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SMARTGRAFT - INTELIGENTNY WYBÓR POZWALAJĄCY ODZYSKAĆ UTRACONE WŁOSY

Transplantacja włosów
Klinika Pro Beauty w Koszalinie wykonuje profesjonalne zabiegi transplantacji włosów metodą FUE oraz  terapie wspomagające 
wzrost i zapobiegające wypadaniu włosów. 
Procedurę transplantacyjną nadzoruje oraz bierze w niej udział dr Andrzej Ilków, który swoje doświadczenie zdobył między 
innymi w klinice dr Glenn Charles w Boca Raton na Florydzie (USA). Zespół transplantacyjny liczy 7 osób: 2 lekarzy, 4 
techników i instrumentariuszkę. 

Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem: 
- SmartGraft (USA) – opracowany przez lekarzy, naukowców medycznych i inżynierów SmartGraft wykorzystuje najbardziej 
innowacyjną technologię zaawansowanego zagęszczania włosów zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Aparatura pozwala pozy-
skiwać kompleksy mieszków włosowych bez istotnego okaleczania strefy dawczej, zapewnia graftom hermetyczną  czystość, 
właściwą wilgotność i temperaturę w czasie procesu ich pozyskiwania.
- Mikroskopy inspekcyjne �rmy Vision – pozwalają na precyzyjną selekcję do przeszczepu tylko graftów najwyższej jakości.

Profesjonalny sprzęt, świetne warunki  lokalowe i wyszkolona, liczna kadra, znacznie skracają czas zabiegu 
i  gwarantują wysoką jakość całej procedury przeszczepu, przy zachowaniu  dużego komfortu dla pacjenta. 

Terapie wspomagające stosowane w Pro Beauty: mezoterapie witaminowe, mikroelementowe, peptydowe oraz lipotransfery 
i transfery komórek macierzystych (technologia Adivive + Celltibator) a także �zykoterapie skóry głowy dopełniają całościowe 
podejście do problemu utraty włosów.

PRZEDPO



Słowo od wydawcy4 

ie takiego początku nowego roku sobie życzyliśmy. Najpierw tra-
giczna śmierć pięciu nastolatek w  pożarze, później śmierć Pawła 
Adamowicza z ręki zamachowca. Różnie przeżyte, obie przygnębia-
jące. Mam wrażenie, że dramat gimnazjalistek mocno koszalinian 
zjednoczył. Skupienie, żal, wyciszenie były autentyczne i powszech-

ne. Z kolei w przypadku zgonu prezydenta Gdańska, mimo tak licznych wezwań do 
opamiętania, żar nienawiści przygasł na kilka dni, a później wybuchł z dodatkową siłą. 

Początek roku był zły, ale i jego reszta może być – przynajmniej jeśli chodzi o klimat 
społeczny – nie najlepsza. Wybory (do europarlamentu i do Sejmu) to bój, w którym 
stawką jest władza. Już teraz, na cztery miesiące przed pierwszym z głosowań nie mam 
złudzeń, że chodzi tylko o władzę. Jedni chcą wygrać, „żeby było, jak jest”. W końcu 
mają teraz władzę, więc jest dobrze, co tu zmieniać. Celem drugich jest, „żeby było jak 
było”. W ich przekonaniu było przecież dobrze. 

Jedni i drudzy zapominają, że walka wyłącznie o władzę to za mało. Powie ktoś, że 
po to się uprawia politykę, żeby rządzić. To fakt. Ale rządzić można różnie – od wybo-
rów do wyborów, albo z większą odpowiedzialnością, która wyraża się m.in. poprzez 
realizację wizji funkcjonowania państwa w długiej perspektywie, żeby nie było jak jest 
i żeby nie było, jak już było.

Do zrobienia jest dużo. Przede wszystkim koniecznością jest wzmocnienie państwa, 
rozumiane nie jako wzrost jego represyjności, ale odwrotnie – jako większa sprawność, 
racjonalność, służebność wobec obywatela, zdolność zagwarantowania mu odpo-
wiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Tymczasem działa się u nas nie systemowo, ale na zasadzie impulsowej. Już godzi-
nę po pierwszej informacji o pożarze w koszalińskim escapie roomie minister spraw 
wewnętrznych zwołał konferencję prasową i ogłosił kontrole we wszystkich tego typu 
miejscach w Polsce. W swoim przekonaniu zareagował odpowiednio, bo szybko i sta-
nowczo. Ale w gruncie rzeczy była to akcja pod publiczkę. Okazało się bowiem, że 
żadnych odrębnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa w escape roomach nie 
ma, że są one rejestrowane jako rozmaite typy działalności gospodarczej. Proszę nie 
zrozumieć mnie źle. Nie chodzi mi o to, żeby kodyfikować szczegółowo najdrobniej-
sze formy ludzkiej aktywności. Wręcz odwrotnie, dobrze zorganizowane państwo 
dąży do ograniczenia biurokracji, posługuje się jasnym prawem i przede wszystkim 
konsekwentnie je egzekwuje. W tym konkretnym koszalińskim przypadku skutecznie 
zadziałać powinny przepisy o ochronie przeciwpożarowej we wszelkich przybytkach 
rozrywki. Kontrola post factum, po straszliwym nieszczęściu, jest w gruncie rzeczy przy-
znaniem się państwa do słabości. 

Sprawa escape roomów to zresztą nie jest przykład odosobniony. Po gdańskiej zbrod-
ni to samo ministerstwo wysłało sygnał, że skontroluje agencje ochrony. Znowu działa-
nie impulsowe. A pamiętają Państwo temat dopalaczy? Miały zniknąć w 100 dni. Znik-
nęły? A sprawa tzw. bestii, czyli pedofili-morderców, którym kończą się wyroki więzienia. 
Ówczesny premier ogłosił, że będą oni kastrowani farmakologicznie i to problem zała-
twi. Ale wyszło, że jest to niewykonalne ze względu na prawa człowieka (w uproszczeniu 
- kastracja byłaby powtórnym ukaraniem za te same czyny). Zostały więc pośpiesznie 
wymyślone dla tych ludzi miejsca odosobnienia nazwane ośrodkami terapeutycznymi. 

To tylko przykłady. W gruncie rzeczy drobne. Spraw grubych jest mnóstwo. To np. 
dziesiątki zbytecznych, kosztujących ogromne pieniądze agencji i funduszy celowych, 
których nie ruszyła żadna ekipa. To wciąż niesprawny i marnotrawny system ochrony 
zdrowia. Nienadążające za potrzebami czasu szkolnictwo. Umierająca polska nauka. 
Długa lista.

Andrzej Mielcarek

Foto: Agnieszka Orsa
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Wydarzenia8 

cześniej w Atrium oraz w Emce działały jej mniej-
sze placówki, ulokowane w tzw. wyspach, czyli 
na wydzielonej powierzchni uliczek wewnątrz 
galerii handlowych. W ich miejsce powstał punkt 
w pełnym tego słowa znaczeniu, w którym w jed-

nym czasie może być obsługiwanych trzech klientów. 

Należąca do pana Rafała Mazura firma istnieje od 1997 roku 
i prowadzi działalność w Koszalinie, Kołobrzegu,  Stargardzie i Trze-
biatowie. W Koszalinie obecnie ma drugą placówkę przy ulicy Jana 
z Kolna. Jak mówi właściciel, ona również przygotowuje się do prze-
miany, a wcześniej do zmiany lokalu. 

Victor-Sat łączy w swojej ofercie dostęp do szybkiego Internetu 
LTE, wszelkie usługi telefonii Plus i telewizję satelitarną Polsat Cyfro-
wy. Rafał Mazur wyjaśnia: - Jedno z drugim się zazębia. Klient wybie-
rając pakiet smartDom, mocno zyskuje. Klienci mogą liczyć przy tym 
na techniczne wsparcie z naszej strony. Korzystając z numeru 508 
14 15 15, mogą zasięgnąć informacji w przypadku jakichś wątpli-

wości. Jeśli kłopot z podłączeniem dekodera jest duży, co się może 
zdarzyć w przypadku telewizorów starszej generacji, kierujemy do 
domu klienta naszego technika. Poza tym jeśli informacja uzyskania 
w punkcie obsługi okaże się niewystarczająca, klient zawsze może 
zadać pytanie konsultantom dyżurującym w ramach ogólnej infolinii 
Plusa i Polsatu.

Jak się okazuje, również w przypadku wymiany telefonu klien-
ci mogą liczyć na wsparcie: - pomagamy skopiować kontakty oraz 
wszelkie dane zapisane w pamięci aparatu albo na karcie pamięci 
– mówi Rafał Mazur. 

Otwarcie nowego punktu zwróciło uwagę klientów Atrium. Już 
pierwszego dnia odwiedziło go więcej gości niż zazwyczaj odwie-
dzało wcześniejszą placówkę.

- Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług – zachęca 
Rafał Mazur. – Zmiany wprowadzamy z myślą o klientach, ich komfor-
cie i wygodniejszych warunkach obsługi. 

w

Victor-Sat podnosi standard obsługi
Stały, dysponujący trzema stanowiskami obsługi punkt handlowy otworzyła w połowie stycznia br. w koszalińskim Centrum Handlowym 
Atrium firma Victor-Sat. 
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Pracownia Cukin Art już działa
Tomasz „Cukin” Żuk znany jest z rozmaitych działań plastycznych, głównie ulicznych. Ale maluje również obrazy, wykonuje inne prace. Od 
połowy stycznia można je oglądać w autorskiej pracowni Cukin Art. Powstała ona przy ulicy Zwycięstwa 109, na parterze charakterystycznego 
budynku z ciemną elewacją. Wyposażenie – w stylu Cukina. Rozmaite porzucone przedmioty w jego rękach nabrały nowych funkcji. 



