owale od-
znak wojsk wielkopolskich ze Szczerbcem do połowy wysuniętym 
na znak gotowości.

Mają też powstańcy od 2010 mały cmentarny obelisk z  ręki 
Zygmunta Wujka, także Wielkopolanina. Gdy odsłaniano pamiąt-
kę, znano nazwiska 30 powstańców. Tych i pozostałych 27 – jak to 
ładnie ujął dr Grobelski – wydobył z ziemi dla pamięci pan Sprutta. 
Niewiele rzeczy po nich zostało. Podczas uroczystości w 2014 cór-



ka ppor. Franciszka Gabrysiaka, koszalinianina w latach 1945-87, 
ofiarowała Stowarzyszeniu Przyjaciół Koszalina jego mundur z od-
znaczeniami, obecnie w zbiorach muzeum.

„Czuwaj, Wiara!” 

Koszalin to po Poznaniu drugi ośrodek pod względem roz-
ległości studiów nad powstaniem, m.in. za sprawą prof. dr. hab. 
Bogusława Polaka, który z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Po-
znaniu przeniósł się na Wydział Humanistyczny Politechniki Kosza-
lińskiej i jest autorem m.in. monografii „Powstanie Wielkopolskie 
1918/1919”.

Ale jest też pamięć bardziej... żywiołowa. Grupą młodszego 
pokolenia pamiętającą o powstańcach jest Wiara Lecha z Ustro-
nia Morskiego (Wiara działa w całej Polsce i na co dzień kibicu-
je Lechowi Poznań, a  do Ustronia zjeżdża na letnie spotkania). 
W  Ustroniu jest ich kilkudziesięciu, większość to z  pochodzenia 
Wielkopolanie, w  tym potomkowie powstańców. – Pradziadek 
Władysław Socha i stryj dziadka byli w powstaniu – mówi mieszka-
jący w Kołobrzegu Sebastian Karczewski z Wiary Lecha. Co rok 27 
XII, w rocznicę powstania, przyjeżdżają do Koszalina zapalić lamp-
ki na mogiłach powstańców, a potem na capstrzyk przy obelisku. 
– Wizerunek kibiców się zmienia – tłumaczy Sebastian. – Łączymy 
wsparcie klubu z  patriotyzmem wielkopolskim i  narodowym. To 
powstanie jest trochę zapomniane, chociaż zwycięskie.

Autor: Marek Zagalewski / Foto: Ilona Łukjaniuk, Krzysztof Jedynak 
(Muzeum w Koszalinie) i Wojciech Grobelski

Dr Tomasz Katafiasz – do niedawna kierownik działu Mu-
zeum w Koszalinie, obecnie w Akademii Pomorskiej w Słup-
sku. Prezes słupskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Hi-
storycznego i założyciel w 2015 koła w Koszalinie. Redaktor 
i  współautor książki „Na tułaczym szlaku” o  powstańcach 
listopadowych. Przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wiel-
kopolskiego 1918/1919 uhonorowany nagrodą Dobosz 
Powstania Wielkopolskiego (wśród 96 laureatów są pro-
fesorowie Bogusław i  Michał Polakowie, współscenarzysta 
„Najdłuższej wojny nowoczesnej Europy” Stefan Bratkowski 
i twórca historycznych programów TV Bogusław Wołoszań-
ski).
Dr Wojciech Grobelski, ppłk Straży Granicznej w  st. sp., 
adiunkt w  Muzeum Obrony Przeciwlotniczej, wiceprezes 
Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina. Autor m.in. „Historii 
garnizonu w  Koszalinie”. Prowadzi uroczystości w  rocznice 
powstania wielkopolskiego.
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Książę Antoni Paweł Sułkowski, uczestnik oblężenia Kołobrzegu (III-VII 1807). 
Muzeum Narodowe w Poznaniu – oddział Wielkopolskie Muzeum Wojskowe. 

Portret niezłomnego burmistrza Brauna z Muzeum w Koszalinie. 
Karton, tusz piórkiem i pędzlem, przełom XIX i XX w.

Zdjęcia wizytowe Ludwika Marciniaka wykonane w koszalińskim 
zakładzie Emila Ziemera przy Rynku – w wersji naturalnej oraz 
ręcznie pokolorowanej i werniksowanej.
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Życie w nieładzie 

A co by było, gdyby okazało się, że matematyka, fizyka, chemia 
i biologia, których uczymy się w szkołach opierają się na monstru-
alnym kłamstwie? Podobnym do tego, które jest naszym udziałem 
kiedy wpatrujemy się w niebo. Światło wędruje wprawdzie z osza-
łamiającą prędkością 300 tys. km na sekundę, ale gwiazdy, na 
które patrzymy są naprawdę bardzo daleko. I na przykład światło 
mknące do nas z gwiazdy Syriusz potrzebuje na przebycie tej dro-
gi ponad 8 lat. Co oznacza, że kiedy patrzymy na Syriusza na noc-
nym niebie, to nie widzimy jego obecnego obrazu, ale ten sprzed 
8 lat. A taka galaktyka Andromedy? Jej widziany przez nas obraz 
pochodzi sprzed 2,5 miliona lat. A przecież w tym czasie Andro-
meda mogła się np. zderzyć z  inną galaktyką… Jednym słowem 
piękny obraz rozgwieżdżonego nieba nad naszymi głowami to 
potężne kosmiczne kłamstwo. 