BIURO AVON

Hotel Gromada 
(wejście od Kaszubskiej)
Koszalin ul. Zwycięstwa 24b
tel. 605 251 962

Zostań konsultantką

AVON



reklama

ierre Brochant, bogaty wydawca bestsellerów, wraz 
z przyjaciółmi z paryskich wyższych sfer urządza raz 
w tygodniu swoisty, a zarazem okrutny turniej zwa-
ny „kolacją dla głupca”. Istotą konkursu jest przy-
prowadzenie ze sobą największego nieudacznika. 

Oczywiście skutki tej zabawy okażą się opłakane i sprawy przybiorą 
przewrotny obrót.

Na scenie oglądamy Dominikę Mrozowska, Małgorzatę Wier-
cioch, Bartosza Budnego, Wojciecha Kowalskiego, Piotra Krótkiego 
oraz nowe twarze BTD: Adriannę Jendroszek i Adama Lisewskiego. 
Autorem opracowania muzycznego jest Adrian Adamowicz, redak-
tor muzyczny Polskiego Radia Koszalin.

Spektakl miał premierę 23 stycznia. Na kolejne „kolacje” można 
się wybrać 8, 9, 16, 17 i 23 lutego br.

Foto: Izabela Rogowska

p

Po premierze „Kolacji dla głupca”
To już tradycja, że Bałtycki Teatr Dramatyczny otwiera nowy rok spektaklem z gatunku komediowych. Nie jest to co prawda farsa, ale 
z pewnością propozycja na chwilę teatralnego oddechu. Reżyser, Zdzisław Derebecki, sięgnął po klasykę – „Kolację dla głupca” Francisa 
Vebera (w przekładzie Barbary Grzegorzewskiej), jeden z komediowych tekstów wszech czasów. 

Wydarzenia12 
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peratorskim debiutem Łukasza Żala w długo-
metrażowym filmie fabularnym była „Ida”. Zaczął 
z przytupem, bo poza deszczem prestiżowych 
nagród w Polsce i Europie, od razu zgarnął swoją 
pierwszą nominację do Nagród Amerykańskiej 

Akademii Filmowej, a na werdykt czekał w towarzystwie swoich mi-
strzów, m.in. Chivo/Emmanuela Lubezkiego, ówczesnego laureata 
za film „Birdman”. Co ciekawe, do nagrody w kategorii krótkometra-
żowego filmu dokumentalnego była wówczas nominowana polska 
„Joanna”, do której Łukasz Żal również wykonał zdjęcia.

Pochodzi z Manowa. Spędził tu dzieciństwo. W Koszalinie skoń-
czył I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois. Uczył się 
w klasie dziennikarskiej i to właśnie w tym okresie zaczął intereso-
wać się fotografią. Potem były warsztaty filmowe, oglądał etiudy stu-
dentów łódzkiej filmówki i filmy klasyków kina. Był stałym bywalcem 
kultowej wypożyczalni filmów w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. 
Oglądał je w ilościach hurtowych. Jednak na studia wybrał znowu 
– fotografię. Dwukrotnie zdawał do PWSTViT w Łodzi, a kiedy się 
nie udało, rozpoczął studia we Wrocławskiej Szkole Fotografii AFA. 
W duszy grało mu jednak ożywianie obrazów, jeszcze raz wybrał się 
na egzamin do łódzkiej filmówki, tym razem z powodzeniem – zdał 
na wydział operatorski.

Przed „Idą” Łukasz Żal realizował – jako autor zdjęć lub opera-
tor kamery – zdjęcia do etiud szkolnych („Mistrz świata”, Listopad”, 
„Henio, idziemy na Widzew”; fragment „Cisza”), filmów krótko-
metrażowych („Odwyk”, „Norbert, Juras i syn”) i dokumentalnych 
(„Joanna”, „Lewa połowa twarzy”, „Arena”). Pracował przy realizacji 
reklam. Pierwszą, i od razu na prestiżowym festiwalu Cammerima-
ge nagrodę, Złotą Żabę w Konkursie Krótkometrażowych Filmów 
Dokumentalnych dostał w 2011 roku za zdjęcia do filmu „Paparazzi”. 
Po debiucie pełnometrażowym zrealizował zdjęcia m.in. do filmów 
„Na granicy” Wojciecha Kasperskiego, „Intruz” Magnusa von Horna, 
a ostatnio „Twojego Vincenta”.  

„Ida” z 2013 roku to film przełomowy w jego pracy zawodowej. 
Splot okoliczności sprawił, że zamiast operatora kamery, na planie 
objął funkcję autora zdjęć. Efekt był imponujący. „Zimna wojna” to 
potwierdzenie jego ogromnego talentu. – Tak jak przy „Idzie”, naj-
ważniejsza była praca na planie: rafinowanie, precyzyjne ustawianie 
kadru – opowiadał o pracy nad „Zimną wojną”, podczas konferen-
cji na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni 2018. – Oprócz super 
przygotowań, które zajęły nam mnóstwo czasu, istotne było to, co 
wydarzy się bezpośrednio przed obiektywem, co się w kamerze 
pojawi. Ważne było szukanie decydującego momentu i mimo wy-
preparowania filmowego świata, złapanie prawdy na wszystkich 
planach.

Autor: Anna Makochonik / Foto: Materiały prasowe FPFF w Gdyni

o

Zdjęcia godne Oscara
To już drugi raz, kiedy Łukasz Żal zasiądzie w Dolby Theatre w Los Angeles z nominacją do Oscara za najlepsze zdjęcia. Do tego miejsca 
ponownie przywiodła go współpraca z Pawłem Pawlikowskim, tym razem przy filmie „Zimna wojna”. 24 lutego br. będziemy trzymać kciuki za 
chłopaka z Manowa, którego droga do Hollywood wydaje się coraz krótsza.
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potkanie rozpoczęło przejmujące wykonanie „Ada-
gio for Strings” Samuela Barbera i słowa prezydenta 
Piotra Jedlińskiego: - Musimy być mocni, musimy 
być razem, by ci, których dotknęła tragedia, mogli 
spokojnie przeżyć żałobę. Głos zabrał również ksiądz 

biskup Edward Dajczak, ordynariusz Diecezji Koszalińsko-Kołobrze-
skiej: - Stoję dotknięty tym wszystkim, co się stało. Nie opuszczają 
mnie słowa księdza Jana Twardowskiego: ciągle kochamy za mało, 
ciągle się spóźniamy... Człowiek, który przyjechał z zewnątrz i mnie 
odwiedził, powiedział mi tak: dawno nie widziałem takiego Koszali-
na, tak zjednoczonego. Żal, że jest to zjednoczenie w bólu.”

 
W dziedzinie „Gospodarka” nagrodę za 2018 rok otrzymała fir-

ma GlobalLogic Poland - za nowatorskie rozwiązania, dynamiczny 
rozwój oraz zaangażowanie w promowanie branży IT na lokalnym 
rynku. GlobalLogic Polska ma pięć oddziałów - we Wrocławiu, Kra-
kowie, Szczecinie, Zielonej Górze i Koszalinie, w których łącznie 
zatrudnia ponad 700 inżynierów oraz menedżerów. Firma specjali-
zuje się w oprogramowaniu systemów wbudowanych oraz cyfrowej 
transformacji przemysłu. 

W dziedzinie „Kultura” nagrodzony został prof. Bogdan Narloch, 
który jest nauczycielem w Akademii Sztuki w Szczecinie. Prowadzi 
również klasę organów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych 
w Koszalinie. Od wielu lat pełni funkcję dyrektora Międzynarodowe-
go Festiwalu Organowego w Koszalinie. 

W kategorii „Edukacja”  Koszaliński Orzeł 2018 przypadł Zespo-
łowi Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Ko-
szalinie. Jest to jedna z największych szkół artystycznych w Polsce. 
Rozwija nie tylko muzycznie, ale również kształci swoich uczniów na 
wysokim poziomie wiedzy ogólnej. Może pochwalić się liczną grupą 
stypendystów m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pre-
zesa Rady Ministrów i innych. Jej absolwenci studiują na kierunkach 
artystycznych, grają w orkiestrach oraz teatrach muzycznych, odno-
szą sukcesy w kraju i za granicą.

W dziedzinie „Odpowiedzialność społeczna” nagrodę przyznano 
Pracowni Pozarządowej - za innowacyjność, entuzjazm oraz sku-
teczność w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Pracownia 
Pozarządowa od 18 lat jest wsparciem dla koszalińskich organizacji 
pozarządowych. 

W dziedzinie „Sport” nagrodę zdobył Klub Piłki Ręcznej Gwardia 
Koszalin - za awans do I Ligi Piłki Ręcznej oraz skuteczność w roz-
budzaniu ducha rywalizacji i sportowych ambicji wśród dzieci i mło-
dzieży. Klub założony został w 1966 roku. Przez ponad 50 lat działal-
ności wychował wiele pokoleń zawodników, w tym reprezentantów 
Polski w różnych kategoriach wiekowych. W 2017 roku, po 12 latach, 
Gwardia Koszalin awansowała do centralnych rozgrywek I ligi Piłki 
Ręcznej Mężczyzn.

Foto: Izabela Rogowska

s

Koszalińskie Orły – gala w cieniu tragedii
Noworoczne Spotkanie Prezydenta Koszalina zawsze dotychczas było wydarzeniem radosnym. Tym razem odbyło się ono w czasie żałoby 
po tragicznie zmarłych trzy dni wcześniej w pożarze pięciu koszalińskich gimnazjalistkach. Stąd szczególny, mało radosny klimat i zmieniony 
w stosunku do pierwotnego planu przebieg uroczystości w sali Filharmonii Koszalińskiej.