Podobnie jest z  naukami ścisłymi i  właśnie o  tym pisze w  pa-
sjonujący sposób James Gleick. Na czym polega sztuczka w tym 
wypadku? Na nieuwzględnianiu przez uczonych tego, co fachowo 
nazywa się zaburzeniami wynikającymi z  wrażliwości na warunki 
początkowe. Prościej? Spotykamy się z tym na co dzień. Ktoś spóź-
nia się na autobus, który kursuje co 10 minut, ale w konsekwencji 
tego niewielkiego spóźnienia spóźnia się na pociąg, który kursu-
je co trzy godziny. Jednym słowem: mała perturbacja może mieć 
olbrzymie konsekwencje. Powodować chaos. Naukowcy – o czym 
pisze Gleick – nauczyli się przez stulecia nie widzieć chaosu, czyli 
nieładu. Pytali: jakiż jest pożytek z nieładu? W swoich cudownie 
zamkniętych równaniach dążyli do jednego celu: odkrycia regu-
larności. Takich właśnie równań i definicji uczymy się w szkołach. 

Tylko, że to nieprawda. Kiedy naukowcy przechodzili do udowad-
niania swoich równań na drodze eksperymentu, wyniki zachowy-
wały się dziwacznie. Wtedy „zapominali” o  sprawie uznając, że 
eksperyment musiał być zły. Pierwszym, który złamał tę niepisaną 
umowę był amerykański matematyk i meteorolog Edward Lorenz, 
który  odkrył i zredefiniował właściwości chaosu, który nas otacza. 
Tak narodziła się nowa nauka.    

James Gleick: „Chaos. Narodziny nowej nauki”, Wydawnictwo 
Zysk i S-ka 

O czym śnią pisarze? 

Nie wiem, czy to przypadek (w miarę upływu lat coraz trudniej 
przychodzi mi wiara w przypadki), ale wszystkie książki, które re-
cenzuję w tym miesiącu traktują – mniej, lub więcej - o dochodze-
niu do prawdy. O ile w przypadku „Chaosu…” chodziło o prawdę 
naukową, o tyle w biografii Philipa K. Dicka istotą dociekań będzie 
prawda o człowieku. Zwany „Dostojewskim literatury fantastyczno 
– naukowej”, a także coraz częściej „największym pisarzem amery-
kańskim XX wieku”  Philip K. Dick  powiedział w którymś z wywia-
dów: „Mój główny temat brzmi: kto jest człowiekiem, a kto tylko się 
nim wydaje lub za takowego podaje?”. I  faktycznie, w większości 
z 37 powieści, które napisał, drążył ten właśnie temat na poziomie 
filozoficznym, oczywiście używając do tego osobliwego sztafażu 
fantastyki. Na przykład w swojej słynnej książce: „Czy androidy śnią 
o elektrycznych owcach?” (zekranizowanej przez Ridleya Scotta - 
„Łowca androidów”) zderzył ze sobą człowieka i jego wytwór – per-
fekcyjnie humanoidalnego androida, który myśli, czuje i współod-

Zapraszam na moją półkę
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czuwa i zadał swoje niepokojące pytanie: czy taki „produkt” jest 
człowiekiem? Przy okazji tych rozważań, jakby zupełnie od nie-
chcenia, Dick wmontowywał w swoje – pisane w latach 50. i 60.  XX 
wieku powieści i opowiadania (tych ostatnich napisał blisko sto) 
różne pomysły, które dzisiaj są rzeczywistością, takie jak: globalna 
sieć informacyjna, telefony komórkowe, system inwigilacji i  kon-
troli komputerowej, dopasowywanie informacji do zainteresowań 
odbiorcy, itp. Tych trafnych prognoz dotyczących przyszłości jest 
u Dicka takie multum, że nie dziwi podtytuł biografii Anthony’ego 
Peake’a: „Człowiek, który pamiętał przyszłość”. Faktycznie Peake, 
oprócz tradycyjnie biograficznych informacji na temat pisarza sku-
pia się również na jego ewentualnych zdolnościach prekognicyj-
nych (oznaczających wiedzę o zdarzeniach w przyszłości, której nie 
można wywieść z bieżącego stanu wiedzy). Lektura obowiązkowa 
dla „dickologów” i  konieczna dla tych, którzy dopiero zaczynają 
swoją przygodę z tym niezwykłym pisarzem.       

Anthony Peake: „Philip K. Dick - człowiek, który pamiętał przy-
szłość”, Dom Wydawniczy Rebis

Jak poszerzyć obraz świata

Kiedy myślimy o  komiksach, zwykle przed oczami stają nam 
obdarzeni niezwykłymi zdolnościami umięśnieni faceci w łopoczą-
cych na wietrze pelerynach, którzy mają założone slipy na kolo-
rowe trykoty. Ten obraz wzmacnia, trwająca od dekady moda na 
ekranizacje komiksów powstałych w  połowie ubiegłego wieku 
w dwóch czołowych wydawnictwach publikujących opowieści ry-
sunkowe dla dzieci i młodzieży: Marvel i DC Comics. 