Zapraszamy do nowo otwartego 
sklepu z herbatami, kawami, 

ziołami i akcesoriami:

Herbaty czyste i z dodatkami
Kawy z całego świata

Zioła i mieszanki funkcyjne
Yerba mate i akcesoria

Przetwory i dodatki eko
Naturalne soki i syropy

Czekolady pitne i artystyczne
Akcesoria do parzenia

Porcelana
Zestawy prezentowe 

  (gotowe i na zamówienie)

Koszalin ul. Zwycięstwa 46
(lokal 4 na zewnątrz CH Merkury - obok Saturna)
tel. 886 418 067, www.manufakturaherbaty.com

10% RABATU DLA KAŻDEGO NOWEGO KLIENTA

K W I A C I A R N I A

TOMA
Walantynki to święto wszystkich zakochanych 
i kochających. To szczególny dzień, na który warto 
przygotować coś specjalnego dla ukochanej osoby.
Z pewnością świeże kwiaty, piękna ceramika, 
czerwone dekoracje będą doskonałym dopełnieniem 

tego pięknego dnia. To wszystko właśnie 
znajdziemy w kwiaciarni Toma 

w Koszalinie. Zapraszamy.

Koszalin, ul. Połtawska 3, kom. 666 083 848, 694 324 703 www.facebook.com/kwiaciarnia.tomatorg
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EkoWodrol 
– trzecia młodość
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W historii powstałej 60 lat temu firmy datą kluczową jest rok 1992. To wtedy z przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Wodrol 
stała się ona prywatnym EkoWodrolem. Wszystko wskazuje na to, że rok obecny, jubileuszowy, otworzy kolejny etap jej rozwoju. Zarząd 
spółki doszedł do wniosku, że jest dobry moment na poszukiwanie nowych pomysłów biznesowych, choćby wykraczały one poza obszar, 
na którym EkoWodrol ma ugruntowaną pozycję. Lech Wojciechowski, współwłaściciel i od 26 lat prezes firmy, mówi: - Chcemy bieżące 
zarządzanie przekazać w ręce młodszych kolegów, a samemu zająć się przez najbliższe dwa lata kreowaniem w bezpiecznej formule 
spółek celowych nowych kierunków działalności. Czekamy na ludzi z otwartymi głowami i planami, które moglibyśmy wspólnie z nimi 
realizować. 
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sób, które tak jak prezes Lech Wojciechowski pa-
miętają czas prywatyzacji, jest w EkoWodrolu niew-
iele (rozpoczął pracę w roku 1981, zaraz po studi-
ach). Ba, pracowników, którzy mają staż dłuższy niż 
15 lat pracy jest obecnie w gronie 181-osobowej 

załogi mniejszość – dokładnie 65 osób. 

Lech Wojciechowski wspomina: - Kiedy ja się zatrudniałem, 
było nas trzystu. Przemiany ustrojowe spowodowały duży kryzys 
firmy. Walczyliśmy o przetrwanie. W 1992 roku zostało nas już tylko 
siedemdziesięciu. Ta siedemdziesiątka założyła spółkę pracowniczą 
pod nazwą EkoWodrol.

Decyzja o przekształceniu w spółkę nie była rozwiązaniem oczy-
wistym, wiązała się z ogromnym ryzykiem. W Koszalinie kilka dużych 
przedsiębiorstw budowlanych prywatyzacji nie przeżyło (np. Eltor, 
KPIB). Zresztą spośród 17 istniejących niegdyś w kraju i podlega-
jących Ministerstwu Rolnictwa przedsiębiorstw o nazwie Wodrol 
pierwotne przeobrażenia przetrwały tylko dwa, ale w końcówce lat 
dziewięćdziesiątych pozostało na rynku tylko koszalińskie. 

W obronie miejsc pracy

Dlaczego więc EkoWodrol przetrwał, kiedy inni padali? Jaki był 
tutaj czynnik sukcesu? - Chyba bieda, ona nas jednoczyła - mówi 
z uśmiechem prezes Wojciechowski. - Nie kłóciliśmy się, wszyscy się 
mocno angażowaliśmy. Kluczowa była jednak mądrość naszego sze-
fa, czyli Krzysztofa Kawy, który młodo, 
niedługo po prywatyzacji, zmarł. Pow-
iedział jasno: „Kto przejdzie do spółki, 
ma zagwarantowaną pracę. To jest cel 
główny: utrzymanie stanowisk pracy. 
Ale niech nikt nie liczy na jakąkolwiek 
dywidendę co najmniej przez 10 lat, 
bo wszystkie wypracowane pieniądze 
będą inwestowane w potencjał firmy”. 

Zgoda na to, żeby spółka pracown-
icza wzięła w 10-letni leasing przed-
siębiorstwo, zależała od Ministerstwa Rolnictwa. Zwlekało ono z de-
cyzją długie miesiące, a każdy mijający dzień oznaczał narastanie 
problemów Wodrolu.

Lech Wojciechowski wspomina: - Doskonale pamiętam ten bardzo 
nerwowy okres. Było nas już tylko siedemdziesięcioro. Wiedzieliśmy, 
że nie udźwigniemy kosztów majątku firmy trzystuosobowej. Miel-
iśmy deklarację samorządu Koszalina, że przejmie obiekty przy uli-
cy Połczyńskiej. Z kolei dużą halę chciała nabyć prywatna firma. My 
zamierzaliśmy zostać tylko z bazą magazynową. Ministerstwo pode-
jrzewało, że chcemy wziąć „tłuste kąski”, pozostawiając Skarb Państ-
wa z kłopotem w postaci obiektów nie do zbycia. Na nic zdawało się 
tłumaczenie, że miasto chce przejąć większość majątku i nie pozost-
anie on bezpański. Pół roku czekaliśmy na zgodę na przekształcenie. 
W tym czasie narósł nam olbrzymi „popiwek”, czyli podatek od ponad-
normatywnych wynagrodzeń – tak się to nazywało. Po prostu mocno 
spadło zatrudnienie przez co podniosło się średnie wynagrodzenie. 
Na dokładkę bez pokrycia pozostały obietnice, że długi dawnych 
PGR-ów rozliczy wobec wierzycieli odpowiednia państwowa agenc-
ja, a my mieliśmy takich należnych nam pieniędzy dużo. Na papierze. 
W rzeczywistości nigdy ich nie zobaczyliśmy. Tak więc wystartowała 
firma bez pieniędzy. Dosłownie. Na pierwszą wypłatę nie mieliśmy ani 
grosza. Na dokładkę naszym kapitałem założycielskim były wirtualne 
pieniądze z pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej. 

Była inna droga prywatyzacji, jaką zastosowało wówczas wie-
lu. Najpierw zwalniali się z firmy inicjatorzy, którzy zakładali nową 

spółkę i później przejmowali najlepszych pracowników. Powstawała 
w ten sposób nieobciążona żadnymi zobowiązaniami konkurenc-
ja macierzystego zakładu. On zostawał zaś ze szczątkową załogą, 
długami, kłopotliwym nadmiarowym majątkiem. Zazwyczaj wkrótce 
ogłaszano upadłość firmy. I wtedy nowy twór wykupował atrakcyjne 
składniki majątku bankruta za bezcen. 

- My nie chcieliśmy tak działać – wspomina prezes Wojciechowski. 
- Wydawało nam się, że trzeba działać etycznie i odpowiedzialnie. 
Szef, Krzysztof Kawa, który przepracował w firmie 20 lat, chciał 
ją ratować za wszelką cenę. Był rzetelnym, prawym człowieki-
em. W końcu za jego sprawą zgoda na przekształcenie przyszła. 
Zaczęliśmy działalność w nowej formule.  

Wszystko niemal od początku

Start był trudny. Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku, tuż po zmianie ustroju, wszystko było „pierwsze”. Sytuac-
ja na rynku zmieniała się dosłownie z miesiąca na miesiąc. Inflacja 
wynosiła kilkadziesiąt procent rocznie. Spółka pracowników Wodro-
lu wpadła w jedną z ówczesnych pułapek. Najpierw była ofiarą 
przekonania, że z firmami państwowymi nie warto rozmawiać, bo 
przecież są „ociężałe i niesprawne”. Z kolei liczne, szeroko nagłaśni-
ane afery z udziałem firm prywatnych przełożyły się na nieufność 
wobec nich. 

Młodziutki EkoWodrol znalazł się między młotem a kowadłem. 

Po prywatyzacji firma zajmowała 
się tym, co wcześniej – głównie in-
westycjami wodociągowymi na wsi. 
Pracowała początkowo wyłącznie dla 
samorządów. Budowała wodociągi, 
sieci kanalizacyjne, stacje uzdatniania 
wody, wykonywała odwierty studni. 
Później zaczęła budować oczyszczal-
nie ścieków. 

W 1999 roku EkoWodrol przejął 
grupę pracowników przeżywającego kłopoty Rejonowego Przed-
siębiorstwa Melioracyjnego w Szczecinku, odkupując majątek zast-
awiony przez firmę w banku. Wzbogacił w ten sposób swój potenc-
jał o melioracje. W miejscu dawnej bazy RPM przy ulicy Koszalińskiej 
w Szczecinku powstała i działa obecnie jego hurtownia. 

W 2002 roku EkoWodrol rozszerzył zakres usług o instalacje 
wewnętrzne. - Znów odbyło się to na takiej zasadzie, że przejęliśmy 
ekipę innej, słabnącej firmy – mówi Lech Wojciechowski. – Ludzie 
mieli dzięki temu pracę. Zespół nie poszedł w rozsypkę, a my mo-
gliśmy zaproponować klientom nowe usługi, które obecnie przyno-
szą nam już znaczące przychody. Będziemy ten kierunek dalej 
wzmacniać, bo dywersyfikacja działalności wzmacnia przedsiębi-
orstwo. W instalacjach wewnętrznych niezwykle ważna jest jakość. 
Ona decyduje o zaufaniu klientów. Dużo usług świadczymy prywat-
nym deweloperom. Ich wymagania są bardzo wysokie. Tak więc 
fakt, że spełniamy oczekiwania takich klientów jak firmy rodzima PB 
KUNCER czy belgijski deweloper BURCO pokazuje, że oferujemy 
odpowiednią jakość. 

Trzeba podkreślić, że firma praktycznie bez przerwy rozszerzała 
pole działania. Zainteresowała się nawet odnawialnymi źródłami 
energii (OZE), ale wobec niekorzystnych zmian jakie zaszły w prawie, 
zrezygnowała z tej dziedziny aktywności. 

Prezes Wojciechowski komentuje: - Zawsze byliśmy otwarci na 
nowości, chłonęliśmy wszystko to, co mogło się nam przydać w pra-

o

Nasza branża nie jest może 
widowiskowa, ale ma wpływ 
na jakość życia wielu ludzi.
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Wiceprezes Zbigniew Chudzik, 25 lat pracy w firmie

Paweł Kaczmarek, członek zarządu, 23 lata pracy w firmie

Lech Wojciechowski, od 26 lat prezes, 38 lat pracy w firmie

SZUSTER System

EkoWodrol stał się firmą usługowo-produkcyjną za sprawą 
wynalazku inż. Mirosława Szustera. Z czasem powstała  cała ro-
dzina specjalistycznej armatury znana w świecie technicznym 
jako SZUSTER System. Zawór zwrotny kulowy kolanowy, bo tak 
brzmi pełna nazwa wynalazku inż. Szustera, laikowi nie wyda 
się niczym szczególnym, bo wygląda jak każdy inny duży za-
wór. Jednak jego właściwości spowodowały, że stał się hitem 
w  branży wodno-kanalizacyjnej i  dlatego jest chroniony pa-
tentami np. w USA, Japonii, Indiach, Chinach i w wielu krajach 
Europy. W największym skrócie można powiedzieć, że zapo-
biega on cofaniu się wody, ścieków lub innych płynów w mo-
mencie, kiedy zostanie przerwany ich dopływ. Rzecz z pozoru 
prozaiczna, ale nikomu wcześniej nie udało się skonstruować 
zaworu, który by takie bezawaryjne działanie gwarantował. 

Zawór ma kształt kolana, jest kompaktowy (wymaga mniej 
miejsca niż inne rozwiązania), ma lepsze parametry hydraulicz-
ne od zaworów powszechnie używanych. Jest przy tym nieza-
wodny, bo już przy bardzo małej prędkości przypływu płynów 
zawsze się w pełni otworzy, przez co jest bardziej odporny na 
zapychanie się i uszkodzenia. 

Współpraca  firmy z  Mirosławem Szusterem rozpoczęła się 
w czerwcu 2004  roku. Później powstał kilkuosobowy zespół 
badawczo-rozwojowy, który przygotował kolejne produkty na 
bazie pomysłów inż. Szustera, przeznaczone dla branży insta-
lacji wodnych i ściekowych, petrochemii i przemysłu spożyw-
czego.  
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cy. Tak było na przykład w przypadku przewiertów horyzontalnych 
(chodzi o układanie rur bez konieczności wykonywania wykopów – 
przyp. red.). Potrafiliśmy układać odcinki rur o długości ponad 400 
metrów bez kopania rowów. Mało kto może się pochwalić takimi 
wynikami. 

Każdy rok przynosił jakieś nowości i wyzwania. Choćby 2004, 
kiedy we współpracy ze szwedzkim partnerem EkoWodrol wykonał 
nietypową oczyszczalnię ścieków w Polanowie. 

Ale w tej dziedzinie prawdziwy przełom przyniósł rok 2013. 
Wtedy, budując oczyszczalnię w Rowach (woj. pomorskie)  EkoW-
odrol wprowadził technologię membranową. Polega ona na tym, 
że ścieki zatrzymują się na specjalnych membranach, a „na drugą 
stronę” woda jest zasysana z wykorzystaniem podciśnienia. Co 
ciekawe, za pomocą membran można usuwać z płynu nawet bakte-
rie, wprowadzając do środowiska wodę całkowicie bezpieczną.

Sanko i Szuster System

EkoWodrol wchłonął również specjalistyczną firmę Sanko. Jej 
ekipa dostała zadanie przygotowania całkowicie nowego projektu 
przepompowni ścieków. 

Stało się to w czasie, kiedy mocno zaostrzyły się wymagania do-
tyczące przepompowni. Jeden z rozdziałów nowych przepisów do-
tyczył zaworu zwrotnego. 

- Nasz projekt był prawie gotowy, ale nasi pracownicy zasygnal-
izowali, że nie ma na rynku odpowiedniego zaworu – wspomina 
Lech Wojciechowski. - Ktoś jednak pamiętał inżyniera, który gdzieś 
na targach prezentował swoją bardzo ciekawą, unikalną konstruk-

cję. Postanowiliśmy go odszukać. I tak pojawił się u nas inżynier 
Mirosław Szuster. Kiedy mnie odwiedził, wystarczyły dwie godziny 
rozmowy, żeby porozumieć się co do stałej współpracy. Zobaczyłem 
pasjonata, któremu zależy na wprowadzeniu do produkcji jego kon-
strukcji. Nie przeszkadzało mu, że w firmie dotychczas usługowej 
będzie musiał uruchomić produkcję, a przy tym nie może liczyć na 
duże wsparcie kapitałowe (my wykupiliśmy połowę praw paten-
towych, drugą inż. Szuster zachował sobie). W ten sposób staliśmy 
się firmą produkcyjną i handlową. Pojawiły się na rynku zawory, które 
z dumą prezentujemy na targach w USA, kiedy obok nas wystawia-
ją się światowe koncerny pompowe. Nie jest to produkt masowy, 
na którym da się zarobić duże pieniądze. Ale ważne jest to, że to 
rozwiązanie jest docenianie. Na bazie tych produktów stworzyliśmy 
pompownie i tłocznie ścieków, które na rynku wyróżniają się tym, że 
załatwiają problem odorów. 

Zaplecze projektowe 

Każda inwestycja to odrębny projekt techniczny, który najlepiej 
wykonać samodzielnie. Na początku lat dwutysięcznych EkoWodrol 
powołał więc własną mocną pracownię projektową. Jej znaczenie 
jeszcze urosło, kiedy firma wygrała w postępowaniu przetargowym 
zlecenie realizacji dużej części olbrzymiego programu wodno-ście-
kowego w Dorzeczu Parsęty. Było to 28 kontraktów załatwiających 
kompleksowo gospodarkę ściekową na tym ogromnym obszarze. 
Całość została podzielona na trzy umowne rejony: Szczecinek, 
Białogard i Kołobrzeg.

Lech Wojciechowski wspomina: - Samodzielnie zrealizowaliśmy 
dziewięć odrębnych kontraktów. W przypadku innych należeliśmy 
do konsorcjów obok innych wykonawców. Zazwyczaj chodziło 

Stoisko firmowe na branżowych targach w Stanach Zjednoczonych
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o zaprojektowanie i wykonanie zgodnie z oczekiwaniami zamawia-
jącego sieci wodno-ściekowych wraz z oczyszczalniami i stacjami 
uzdatniania wody. Stosowaliśmy rozmaite technologie, czasami 
w jednym projekcie łączyliśmy ich wiele. Własna pracownia była 
tu nieoceniona. Zdarzały się na przykład prace, kiedy ze względu 
na trudne warunki gruntowe zbiornik oczyszczalni ścieków był be-
tonowany na powierzchni, a dopiero później wpuszczany precyzy-
jnie w ziemię. Właściwie nie zdarzały dwie takie same prace. Dotrzy-
mywanie kroku nowej wiedzy inżynierskiej okazywało się kluczowe. 
Większość naszych inżynierów to absolwenci Politechniki Koszal-
ińskiej. Zawsze to podkreślam. 

Wędrówka po Polsce

EkoWodrol wykonywał roboty nie tylko na Pomorzu, ale również 
w odległych lokalizacjach: na Dolnym Śląsku, na Podkarpaciu, Pod-
lasiu. To wiązało się z pracą ekip wykonawczych w delegacji. Ostat-
nio zapadła decyzja, że firma ograniczy się do zleceń w promieniu 
200 km od Koszalina, aby złagodzić w pewnym stopniu niedogod-
ności rozłąki z rodzinami. 

Lista robót wykonanych przez firmę tylko w ostatnich 15 latach 
pokazana na jej stronie internetowej robi wrażenie. Są na niej stacje 
uzdatniania wody i sieci wodociągowe, oczyszczalnie ścieków i sie-
ci kanalizacyjne, obiekty melioracyjne i budowle hydrotechniczne, 
wewnętrzne instalacje i sieci technologiczne i przewierty sterowane.

Z pozoru są to wszystko ciężkie roboty, nie kojarzące się raczej 
z subtelnością. Tymczasem budowane urządzenia muszą spełniać 
bardzo wysokie wymagania – na przykład  co do parametrów 
oczyszczanych ścieków albo jakości uzdatnianej wody. 

Co to znaczy „uzdatnić wodę”- zastanawiają się pewnie laicy 
tacy jak my?  Generalnie chodzi o doprowadzenie wody do stanu 
czystości wymaganego dla danego zastosowania, czyli usunięcie 
nadmiaru związków żelaza, manganu i innych pierwiastków. Kiedy 
celem jest uzyskanie wody zdatnej do picia można działać przez od-
powiednio zaprojektowaną filtrację lub chemicznie, albo poprzez 
technologie łączone. 

Prezes Wojciechowski tłumaczy: - My preferujemy rozwiąza-
nia naturalne, czyli polegające na filtrowaniu. Wówczas trzeba 
zbudować system przesączania wody przez warstwy kruszywa. 
To metoda, która w niewielkim stopniu obciąża środowisko natu-
ralne. Czasami ten sam efekt można by osiągnąć szybciej i wyda-
jniej za pomocą chemii, ale trzeba wziąć pod uwagę, że nawet te 
„bezpieczne” środki chemiczne są jednak ingerencją w naturalną 
równowagę. To co my robimy, to naśladowanie natury: woda jest 
„przymuszona” do przepłynięcia przez specjalnie przygotowane 
warstwy piasku filtrującego i warstwy podtrzymujące, czyli coraz 
grubsze frakcje kruszywa, których zadaniem jest niedopuszczenie 
do tego, żeby piasek wraz z wodą gdzieś spłynął. Jedyna właści-
wie różnica w stosunku do procesów naturalnych to to, że my wy-
muszamy przyspieszenie całego procesu przez wtłaczanie wody 
pod ciśnieniem. 