Tymczasem, jest to obraz kłamliwy i bardzo krzywdzący dla sztu-
ki, jaką bez wątpienia jest powieść graficzna dla dorosłych. Dwa 
przykłady: „Maus. Opowieść ocalałego” – porażająca, uhonoro-
wana w 1992 roku Nagrodą Pulitzera powieść graficzna autorstwa 
amerykańskiego rysownika Arta Spiegelmana o piętnie jakie po-
zostawia w człowieku doświadczenie Holocaustu oraz „V jak Ven-
detta” Alana Moore’a i Davida Lloyda – mroczna, orwellowska wizja 
Anglii w okowach systemu totalitarnego, będąca krytyką ślepego 
posłuszeństwa władzy. 

Do tego nurtu należy bez wątpienia „Odpłaszczenie” Nick So-
usanisa, amerykańskiego artysty rysownika i wykładowcy na Uni-
wersytecie Stanowym w  San Francisco. To swoisty traktat filozo-
ficzny dotyczący prawdy na temat tego jaką rolę w postrzeganiu 
rzeczywistości stanowią informacje docierające do nas w postaci 
obrazów z  reklam, banerów, wystaw sklepowych, telewizora, In-
ternetu. Sousanis, krok po kroku, za pomocą niezwykle wysmako-
wanych, pięknych, czarno-białych rysunków pokazuje do czego 
doprowadziło nas „płaskie” postrzeganie świata narzucone przez 
wspomniane media. Używa do tego metafory leżącej na brzegu 

stołu monety. Kiedy patrzymy na nią z  góry, widzimy ją w  całej 
okazałości. Możemy się cieszyć jej widokiem. Natomiast kiedy za-
czniemy patrzeć na nią pod coraz mniejszym kątem, zbliżając twarz 
do powierzchni stołu, okrągły kształt zaczniemy widzieć jako owal, 
a potem płaską, nieatrakcyjną linię. Ale tytuł „Odpłaszczenie” daje 
nadzieję: oznacza, że Sousanis podpowiada w swoim traktacie jak 
wyjść z tej matni i poszerzyć sposób postrzegania spłaszczonego 
obecnie obrazu świata. Zachęcam do poznania tej bardzo cieka-
wej podpowiedzi.         

Nick Sousanis: „Odpłaszczenie”, Wydawnictwo Prószyński i S-ka

Szalony kryminał    

Wariacka książka. Z  jednej strony kryminał (z  elementami po-
wieści spiskowej), który czyta się jednym tchem, z  drugiej przy-
stępny traktat filozoficzny dotyczący prawdy o języku, którym się 
na co dzień posługujemy. Zacznijmy więc od języka, bo on w tym 
szalonym kryminale jest najważniejszy. Otóż istnieje sześć podsta-
wowych funkcji (czyli zadań) każdego języka. Od najbardziej oczy-
wistej - poznawczej, która pozwala nam przekazywać i odbierać 
informacje, przez metajęzykową, która ma na celu sprawdzenie 
czy nasz odbiorca nas rozumie (używamy jej np. zadając w trakcie 
rozmowy pytanie: „Rozumiesz, o co mi chodzi?”), aż do funkcji po-
etyckiej, która pełni rolę estetyczną i jest rodzajem zabawy słowem 
(jej przykłady znajdziemy w wierszach, tytułach gazetowych, sloga-
nach reklamowych). 

Tymczasem osią intrygi w  książce Laurenta Bineta jest odkry-
cie przez francuskiego językoznawcę Rolanda Barthesa tytułowej 
siódmej funkcji języka, która jest swojego rodzaju magiczną mocą: 
wypowiedzenie słów staje się dla odbiorcy rozkazem. Jednym sło-
wem: używanie tej funkcji pozwala przejmować pełną kontrolę nad 
działaniami ludzi. Barthes, tuż po odkryciu siódmej funkcji ginie 
w zaaranżowanym wypadku samochodowym. A że jego śmierć na-
stępuje na czwartej stronie książki, dalej jest tylko ciekawiej. W grę 
o tak dużą stawkę jaką jest bez wątpienia odkrycie tajemnicy siód-
mej funkcji włączają się: bułgarskie i  francuskie służby specjalne, 
kandydaci na prezydenta Francji François Mitterrand i Valéry Gi-
scard d’Estaing (rzecz dzieje się w 1981 r.), mafia sycylijska, organi-
zacje terrorystyczne oraz… cała plejada najsłynniejszych filozofów 
tamtych czasów, z Umberto Eco na czele. Prowadzący śledztwo ko-
misarz Jacques Bayard i jego pomocnik młody doktorant filozofii 
Simon Herzog docierają w tej plątaninie osób i zdarzeń do zupeł-
nie szalonych odkryć. Powieść Bineta określana jest jako: „thriller in-
telektualny”, „filozoficzna bomba” i „językowy majstersztyk”. Zapew-
niam, w żadnym z tych trzech określeń nie ma ani krzty przesady.  