Przetargowe schody

Mając za klientów w większości samorządy, EkoWodrol stawał 
setki razy do rozmaitych przetargów. Nie jeden raz przegrywał, 
choć bez wątpienia był w stawce firmą najbardziej doświadczoną 
i dysponującą najlepszym zapleczem. Działo się tak, kiedy głównym 
kryterium wyboru wykonawcy stawała się cena. 

Słynny zawór zwrotny kolanowy kulowy Szustera, który uczynił z EkoWodrolu firmę produkcyjną



Traktowanie ceny jako wyłącznego kryterium wyboru oferty to pa-
tologia. Zgadzają się z tym niemal wszyscy, a jednak takie podejście 
dominowało przez długie lata. Prowadzącym przetargi urzędnikom 
wydawało się, że eliminują w ten sposób niebezpieczeństwo posą-
dzenia ich o interesowność, czyli nazywając rzeczy po imieniu – ła-
pownictwo.

Jak podkreślają menedżerowie firm budowlanych, w ostatnich la-
tach sytuacja pod tym względem się poprawiła, ale wciąż daleko jest 
do ideału. Wciąż zdarza się, że zlecenia otrzymują wykonawcy słabo 
przygotowani albo stosujący materiały oraz urządzenia marnej jako-
ści. Wtedy już na starcie dla fachowców jest jasne, że po paru latach 
przyjdzie to wszystko poprawiać. Przepisy unijne – a większość inwe-
stycji infrastrukturalnych jest dofinansowywane przez Unię Europej-
ską – wymagają jednak pięcioletniego tzw. okresu zachowania, któ-
ry oznacza, że w przypadku jakichkolwiek zmian w wybudowanym 
obiekcie, trzeba by zwracać dotację. 

Samorządy stykają się często z ofertami nieuczciwymi. Powstają 
firmy, które nie posiadają zaplecza, czyli sprzętu, wiedzy, pracow-
ników, ale stają w przetargu z najniższą ceną, wygrywając je. Mogą 
proponować najniższe ceny, bo po pierwsze podchodzą do sprawy 
na zasadzie swoistego hazardu (a nuż się uda) i proponują techno-
logie tańsze ale bardziej zawodne. Dostają zlecenia bo najważniej-
sza jest cena. Nie liczy się doświadczenie firm, jej potencjał kadro-
wy, „zaszyta” w firmie wiedza. Zamawiający bardzo często nie mają 
doświadczenia, nie umieją wykryć czających się w ofercie pułapek. 
Boją się wyjść poza kryterium ceny, żeby nie być posądzonym o nie-
gospodarność albo nieuczciwość. W efekcie albo mają trudności 
z doprowadzeniem inwestycji do finału, bo „po drodze” wykonawca 
bankrutuje, albo pozostawia zamawiającego z bublem. 

Nie tylko dokumentacja 

EkoWodrol to weteran bojów przetargowych. Czasami uzyskanie 
zlecenia na jakieś prace wymagało szczególnych zabiegów. W samo-
rządowych komisjach przetargowych oprócz fachowców z dziedzi-
ny budownictwa czy inżynierii sanitarnej i środowiskowej zasiadają 
radni o nietechnicznym wykształceniu, od których nie można prze-
cież wymagać specjalistycznej wiedzy. Czytanie samej dokumentacji 
może ich nie przekonywać. Czasami potrzebne okazywało się poszu-
kiwanie innej metody zdobycia przychylności dla złożonej oferty. 

- Na przykład kiedy chcieliśmy zbudować stację uzdatniania wody 
dla Miastka, a wiedzieliśmy że konkurencja jest ogromna, więc wy-
nik dla nas niepewny, postanowiliśmy zadziałać na wyobraźnię ko-
misji przetargowej – relacjonuje Lech Wojciechowski. - Zamówiliśmy 
u architekta Andrzeja Tyszeckiego, naszego nieocenionego współ-
pracownika, makietę obiektu. Tak więc ostatecznie zawieźliśmy 
wszystkie wymagane dokumenty oraz dodatkowo bardzo ładną 
makietę planowanych obiektów – z uwzględnieniem ich otoczenia, 
czyli pagórkowatego terenu i zieleni. Efekt był piorunujący. Wygra-
liśmy ten przetarg, choć nie byliśmy faworytami w stawce. Oczywi-
ście nie zawsze daje się tak zrobić, bo większość prac nie przyjmuje 
takich eleganckich form, jak idealnie wkomponowane w otoczenie 
budynki. Większość efektów naszych wysiłków kryje ziemia: oczysz-
czalnie, sieci wodociągowe, ściekowe, przepompownie. Wszystko 
to osadzone jest gdzieś w ziemi i dla postronnego obserwatora jest 
niewidoczne. 

Nowe kierunki

Można postawić pytanie, czy firmie wyspecjalizowanej w budowie 
oczyszczalni ścieków nie zabraknie pracy, skoro niemal wszędzie 
w Polsce już są oczyszczalnie. Nic bardziej mylnego. Okazuje się, że  
krajowy program ich budowy nigdy nie został dokończony. Potrzeba 
jeszcze około tysiąca takich instalacji. Wiele istniejących zostało po-
budowanych byle jak i wymaga modernizacji. Tak więc EkoWodrol 
ma przed sobą perspektywę wielu zleceń. Tym bardziej, że firm ta-
kich jak on, z takim doświadczeniem i potencjałem, jest w Polsce – 
nie licząc kapitału obcego - może z dziesięć.

Lech Wojciechowski komentuje: - Nigdy nie poddaliśmy się 
rozleniwiającemu poczuciu samozadowolenia. Proces nabywania 
nowej wiedzy, poszerzania bazy rozwiązań nigdy się nie kończy. 
Napędzają nas klienci, ich potrzeby. Jeden z najnowszych przy-
kładów: klienci, dla których zbudowaliśmy kiedyś pompownię 
ścieków zgłosili się z zapytaniem, czy możemy znaleźć rozwiązanie 
ograniczające odory. To nas skłoniło do uruchomienia w 2017 roku 
procesu badawczego, którego efektem będzie ciekawe i skutecz-
ne rozwiązanie ograniczające przykre zapachy. Chodzi oczywiście 
o pozbywanie się odoru bez chemii. Bo trzeba zaznaczyć, że ist-
nieje masa rozwiązań opartych o chemię. Ale my jesteśmy zda-
nia, że jeżeli można zastosować naturalne procesy, to należy taką 
możliwość wykorzystać. Chemia powstrzymuje proces gnilny, ale 
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Pamiątkowe zdjęcie z jednego z firmowych spotkań integracyjnych



w oczyszczalni trzeba ją usunąć. To niepotrzebne dodatkowe ob-
ciążanie środowiska. 

Prezes EkoWodrolu podkreśla: - Przyszedł czas na duże zmiany. To 
co już dobrze funkcjonuje, chcemy jako zarząd pozostawić do zarzą-
dzania pracownikom. Sami zaś chcemy skupić się na poszukiwaniu 
nowych działalności, które chcemy realizować w formie spółek celo-
wych. Doszliśmy do wniosku, że jest to potrzebne, żeby dać firmie 
poczucie stabilności, ale i szansę rozwoju. Poszukujemy ludzi z po-
mysłami, którzy sami nie mogą ich zrealizować i poszukują wsparcia, 
kapitału, możliwości kredytowych. Nie zawężamy przy tym charak-
teru tych przedsięwzięć do tego, z czym dotychczas się kojarzymy. 
To mogą być na przykład nowe technologie. Nasza dotychczasowa 
historia pokazuje, ze nowe działania jakie podejmowaliśmy związa-
ne były z pojawieniem się u nas nowych osób albo przejmowaniem 
wyspecjalizowanych ekip. 
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Innowacyjność popłaca

Innowacyjne rozwiązania powstające w  koszalińskim Eko-
Wodrolu zostały wielokrotnie docenione w  rozmaitych kon-
kursach i rankingach. Na przykład w roku 2010 firma została 
laureatem (II miejsce) rankingu pięciuset najbardziej innowa-
cyjnych firm w Polsce; nagrodę tę przyznaje Instytut Nauk Eko-
nomicznych Polskiej Akademii Nauk wraz z  siecią naukową 
MSM. Została również laureatką konkursu „Zielone Technolo-
gie” GreenEvo organizowanego przez Ministerstwo Środowi-
ska. Jedną z korzyści dla uczestników podobnych konkursów 
jest możliwość promowania produktów za granicą. Innym – 
szansa uzyskania dotacji do kolejnych prac badawczych. 

Działki budowlane w Charzynie 

EkoWodrol ma pod Kołobrzegiem interesujący teren 
przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne. Kompleks 
nosi nazwę VILPARK. Do kupienia są jeszcze 33 działki. Z za-
wieszonego nad tym miejscem drona widać doskonale za-
równo kołobrzeską katedrę, jak i Bałtyk. W momencie kiedy 
zostanie oddana do użytku ekspresowa trasa S6, zastępują-
ca na tym odcinku jednocześnie dzisiejszą „szóstkę” i  „jede-
nastkę”, z  osiedla VILPARK będzie zaledwie półtora kilome-
tra do węzła drogowego Kołobrzeg Zachód. A  to oznacza, 
że droga do Koszalina zajmie kierowcy około 20 minut.  
Będzie to wygodny wylot drogowy w  kierunku Szczecina, 
Gdańska i  Poznania. Ściana zwartego lasu, na tle której po-
wstaje VILPARK, gwarantuje z kolei, że mimo bliskości węzła 
drogowego nie pojawią się żadne uciążliwości z nim związane, 
bo pas leśny doskonale wytłumi wszelkie odgłosy.

EkoWodrol na wzór rozwiązań niemieckich oferuje działki 
w pełni uzbrojone – z myślą o wygodzie inwestorów, ale nie tyl-
ko: – W Polsce wciąż pokutuje praktyka, że ludzie stawiają domy, 
wprowadzają się do nich, a nie mogą normalnie dojechać do 
swojej nieruchomości, bo na drogi trzeba czekać latami. My 
wyszliśmy z założenia, że wszystko musi być przygotowane od 
razu, łącznie z wygodnym dojazdem. Chodzi nie tylko o kom-
fort osób, które zamieszkają na osiedlu. To znacznie przyspie-
szy również budowę i zagospodarowanie całego kompleksu. 
Firma ma już na koncie podobne przedsięwzięcie, ale na dużo 
mniejszą skalę. W  Konikowie pod Koszalinem sprzedała na 
tej samej zasadzie 30 działek, na których nabywcy zbudowali 
domki jednorodzinne. Tam również uzbrojenie było od po-
czątku całościowe.

Medal Europejski, jedno z licznych wyróżnień przyznanych firmie



Ktoś za 30 lat znajdzie na strychu taką płytę i sobie przypomni, że był taki jeden świr, który jeździł w dziwnym garniturze po Polsce i te płyty 
rozdawał. Jeśli tak będzie, to satysfakcja, że mnie zauważono. Ale może być przemilczana albo ktoś znajdzie i nie będzie wiedział, do czego 
to, a nawet na czym odtworzyć – zastanawia się Przemysław Majewski, koszaliński raper, właściciel studia tatuażu i piercingu.

Przemysław Majewski
Raper ze szkolnego podręcznika 
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ylą pana z bokserem Przemysławem Majew-
skim? Rocznik ten sam.

– Nie, aczkolwiek od 16. roku życia też trenu-
ję – kiedyś w Bałtyku, teraz w Fight Clubie Ko-
szalin, amatorsko. Ostatnio dobrze zabokso-
wałem w Warszawie, w kategorii superciężkiej.

– Znalazłem ciekawy synonim rapera: melorecytator.
– Przyjmuję, choć bardziej mi znane jest nawiązanie do rhythm 

and poetry.

– Jest pan elementem kultury hip-hopowej, której pozostałe 
filary to graffiti, breakdance i DJ-ing. Próbował pan? 

– Młodzieńczo breakdance, ale bez wirowania na głowie.

– Na najnowszej płycie „Międzywojenna nuta“ patriotyczny rap 
przeplata pan refrenami przedwojennych piosenek: „Chryzantemy 
złociste”, „To ostatnia niedziela”, „Dobranoc, oczka zmruż”. To nor-
malne u raperów?  

– No... nie. Nikt tak bezpośrednio nie nawiązał do dwudziestol-
ecia. W tak posuniętej koegzystencji stylowej, i to na całej płycie, 

Przemysław Majewski: „Mam biało-czerwone serce”, refren:

„Mam biało-czerwone serce, w barwy ojczyste. 
Nikt mi tego nie zabierze, po polsku myślę. 
Nikt mi tego nie zabierze, po polsku piszę. 
To dla tych, którzy przelali krew za ojczyznę.”

Zuzia zaśpiewa w teledysku Fundacji MAGIA:

„Nieważne co robisz koleś, ani jak zarabiasz. 
Przelew zdefiniowany, szybko ustawiaj. 
Fundacja Magia, jeden procent, do góry rączki! 
Spacja, enter szybko przelewaj pieniążki.

Moi ludzie na mieście, wreszcie, robią porządki. 
Lepiej nam nie podskakuj, wiemy że masz łaskotki. 
Przecież Gang Słodziaków przy nas to pikuś. 
Radzę się z nami poukładać, bez kitu.

Jeden procent, i tak to oddasz płacąc podatki. 
Możesz to spożytkować bez zbędnej gadki. 
Tyle dookoła dzieci, w potrzebie matki. 
Zrób przelew, bądź przyjacielem naszej fundacji.

Dajesz koleś! 
Fundacja Magia!”

m

Przemysław Majewski - tekściarz i wykonawca, znany jako 
4P Solo. Wychowanek bloków, gdzie przy koszalińskim Klubie 
Na Skarpie dał po latach spektakularny występ, podobnie jak 
dla tysięcy ludzi w gdańskiej stoczni na rocznicę „Solidarności”. 
Ma na koncie płyty solowe, a także ze śp. Onilem i z rockową 
grupą Pampeluna (koncertując razem po kraju zdobyli w bran-
żowym portalu tytuł Zespołu Roku 2016). W 2008 nagrał utwór 
„Mam biało-czerwone serce”, tekst znalazł się w podręczniku 
szkolnym. Organizator charytatywnych koncertów „Koszaliński 
hip-hop koszalińskim dzieciakom”. Rozdaje swą unikatową pły-
tę  „Międzywojenna nuta” na bitach Jacka Palkiewicza znane-
go jako 101 Decybeli. Od 15 lat prowadzi najstarsze w mieście 
studio tatuażu i  piercingu Kameleon. Współwłaściciel spółki 
produkującej tattoo cream do gojenia, której prezesem jest 
żona Beata. Oczkiem w głowie jest siedmioletnia Zuzanna, ra-
perka chodząca na chiński.   
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jestem pierwszy. Jej wygląd też nawiązuje do czarnego winylu. Zain-
spirował mnie dziadek Jan, legionista Piłsudskiego, portret wisi na 
honorowym miejscu. Mam dwa dyplomy do medali dziadka, w tym 
jeden z podpisem Marszałka, pamiątki od szkół, w których gram, 
srebrne spinki z Pałacu Prezydenckiego... 

– Próbuję nadążyć za pańską propozycją w sieci: gdy ktoś kupi 
koszulkę z napisem „To ostatnia niedziela” czy „Tylko we Lwowie”, 
to dostanie wspomnianą płytę, a gdy nie zamówi koszulek, to też 
dostanie.

– Musi tylko zapłacić za dostawę. Krążek jest na mój koszt, jakieś 
pięć procent dodały ratusz i urząd marszałkowski. A zysk z koszulek, 
zresztą bardzo mały, idzie na produkcję kolejnych egzemplarzy pły-
ty. Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości rozdam 100 tysię-
cy. 50 tys. już dałem – tutaj w Koszalinie, w Szczecinie, Warszawie, 
Poznaniu, przy okazji koncertów albo bez nich. 

– Niech przeniknę reakcje znajomych: co dziesiąty mówi brawo, 
a reszta się głowi, co pan kombinuje.

– Zgadł pan. Od osób trzecich wiem, że pytają jeden drugiego, 
o co chodzi. Niekonwencjonalna sprawa. Mam coraz większe poczu-
cie upływu czasu, więc już znalazłem, co zrobię dla kraju: silny akcent 
łączenia w czasach, gdy tak dużo dzieli. A przecież „mamy jeden 
wspólny dom, który nazywa się Polska”, to z refrenu piosenki „100 
lat!”, która otwiera płytę.

– Pańskie poprzednie zagadnienia brzmiały mniej niepokojąco 
z raperskiego punktu widzenia, weźmy płyty „Człowiek w kap-
turze” czy „Uliczne przesłanie”. A tu patriotyzm, międzywojnie, 
nienaganny garnitur z kamizelką, kapelusz z rondem w dobrą 
stronę, a nawet dziadek w legionach. Nie jest pan podejrzany dla 
środowiska?

– Jakie życie, taki rap. Jestem patriotą i mam swoje lata. Wielu 
raperów porusza tematy związane z patriotyzmem, ja zrobiłem to 
inaczej. A garnitury to wizerunek do tej konkretnej płyty. Mam trzy, 
szyte przez pasjonata z Bydgoszczy, mistrza Karola Włodarskiego 
– ma klientów z całego świata, a materiały dobiera w Anglii. Na-
jstarszy, w prążki, jest z tkalni, która robi to samo od 100 lat, a w tym 
„lwowskim” z pumpami i w kaszkiecie nagrywałem z Piotrkiem 
Lechem teledysk we Lwowie. Zawiozłem tamtejszym Polakom 
kilkaset płyt, oni łakną polskości, a ja ją tam czułem bardziej niż 
tu. Nazywali mnie baciarem. W tym niezwykłym mieście byłem już 
cztery lata temu. Nie wiem, czy bez tego powstałaby „Międzywo-
jenna nuta”.

– Czemu na okładce patrzy pan na spinkę?
– Czy na zegarek, który symbolizuje czas, 100 lat, które upłynęły? 

Chociaż myślę, że od tamtych ludzi różni nas głównie to, że wtedy 
było mniej chemii. 

– I nie było internetu. Trudno znaleźć w sieci słowa pańskich ut-
worów, może poza najsłynniejszym „Mam biało-czerwone serce”.  

– Ja w ogóle nie zapisuję komputerowo moich utworów, mam je 
napisane ręcznie na karteczkach, tak wygodniej. A ten utwór wcale 
nie był promowany. Nie był na żadnej płycie, tylko sam wrzucony 
do sieci. Spodobał się, bo jest inny. Ktoś dorobił zdjęcia i zrobiło się 
milion wyświetleń. Dopiero po latach powstał teledysk, a teraz re-
miks do najnowszej płyty. Jest też w podręczniku języka polskiego 
do klasy V – konkretnie refren z zadaniem wysłuchania całego utwo-
ru dołączonego na CD do książki. Wydawnictwa Szkolne i Pedagog-
iczne dostrzegły walor dydaktyczny. 

– Na ognisku kolonii letnich we Wrocławiu były występy dzieci, 
śpiewałem piosenkę „Hej, buty me!”. Z powodu tremy zaczynałem 
trzy razy.    

– W razie wsypy improwizuję, trzeba jechać dalej, nie każdy się 

zorientuje. Długie teksty opanowuję, pisząc ręcznie, skreślając, prze-
pisując na czysto, no i powtarzając ustnie, przez kilka dni po 15 razy.

– Co pan teraz robi?
– Mój nowy pomysł to siedem grzechów głównych. „Pychę” już 
mam, ale robię to na spokojnie. Przede wszystkim natomiast 
poproszono mnie o teledysk promujący koszalińską fundację Ma-
gia, która pomaga dzieciom. Mój tekst już nagrała córka Zuzia, 
mamy większość wideo i bity. Spot ma zachęcać do przekazania 
Magii jednego procentu.   