Laurent Binet: “Siódma funkcja języka”, Wydawnictwo Literackie 



genialnym filmie „Maratończyk” z  1976 roku 
jest scena, w  której Dustin Hoffman, zapalo-
ny biegacz, zostaje uprowadzony z  treningu 
i poddany wymyślnym torturom. Przygotowu-
jąc się do jej zagrania, wtedy jeszcze młody ak-

tor Hoffman zaczął biegać wokół planu, robić przysiady i pompki. 
Przyglądający się temu genialny brytyjski aktor starszego pokole-
nia Laurence Olivier zagaił: „Dustin, gdybyś mógł mi powiedzieć, 
co ty właściwie robisz?”. Hoffman odpowiedział, że przygotowuje 
się, bo zgodnie ze scenariuszem jego bohater ma być zmęczony - 
w końcu został uprowadzony z treningu biegowego. 

Wtedy Olivier spytał: „A nie możesz 
tego po prostu zagrać”? 

Niestety, okazuje się, że żyjemy 
w  czasach, w  których niektórych ról 
nie można ot tak po prostu zagrać i to 
wcale nie ze względu na brak chęci czy 
umiejętności. Tych wszakże – i  tu chy-
ba zgodzimy się wszyscy - nie sposób 
odmówić Scarlett Johansson. Tymcza-
sem kilkanaście dni temu aktorka zre-
zygnowała z roli transseksualisty Dante 
„Texa” Gilla w  reżyserowanym przez 
Ruperta Sandersa filmie „Rub & Tug”.

Właściwie to została do tej rezygna-
cji zmuszona, choć nigdy się do tego 
nie przyzna (eh, ta poprawność poli-
tyczna!). Otóż, kiedy ogłoszono obsa-
dę, w Internecie natychmiast pojawiła 
się wściekła krytyka Johansson i  San-
dersa – domagano się, żeby w miejsce 
Scarlett zaangażować aktora, który rze-
czywiście jest transseksualistą. Począt-
kowo aktorka bagatelizowała całą sprawę, ale wobec narastającej 
fali hejtu podjęła w końcu bardzo trudną dla niej i dla reżysera 
decyzję o niezagraniu w „Rub & Tug”. 

A  teraz najciekawsze, czyli podłoże złorzeczeń i  protestów. 
Otóż, według krytykujących, zatrudnienie Johansson to… jawna 
dyskryminacja transseksualnych aktorów. GLAAD, czyli amerykań-
ska organizacja, której celem jest eliminowanie homofobii i dys-
kryminacji ze względu na płeć i orientację seksualną posunęła się 
nawet do opublikowania – moim zdaniem absurdalnej – statystyki, 
z której wynika, że ilość postaci LGBTQ w filmach z 2017 roku spa-
dła o 40% w porównaniu z filmami z 2016 roku z powodu braku 
reprezentantów bohaterów trans w jakimkolwiek dużym filmie.  

I tu sprawa robi się poważna, dotyka bowiem istoty sztuki jako 

takiej. Jednym z  integralnych elementów tej ostatniej było, jest 
i  – wciąż mam nadzieję - będzie tak zwane ryzyko artystyczne. 
To dzięki niemu, dzięki podążaniu za swoją wizją, wbrew różnym 
„oczywistościom” artyści zachwycają nas swoją sztuką. Przykładów 
są tysiące. W malarstwie, literaturze, muzyce. Zatrzymajmy się na 
jednym, bliskim tematowi tego felietonu. 

W  2008 roku reżyser Gus Van Sant podjął artystyczne ryzyko 
zatrudnienia Seana Penna w filmie „Obywatel Milk”.  Penn, hete-
roseksualista zagrał brawurowo postać Harvey'a  Milka, amery-
kańskiego aktywisty gejowskiego i pierwszego homoseksualisty, 

który zasiadał we władzach miejskich 
stanu Kalifornia. Film dostał dwa Osca-
ry (w  tym dla samego Seana Penna 
jako najlepszego aktora pierwszopla-
nowego), jedenaście innych nagród 
i 41 nominacji. 

Wyobraźmy sobie, że Gus Van 
Sant zostaje zmuszony do zatrudnie-
nia aktora homoseksualisty do roli 
Harvey'a Milka… Nie wiem jak dla Pań-
stwa, ale dla mnie to wizja dość przera-
żająca, o niebezpiecznie orwellowskim 
zapachu.

Jestem zwolennikiem politycznym 
parytetów, równouprawnień mniejszo-
ści i  tym podobnych osiągnięć cywili-
zacji zachodniej, które w Polsce okre-
śla się najczęściej uprzejmym: „lewacki 
bełkot”. 

Ale od sztuki wara! Jeżeli ma być 
ona nadal dostarczycielką: piękna, 
wzruszeń i refleksji to musi się rządzić 

własnymi prawami, wśród  których kluczowe są bunt i uparte trzy-
manie się własnej wizji artystycznej.     