– Co na to żona, że siedmioletnie dziecko angażuje pan do show-
biznesu?

– Nie ma nic przeciwko, a ja zauważyłem, że rap uczy rozumie-
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nia metafor, rozwija pamięć i poczucie rytmu. Zuzię słychać też we 
wspomnianym remiksie „Mam biało-czerwone serce”: jej cieniut-
ki głosik przenosi nas w następne pokolenie. W ogóle lubię się 
nią zajmować, dużo gramy w szachy... A propos: mamy czas do 
godziny 14, potem zawożę Zuzię na chiński do pani Barbary Li. 
Ja też próbowałem, ale się zniechęciłem; dzieci jednak bardziej 
chłoną. Przy ekspansji tego kraju chiński daje dobry start w życie, 
myślę do przodu jak w szachach. Utwór po chińsku też nagrałem, 
o nowym Jedwabnym Szlaku, z perspektywy muzyka. Trzy miesiące 
tak się tego uczyłem, że nawet Chińczycy zrozumieli.

– Przejdźmy do tego, z czego pan żyje. Lubi pan okazałych 
mężczyzn.

– Co ma pan na myśli? 

– Łatwość tatuowania. Na moich rękach nic się nie zmieści.
– Wielu szczupłych przychodzi, bardzo dużo jest skóry na ciele, 

tatuaż można zrobić wszędzie.

– Co pan ma na myśli?
– Na przykład plecy. Ale i dosłownie. Niektórzy najpierw pytają, 

gdzie najmniej boli – na ramieniu. Kobietom robimy nawet w miejs-
cach intymnych, mężczyznom nie, ale też się robi. 

– A jest coś, czego się nie przekłuwa?
– Nie.

– Jeśli otworzy pan tamte drzwi, będzie słychać jęki?
– Nieraz ktoś krzyczy, jeszcze rzadziej są omdlenia, ale raczej przy 
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kolczykach. Przede wszystkim „okazałe chłopaki”. Wątła dziewczyna 
lepiej wytrzymuje.

– Próbujecie czasem coś wyperswadować?
– Nie robimy symboliki nazistowskiej, pytamy o przeciwwska-

zania medyczne, a nieletni musi przyjść z rodzicem. Większości 
odradzamy twarze i dłonie, bo to najbardziej widoczne miejsca – 
w banku już się pracy nie dostanie.

– Zdarzyła się osoba duchowna?
– Nie wiem, nikt nie mówił, że jest księdzem. Ale policjanci, leka-

rze, panie nauczycielki – cały przekrój, wiekowy także.

(Tatuator Aleks: – Jest teraz pan po sześćdziesiątce, chce portret 
zmarłej żony.)

– Przewidujecie, że gdy kiedyś ktoś młody będzie chciał się wy-
różnić, to niczego nie przekłuje, a fanaberią będzie rezygnacja z ta-
tuażu?

– Tak może być. Już większość się widzi z tatuażem czy kolczykiem.    

– Bohumil Hrabal wspomina w „Takiej pięknej żałobie”, jak ocza-
rował go jako malca wytatuowany piaskarz. Zapragnął więc mieć 
na piersiach łódeczkę, jaką Pan Jezus pływał po jeziorze Geneza-
ret. Podjął się pan Lojzio przesiadujący w gospodzie Pod Mostem, 
za dwa podwójne kieliszki rumu. Mały szczęśliwiec poleciał poka-
zać okręcik najpierw księdzu, gdyż akurat ze skarbonki kościelnej 
„pożyczył” pieniądze. I dopiero na plebanii spostrzegł w lustrze, iż 
na piersiach ma uśmiechniętą zieloną syrenę. „Z czymś takim nie 
możesz już służyć do mszy”, uznał dziekan. Potem mamusia trochę 
złagodziła: „Całe szczęście, że ta syrena ma łuski od pasa w dół, 
a nagie piersi”. Jak pan ocenia żart pana Lojzia?

– Swoiste poczucie humoru. Tu żadne niespodzianki, nieścisłości 
w detalach czy kolorze nie mogą się zdarzyć, bo najpierw klient wi-
dzi rysunek, potem jego zmywalną kalkę na ciele, a drobne korekty 
już przy nakłuwaniu są tylko na wyraźne życzenie.  

– „No, kawalerze, łódeczka gotowa, nikt ci już jej nie odbierze, 
nie zetrze, a jeśli, to tylko w Pradze, robi to pewien doktor, co usu-
wa zmarszczki i piegi” – rzekł pan Lojzio po robocie.

– Mamy laser do usuwania. Po głębokim tatuażu może czasem zo-
stać lekkie przebarwienie, wtedy możemy nałożyć następny.  

– Przodownik pracy Bronek Talar z serialu „Dom” zadysponował 
na klatę napis „300 procent normy”. Wasze przebicie?

– Jest dużo pomysłów, jedni chcą wyglądać, inni coś wyrazić: 
kwiaty, bohaterowie kreskówek, monstra, zwierzęta, motyw czaszki, 
daty ślubu, imiona dzieci, kompozycje z okiem i zegarami...

(Aleks: – Arka Gdynia po arabsku.)

– A co ma raper z biało-czerwonym sercem?
– Na sercu herb Koszalina. Największy wokół całego podudzia – 

biomechanika nogi. A tu ŻPŻ – skrót od życia po życiu; wierzę, że 
człowiek się zmienia co siedem lat. R.I.P. Onil – to na cześć nieżyjące-
go kolegi z zespołu, taki sam ma Liroy. Z tej strony szyi mam kasetę 
magnetofonową, żeby pokazać, jak wyglądały; śmieją się, że z dru-
giej strony zrobię winylową płytę, ale na razie szkoda miejsca.

– Który pan zrobił sam sobie?
– Ja w ogóle nie robię, nie mam cierpliwości. To godziny siedze-

nia, a ja jestem energiczny, lubię działać. Teraz rozdaję płyty.

Autor: Fitzroy / Foto: Piotr Lech





Pierwszy raz na motocykl wsiadł, gdy miał 16 lat. Jak mówi – nie chciał być gorszy od kolegów. Po dwóch latach pojawił się na torze 
wyścigowym. Dziś 23-letni Mateusz Wąsowski z Koszalina jest dwukrotnym zwycięzcą Pucharu Polski PitBike. 

Mateusz Wąsowski. 
Na dwóch kółkach do perfekcji
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aczynał od skutera. Jazda „na dwóch kółkach” tak 
go wciągnęła, że szybko przesiadł się na większy 
motocykl. Kolejnym krokiem do sportowej karie-
ry był prezent od brata: zaproszenie do Poznania 
na jedyny homologowany polski tor wyścigowy. 

Mateusz wspomina: - Szkolenie bardzo mi się spodobało. Stwier-
dziłem, że nie będę już jeździł po ulicy, a zacznę jeździć na torze. 
Późniejsza walka o coraz lepszy czas okrążenia sprawiła, że chcia-
łem rywalizować z innymi.

Jeden krok w tył

Na torze popróbował dużych maszyn. Pierwszym jego motocy-
klem była Honda CBR1000rr, jednak już podczas pierwszego star-
tu zaliczył upadek, który zakończył się „skasowaniem” motocykla. 

Po nieudanym sezonie zaczął szukać czegoś nowego. Odnalazł 
się w wyścigach małych motocykli PitBike. – Ich silniki mają pojem-
ność 140 - 212 cm3, moc maksymalna to 35 KM, a osiągana pręd-
kość maksymalna wynosi 100 km/h.  Motocykl waży około 70 kg 
i można się na nim dobrze bawić i dużo nauczyć. Motocykle o ma-
łej pojemności wymagają dużo większej precyzji. W czasie wyścigu 
nie wybaczają błędów. Zamknięcie na chwilę gazu daje stratę oko-
ło 0,4 sekundy i  to jest przepaść. Na większych maszynach braki 

w  umiejętnościach można nadrobić mocą silnika. Na małych nie 
ma takiej możliwości. Przesiadka z większej maszyny na mniejszą 
była więc krokiem w  tył, który pozwoliła mi zrobić dwa kroki do 
przodu – wyjaśnia koszaliński zawodnik. 

Efekty przyszły szybko. W  2017 roku Mateusz zdobył Puchar 
Polski PitBike, a  w  2018 Puchar Polski PitBike w  klasie SuperPit 
(najmocniejsza klasa). – Ważnym wydarzeniem dla mnie było tak-
że zdobycie mistrzostwa województwa kujawsko-pomorskiego 
w 2017 roku. Walczyłem tam z zawodnikiem, który jest dużo niższy 
i lżejszy ode mnie (Mateusz mierzy ponad 190 cm), więc teoretycz-
nie ma łatwiej. Co ważne, na co dzień ściga się on w Mistrzostwach 
Świata, a mnie udało się z nim wygrać – podkreśla Mateusz. 

O klasę wyżej

W  2018 roku Mateusz rywalizował również w  zawodach klasy 
Superstock 300. – Jeżdżę na motocyklu KTM, który waży ponad 
150 kg, a jego moc maksymalna to 44 KM. W zależności od toru 
maksymalna prędkość jaką mogę osiągnąć wynosi około 200 km/h 
– wyjaśnia. 

W minionym sezonie był czwarty w klasyfikacji generalnej Pucha-
ru Polski. W  tym roku celem jest podium. – Oficjalnie ranga obu 

z
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kategorii jest taka sama, jednak wszyscy uważają, że mniejsze mo-
tocykle są dla dzieci i to te większe są bardziej poważane. Cały czas 
lubię PitBike, ale chciałbym rozwijać się dalej – mówi Mateusz.

Natłok myśli

Jak mówi, przed startem zawsze czuje głośne bicie serca. – Sie-
dząc na motocyklu, myślę o tym, by wykonać plan, który sobie za-
łożyłem. Jeśli muszę ukończyć wyścig na konkretnym miejscu, to 
czuję mobilizację. Pojawiają się też obawy, czy na pewno z moto-
cyklem wszystko jest w porządku. Choć wiem, że jest przygotowa-
ny przez mechanika, któremu bardzo ufam, to jednak jest to tylko 
przedmiot i  może zdarzyć się coś, czego człowiek nie przewidzi 
– mówi Mateusz. 