Reżyser dając cisseksualnej (czyli, zgodnie z  definicją, takiej, 
u której występuje zgodność pomiędzy płcią w chwili narodzin, 
ciałem i osobistą tożsamością) aktorce arcytrudne zadanie wcie-
lenia się w transseksualistę musi liczyć się z ryzykiem artystycznej 
klęski. Jest to świadomość głębinowo przerażająca. Każdy, kto 
kiedykolwiek coś tworzył wie, jak bardzo wykańczająca jest per-
spektywa finalnej przegranej. Nieprzespane noce, nerwy, choro-
by somatyczne, uzależnienia. 

Proszę mi wierzyć: proces tworzenia jest wystarczająco trudny 
bez udziału osób trzecich, które wrzaskiem wymuszają jak osta-
tecznie ma wyglądać dzieło. 

Tomasz Ogonowski – reportażysta, publicysta, producent telewizyjny, dramaturg i dramatopisarz. Laureat nagród reporterskich (m.in. 
I nagrody w ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim „Oczy otwarte" za Najlepszy Artykuł Roku 2003). Autor scenariusza i dramaturg 
spektaklu „Czekamy na sygnał" uznanego za Wydarzenie Kulturalne Roku 2017 w Koszalinie. 

Jak zabić sztukę?

Felieton94 
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Wspaniała dziesiątka 
w Galerii MPS

Siedem dotychczasowych wystaw w  nie-
typowej galerii, jaką w holu swej siedziby 
stworzyła koszalińska firma MPS, miało 
charakter indywidualny. Tym razem jest 
inaczej. Wystawa „ERA ART prezentuje…” 
to prace 10 artystów - malarstwo olejne 
na płótnie, kolaże, malarstwo fakturalne, 
grafika cyfrowa, batiki oraz plakaty. Autorzy 
pochodzą z następujących miast: Białystok 
(Krzysztof Koniczek), Gdynia (Daria Soł-
tan-Krzyżyńska, Martyna Jagieluk, Wanda 
Frontkowska), Koszalin (Krzysztof Rapsa, 
Katarzyna Gerlaczyńska, Piotr Zemła), So-
pot (Krystyna Wantuch, Anna Greszczyń-
ska-Nowińska), Warszawa (Jacek Maślan-
kiewicz). Prezentacji autorów dokonała 
podczas niedawnego wernisażu pani Ewa 
Zemła, dyrektor koszalińskiego oddziału 
Stowarzyszenia Promocji Artystów Wybrze-
ża ERA ART. 

Foto:  materiały prasowe  
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Foto:  Marcin Betliński  

Nowy prezydent 
w  Rotary Club 
Koszalin

Władza w klubach rotariańskich jest kaden-
cyjna. Co roku inna osoba przejmuje ster 
rządów, dobierając sobie na ten czas naj-
bliższych współpracowników. Nie inaczej 
jest w  Koszalinie. Nowym prezydentem 
Rotary Club Koszalin został przedsiębiorca 
Wojciech Walach (wielu znany raczej z dru-
giego używanego imienia – Jacek). Insy-
gnia  - tzn. symboliczny łańcuch i dzwonek 
– przekazał mu kończący kadencję lekarz 
Marcin Chęciński. Po raz pierwszy od daw-
na spotkanie RCK odbyło się poza miej-
scem cotygodniowych zebrań, czyli hote-
lem Gromada. Rotarian i ich gości podjęła 
kawiarnia Lalka pani Longiny Kudelskiej. 
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Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!

SALONY SAMOCHODOWE

- Auto.Galeria ul. Gnieźnieńska 32
- Bemo Motors, Stare Bielice 117D
- BMG Goworowski Sp. z o.o., ul. Słupska 6, Bolesławice
- Bodex Zakład Usługowo-Produkcyjny, 
   ul. Bohaterów Warszawy 28
- Dowbusz Sp. z o.o., ul. Lniana 3
- Drewnikowski Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer    
   Citroen i Mitsubishi Motors, ul. Piastowska 1
- Dubnicki Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Renault
   i Dacii, ul. Gnieźnieńska 81
- Grupa Krotoski-Cichy, u. Gnieźnieńska 43a
- Grupa Mojsiuk - Mercedes-Benz, Honda,
   Peugeot, Centrum Blacharsko-Lakiernicze, 
   Stare Bielice 128
- Grupa Polmotor, Stare Bielice 8B-1,
- Toyota Jankowscy S. J., ul. Diamentowa 2

BIURA PODRÓŻY

- AGA HOLIDAY Biuro Podróży, ul. Piłsudskiego 88 A
- Biuro Podróży El Mundo, ul. Zwycięstwa 170/3
- Biuro Podróży ITAKA, Pasaż Milenium I p.,
  ul. Domina 7/9
- Biuro Turystyczne TURYSTA  
- Sławomira Małgorzata Ignatowicz, ul. Andersa 2
- Exodos Biuro Podróży, ul. Kaszubska 6A
- Rainbow Tours, CH Atrium,ul. Paderewskiego 1
- Rainbow Tours, Galeria Emka, ul. Jana Pawła II 20
- TUI Centrum Podróży, CH Atrium, ul. Paderewskiego 1

INNE

- Air-Transfer.pl, ul. Zwycięstwa 87
- Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza   
   Słowackiego, ul. H. Modrzejewskiej 12
- Centrum Kultury 105, ul. Zwycięstwa 105
- Centrum Kultury w Mielnie, 
  ul Chrobrego 45, Mielno
- Centrum Promocji i Informacji Turystycznej
   Gminy Mielno, ul. Lechitów 23, Mielno
- Centrum Rozrywki MK Bowling, Galeria
   Kosmos, ul. Okrzei 3
- Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości,
   ul. Zwycięstwa 42
- Galeria Na Piętrze, ul. Dworcowa 8
- Galeria Sztuki, ul. Zwycięstwa 20-24
- Kospel S.A., ul. Olchowa 1,
- Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
   ul. Przemysłowa 8
- Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa,  
   ul. Plac Wolności 2-3
- KPPD Biuro w Koszalinie, ul. Boh. Warszawy 5,
- Miejska Energetyka Cieplna, Dział Obsługi
   Klienta, ul. Łużycka 25a
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,  
   ul. Wojska Polskiego 14,
- MPS International Sp. z o.o.,
  ul. Bohaterów Warszawy 30,
- Muzeum, ul. Młyńska 37-39
- Norman - Centrum Rehabilitacyjne,ul. Pomorska 28
- Polska Żegluga Bałtycka S.A. Polferries, 
   ul. Portowa 41, Kołobrzeg
- Polskie Radio Koszalin, ul. Piłsudskiego 41
- Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie,  
   ul. Racławicka 15-17, budynek F, p. 214
- Regionalne Centrum Informacji 
   Turystycznej Koszalin, ul. Dworcowa 11
- Świetlica TPD, ul. Piłsudskiego 11-15
- Teatr Variete Muza, ul. Morska 9
- Unia Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Lechicka 23
- Urząd Miejski w Darłowie,
  Plac T. Kościuszki 9, Darłowo
- Urząd Miejski w Koszalinie,
   Rynek Staromiejski 6-7
- Urząd Miejski w Mielnie, ul. Chrobrego 10, Mielno
- Zbigniew Murzyn Galeria, ul. Dworcowa 6

RESTAURACJE, BARY, KAWIARNIE

- Bar Przerwa – Arcy Catering, 
   ul. Powstańców Wielkopolskich 8
- Bar Vittorio, Pasaż Milenium, ul. 1 Maja 22/4
- Bez cukru Kawiarnia, ul. Zwycięstwa 109
- Bistro LOFT7, ul. Jana z Kolna 7
- Buongiorno, ul. Zwycięstwa 32
- Cafe Arabica, ul. Śniadeckich 7A
- Cafe Mondo, Galeria Emka - I piętro, 
   ul. Jana Pawła II 20
- Cafe Mondo, Rynek Staromiejski 13
- City Box, Rynek Staromiejski 14
- Club 2CV Restauracja, ul. Piastowska 1
- Cukiernia Kaliszczak, ul. Młyńska 48
- Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 152
- Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 26a
- Cukiernia Poznańska, Pasaż Milenium,  
   ul. Krzywoustego 2
- Cukiernia Poznańska, ul. Połtawska 2
- Gospoda Jamneńska, ul. Młyńska 37
- Gościniec Zamkowy,  
   ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23, Darłowo
- Il Buon Cafe, Pasaż Milenium, ul. Domina 3/6
- Kawiarnia Kawa z Duszą, 
  ul. Dzieci Wrzesińskich 9/2
- Kawiarnia Pauza, ul. Kaszubska 6A/2
- Kawiarnia SO! COFFEE, CH Atrium, 
  ul. Paderewskiego 1
- Kawiarnia Widokówka, ul. Sikorskiego 3, Kołobrzeg
- Kukuryku Lunch Bar, Plac Gwiaździsty 5/1
- Lodziarnia Furore! CH Atrium, ul. Paderewskiego 1
- Maredo Restauracja, ul. Zwycięstwa 45
- Między kartkami, ul. Zwycięstwa 90-92
- Park Caffe, ul. Asnyka 11
- Petrykowska, ul. Zwycięstwa 135
- Powidoki Kawiarnia, ul. Piłsudskiego 4,
- Projekt Kuchnia, ul. Piłsudskiego 6
- Restauracja Biała Dama,
   ul. Chrobrego 26A, Mielno
- Restauracja Fregata, ul. Podgrodzie 1a
- Restauracja „Pod Winogronami”,  
   ul. Towarowa 16, Kołobrzeg
- Restauracja Studnia, ul. Mickiewicza 6
- Restauracja Viva Italia, ul. Skłodowskiej - Curie 1-3
- Sushi Moon, Pasaż Milenium, ul. Domina 9/4
- Sushi77, CH Atrium, ul. Paderewskiego 1
- Świat Lodów, ul. Zwycięstwa 43
- Toscana Pizzeria & Ristorante,  
   Pasaż Milenium, ul. Domina 5

KOSMETYKA, KOSMETOLOGIA, FITNESS

- Amadeus Fitness Klub, ul. H. Modrzejewskiej 40
- Park Wodny Koszalin, ul. Rolna 14
- Aquarius Beauty, ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
- Atelier Fortunata Aleksandra Górecka, 
   ul. Kubusia Puchatka 2
- Balans Fitness Klub, ul. Broniewskiego 2
- Beauty Manager Sandra Lewińska, 
   ul. 4 marca 29A
- Cosmedica Gabinet Podologiczny 
   Katarzyna Kasprzak, ul. Kościuszki 7
- Dermalogica Instytut Kosmetologii  
   i Medycyny Estetycznej, C.H.Jowisz I piętro,
   ul. Zwycięstwa 40
- Centrum Rekreacji Forma, ul. Rolna 14
- Instytut Pięknego Ciała, ul. H. Modrzejewskiej 13
- Klinika Medycyny Estetycznej  
   i Dermatologii dermaArt, ul. Św. Wojciecha 16
- Pod Arkadami Salon Kosmetyczny, 
   ul. Księżnej Anastazji 8
- Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne 
   Remedica, ul. Śniadeckich 4
- Salon Fryzjerski Aneta, ul. Bogusława II 3A
- Salon Fryzjerski „Dorota”, ul. Piłsudskiego 18
- Salon Fryzjerski Piotr Pająk, ul. Harcerska 9 D
- Salon Urody Jasminum, ul.Fałata 11F
- Squash Koszalin - Adria,  ul. Grunwaldzka 8-10

- Strefa 3L, ul. Jana Matejki 1
- Studio BEA, ul. Lelewela 9
- Studio Figura, ul. Jaśminowa 16
- Studio Kosmetologii Agata Zejfer,
   ul. Piłsudskiego 4
- Studio Urody Avangarda,  
   ul. Zwycięstwa 173
- Studio Urody Brand, CH Atrium,
   ul. Paderewskiego 1
- Studio Urody Brand, Galeria Emka  
   ul. Jana Pawła II 20
- Studio Urody Mega, ul. Popiełuszki 3
   ul. Św. Wojciecha 16
- TOP LASER Centrum Depilacji Laserowej, 
   ul. Jana z Kolna 20
- Zdrofit Klub Fitness, CH Atrium 
   ul. Paderewskiego 1
 
GABINETY LEKARSKIE

- Adent Ortodoncja i Stomatologia, 
   ul. 4-go marca 23G
- Artmed Chrostowscy - Gabinety stomatologii,  
   medycyny estetycznej i urologii, ul. Piłsudskiego 74
- Cliniq - Klinika Pięknej Skóry, ul. Spółdzielcza 7
- Gabinet Stomatologiczny Bogurscy,
   ul. Boczna 11/5
- Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny
   Estetycznej dr Andrzej Krajewski,
   ul. Fredry 15 A, Kołobrzeg
- Medicor Centrum Medyczne, Pracownia 
   Badań Prenatalnych, ul. Nowowiejskiego 7
- Millennium-Dental Prywatna Praktyka
   Stomatologiczna Magdalena i Sebastian
   Lenkiewicz, ul. Jantarowa 25A
- Optyk Lewińscy, ul. Połtawska 2/2
- Optyk Lewińscy, ul. Zwycięstwa 24
- Optyka Łużycka, ul. Łużycka 30
- Praktyka Stomatologiczna Paweł Iwanek, 
   ul. Jaworowa 17
- Pro Beauty Klinika Chirurgii i Medycyny Estetycznej, 
   ul. Głowackiego 7 (Uromed)
- Prywatna Lecznica Chirurgiczna PRAXIS,  
   Al. Armii Krajowej 7
- PulsMed Przychodnia Specjalistyczna,  
   ul. Stoczniowców 11-13
- Sanatus Gabinety Specjalistyczne, ul. Żwirowa 10
- Sanatus, Przychodnia Lekarzy Rodzinnych 
   ul. Wenedów 1
- Socha Optics Optyk i Okulista,
   ul. Wyspiańskiego 17
- Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna 
   Aneta i Krzysztof Kałużyńscy, ul. Zientarskiego 5/58
- Stan-Med Klinika, ul. Staszica 8a
- Stomatologia estetyczna Snoch & Kucharczyk,  
   ul. Bajkowa 30

HOTELE, APARTAMENTY

- Baltic Korona, ul. Północna 27, Darłówko
- Baltic Star Apartment House,
   ul. Pogodna 6, Mielno
- Baltin Hotel & SPA, ul. Akacjowa 31A, Mielenko
- Blue Marine Mielno, ul. Gen. Maczka 32, Mielno
- Bog-Mar Apartamenty SPA, ul. Fredry 9, Kołobrzeg
- Club 2CV Hotel, ul. Piastowska 1
- Dune Resort Apartamenty, ul. Pionierów 18, Mielno
- Hotel Apollo, ul. Kąpielowa 11, Darłowo
- Hotel Aquarius SPA,ul. Kasprowicza 24, Kołobrzeg
- Hotel Delfin SPA & Wellness, ul. Darłowska 15, Dąbki
- Hotel Emocja SPA, ul. 6 marca 16, Mielno
- Hotel Gromada Arka Lux, ul. Zwycięstwa 20-24
- Hotel Jan, ul. Słowiańska 24, Darłówko
- Hotel Lidia SPA & Wellness, ul. Dorszowa 3, Darłowo
- Hotel Medical SPA Unitral, ul. Piastów 6 Mielno
- Hotel Planeta, ul. Woj. Polskiego 4, Mielno
- Hotel Sport, ul. Sportowa 14
- Hotel Trawa, ul. Szczecińska, Stare Bielice 7a
- Hotel Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice

- Marina Mielno, ul. Chrobrego 26A, Mielno
- Marina Royale, ul. Rybacka 16, Darłowo
- Marine Hotel & Ultra Marine,
   ul. Sułkowskiego 9, Kołobrzeg
- Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
- Polonez w Rymaniu, ul. Koszalińska 13, Rymań
- Pro-Vita Wellness Hotel,
   ul. Kościuszki 17, Kołobrzeg
- Royal Park Hotel & Spa, 
  ul. Wakacyjna 6, Mielno

SKLEPY

- Antracyt, ul. Młyńska 54A
- A-tom Webski sklep, ul. Drzymały 15, Koszalin
- BLU Salon Łazienek, ul. Morska 33a
- Bokaro Salon Łazienek, ul. Brzozowa 1
- Bokaro Salon Łazienek, ul. Gnieźnieńska 11
- Butik u Anny, ul. 1 Maja 44 (vis-a-vis LO Dubois)
- Centrum Ogrodnicze Żulicki,  
   ul. Jed. Narodowej 30, Kołobrzeg
- Ceramika Salon łazienek i studio mebli
   kuchennych, ul. Batalionów Chłopskich 77
- Cuksik Koszalińska Manufaktura Słodyczy 
   ul. Wyszyńskiego 2
- Denimking.pl, ul Mickiewicza 6
- Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4
- Ibero Łazienki, ul. Szczecińska 42
- KOSMAZ, ul. Lniana 8
- Kwiaciarnia Centrum, ul. Gnieźnieńska 38
- Kwiaciarnia na Młyńskiej, ul. Młyńska 66-70
- Livia Corsetti Fashion, ul. Wenedów 1A
- Patrizia Aryton, ul. Zwycięstwa 46
- Perfect Bride Salon Mody Ślubnej,  
   Pasaż Milenium, ul. Krzywoustego 4a/4
- Pufa Design, ul. Bałtycka 31 lok. 2, Kołobrzeg
- Punkt sprzedaży Cyfrowy Polsat i Plus,  
   ul. Jana z Kolna 30
- RAGAZZE, ul. Harcerska 9F
- Salon Elements, ul. Franciszkańska 22
- Tropex - Salon Meblowy, ul. Szczecińska 5
- ZONA Salon wyposażenia wnętrz, ul. Moniuszki 2

BIURA NIERUCHOMOŚCI, DEWELOPERZY

- Agrobud, ul. Szczecińska 42
- Ankam, ul. Piłsudskiego 5,
- Dom Deweloper S.C., Pasaż Milenium,  
   ul. 1 Maja 20/5
- Firmus Group, ul. Dworcowa 29, Mścice
- Gadomska Nieruchomości, 
   ul. Zwycięstwa 46/U14
- Galeria Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 160
- Gołek Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 142
- Indahouse.pl, ul. Bukowa 29A
- Invest Nieruchomości, Pasaż Milenium, 
   ul. Wyszyńskiego 3/3
- Koszalińska Agencja Nieruchomości
   Szczerbińscy, ul. Bogusława II 3
- Lechbud Koszalin, ul. Podgórna 8
- PBO Piotr Flens, ul. Gnieźnieńska 74
- Przedsiębiorstwo budowlane Kuncer Sp. z o.o.,  
   ul. Wąwozowa 15
- Urbanowicz S.C. Centrum Nieruchomości,
   ul. Andersa 2

KANCELARIE, BIURA ROZLICZENIOWE, 
DORDCY PODATKOWI

- Jagiełło Biuro podatkowe. Rachunkowość,  
   doradztwo, ul. Szczecińska 25A/202
- Kancelaria Doradztwa Podatkowego  
   i Audytu Debet Halina Kozak, ul. Grottgera 6
- Kancelaria Patentowa Aneta Balwierz-Michalska 
   Pasaż Milenium, ul. Wyszyńskiego 3/5
- Kancelaria Podatkowa Constans, 
   ul. Wojska Polskiego 24-26
- Usługi Podatkowo - Księgowe Sława Pyrda,
   Pasaż Milenium, ul. Wyszyńskiego 3/6
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Apartamenty OAZA
miejsce, w którym można znaleźć spokój, wytchnienie…

Nowa 
Inwestycja

blisko centrum
Koszalina

ul. Lutyków 4-6

Tomasz Czernicki
94 342 74 94, 503 141 933

www.apartamentyoaza.com.pl
tomasz.czernicki@wp.pl