Sezon wyścigowy składa się z kilku rund. Jedna z nich odbywa 
się na torze w Koszalinie. Czy start w rodzinnym mieście ma wpływ 
na zawodnika? – Doskonała znajomość toru w Koszalinie z jednej 
strony pomaga mi, ale z drugiej pojawia się również ogromna pre-
sja. Wydaje mi się, że wszyscy oczekują, że skoro jest to mój „do-
mowy” tor, to pojadę perfekcyjnie i wygram. W tym sezonie nieste-
ty nie udało mi się wygrać ani razu w Koszalinie i jest to dla mnie 
wielki zawód – wyjaśnia.  

Kombinezon może uratować życie

Upadek na motocyklu zdarzył mu się nie raz. - Zwykły ślizg nie 
jest groźny, bywa tak, że nie puszczę kierownicy i po upadku od 
razu wstaję i mogę kontynuować jazdę. Zdarzają się jednak takie 
upadki, że motocyklistę wyrzuca w powietrze (ang. high side). To 
jest bolesne, bo z kilku metrów upada się na asfalt. Ja po takim 
upadku nie mogłem sam się podnieść, ale tego samego dnia wró-
ciłem do domu. Późnej przez tydzień nie mogłem spać na plecach 
– mówi Mateusz.  

Gdyby nie kombinezon, upadki mogłyby być tragiczne w skut-

kach. - Wystarczy przewrócić się na rowerze i już mamy pozdziera-
ne kolana. Upadek z rozpędzonego motocykla to kalectwo, a na-
wet śmierć. Kombinezon i  ochraniacze sprawiają, że co najwyżej 
jestem lekko poobijany – dodaje.

Do produkcji kombinezonu używa się różnego rodzaju skór. 
– Najpopularniejsza jest skóra bydlęca, w grę wchodzi także skóra 
z kangura, która jest lżejsza. Kombinezon ma w środku sporą ilość 
ochraniaczy.  Sprawia to, że jest bardzo ciasny i niewygodnie się 
w nim chodzi, jednak na motocyklu czuję się jak w dresie. Cieka-
wostką jest fakt, że istnieją też takie kombinezony, które posiadają 
poduszki powietrzne. Są one jednak na tyle drogie w eksploatacji, 
że mało osób w nie inwestuje – wyjaśnia koszaliński zawodnik.

Kosztowna pasja

A  inwestycja to słowo klucz w przypadku wyścigów. Te, w któ-
rych bierze udział Mateusz, nie dają żadnych finansowych korzyści. 
Za wygranie Pucharu Polski w 2017 roku, poza statuetką, otrzymał 
3 tysiące złotych brutto. – Pieniądze to chyba największa bolączka 
wszystkich zawodników. Start w jednym sezonie kosztuje kilkadzie-
siąt tysięcy złotych. Do zawodów podchodzę bardzo profesjonal-
nie, muszę mieć ze sobą mechanika, a przede wszystkim poznać 
tor przed startem. Dużym wydatkiem jest także zakup opon, ponie-
waż w sezonie potrzebuję około dziesięciu kompletów. Regularnie 
wymieniam też wszystkie drobne części, bo nie chciałbym, żeby 
przez rzecz wartą 50 zł wszystko poszło na marne – podkreśla. 

Nawet życie zawodowe Mateusza związane jest z motoryzacją, 
prowadzi on bowiem działalność związaną z  transportem. - Moje 
życie to jazda. Wszystko, co robię ma na celu możliwość spełniania 
swojej pasji i uczestniczenia w wyścigach.  Gdybym mógł na nich 
zarabiać, to rzuciłbym wszystko i się ścigał – dodaje. 

Autor: Ewelina Żuberek



odczas testu Volvo S90 spojrzeliśmy na nie z per-
spektywy użytkownika, który nie jest specjalistą 
w dziedzinie motoryzacji, a od samochodu wyma-
ga po prostu komfortu w  każdym wymiarze, nie 
emocjonując się specjalnie porównywaniem szcze-

gółów technicznych. Dzięki uprzejmości Auto Bruno, szczecińskie-
go dealera marki, mogliśmy wypróbować wersję z  dwulitrowym 
dieslowskim silnikiem o mocy 190 KM i automatyczną, ośmiostop-
niową skrzynią biegów. 

Pierwszy plus dla tego auta niesie z sobą fakt, że wystarczy do-
słownie chwila, by czuć się w nim pewnie. Nie onieśmiela i nie przy-
tłacza ono początkującego użytkownika przejawami technicznej 
doskonałości, jak to bywa czasami w przypadku samochodów klasy 
premium. Od pierwszej chwili docenimy prawdziwą intuicyjność ob-
sługi. Ustawienie pożądanych parametrów na dotykowym wyświe-

tlaczu (de facto – tablecie) nie wymaga żadnego wysiłku. Tu od razu 
warto podkreślić staranność adaptacji komunikatów i  komend do 
języka polskiego. To wcale nie jest oczywistość. Są producenci, któ-
rzy wprowadzając nowy model na polski rynek, nie przejmują się na 
przykład spolszczeniem nawigacji. 

Kiedy już jesteśmy wewnątrz auta, od razu dostrzeżemy, że obiet-
nica producenta co do użycia materiałów wykończeniowych najwyż-
szej jakości bezdyskusyjnie ma pokrycie w  rzeczywistości. Nie ma 
najmniejszych wątpliwości, że skóra to naprawdę skóra, a drewno to 
naprawdę drewno. Wszystko doskonale spasowane, zaprojektowa-
ne z dbałością o najmniejszy szczegół.  

Jest nawet drobiazg, który można potraktować jak puszczenie 
perskiego oka do nabywców: maciupeńka wszywka w  oparciu 
przedniego fotela w formie szwedzkiej flagi. To aluzja do tego, że co 

Są przedmioty, które swoją formą i funkcjonalnością wyznaczają standardy. Do nich należy z pewnością flagowa limuzyna marki Volvo. 
Technicznie doskonałe wcielenie luksusu, prestiżu i elegancji.  

p

VolVo S90. Klasyka 
najwyższego gatunku
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prawda Volvo jest od 2010 roku w chińskich rękach, ale zachowuje 
wszystkie przymioty produktu szwedzkiego. I rzeczywiście – wraże-
nie eleganckiej prostoty tak charakterystyczne dla skandynawskie-
go wzornictwa jest w omawianym Volvo S90 wszechobecne. 

Przejęcie marki przez Chińczyków wywołało mnóstwo obaw, czy 
nie straci ona na prestiżu i  jakości. Obecnie już chyba nikt nie ma 
wątpliwości, że nowi właściciele dołożyli maksimum starań, by Volvo 
pozostało synonimem niezawodności, wygody i bezpieczeństwa. 

Gama silników proponowanych do wyboru w  przypadku Volvo 
S90 to trzy  jednostki benzynowe i trzy wykorzystujące olej napędo-
wy jak również jednostka hybrydowa – wszystkie o pojemności 1969 
cm3. Mógłby ktoś powiedzieć – mało. Jednak mimo solidnych gaba-
rytów (niemal 5 m długości) auto z 190-konnym dieslem zachowuje 
się dynamicznie, średnio zużywając przy tym około 6 litrów  paliwa 
na 100 km. Zważywszy na to, że mowa o „automacie”, to doskonały 
wynik. 

Auto prowadzi się znakomicie. Bardzo precyzyjne jest wspoma-
ganie kierownicy. Jeżdżąc po nierównej nawierzchni, na pewno do-
cenimy również zawieszenie. Wypróbowaliśmy S90  na naszej stałej 
trasie testowej Koszalin-Drzewiany-Polanów, gdzie są odcinki bardzo 
zniszczonego asfaltu. Musimy stwierdzić, że nawet na bardzo dziura-
wej drodze komfort jazdy nie spadał i nie było potrzeby drastycznej 
redukcji prędkości. Cały czas mieliśmy wrażenie, że auto „płynie”. 

Warto podkreślić jeszcze jeden element: cichą pracę silnika i do-
skonałe wyciszenie kabiny. Nie wiedząc, że siedzimy w aucie z silni-
kiem Diesla, moglibyśmy pomyśleć, że to „benzynowiec”. Powstaje 
pytanie, czy przy wyższych obrotach sytuacja się nie zmienia. Aby to 
sprawdzić, wypróbowaliśmy Volvo S90 w warunkach jazdy autostra-
dowej, czyli przy prędkości 140 km/h i wyższej (od razu zastrzeżenie: 
zrobiliśmy to w  sposób bezpieczny, na pasie startowym lotniska). 
Efekt znakomity: poziom hałasu nie wzrasta znacząco. Wyciszenie 
kabiny to z pewnością parametr bardzo ważny dla tych, którzy robią 
dłuższe trasy. Monotonny szum o wysokim natężeniu mocno męczy 
i osłabia zdolność prawidłowej reakcji kierowcy na sytuację na dro-
dze. Po przejechaniu w ten sposób kilkuset kilometrów możemy się 
czuć bardzo zmęczeni. Jazda Volvo S90 minimalizuje to niebezpie-
czeństwo. 

Osoby jeżdżące na co dzień samochodami z  automatycznymi 
skrzyniami biegów pewnie z  czasem przestają zwracać uwagę na 
ich pracę i już nie rejestrują w świadomości momentów, kiedy bez 
ich udziału zmieniają się przełożenia. Jednak ktoś jak my, jeżdżący 
zwykle „manualem”, zwraca uwagę na ten element. W  przypadku 
ośmiostopniowej skrzyni Geatronic zmiana przełożeń odbywa się 
bardzo płynnie, niemal niezauważalnie, co jest składnikiem ogólne-
go odczucia komfortu prowadzenia. 

Samochodami jeżdżą nie tylko kierowcy – wiadomo. Z punktu wi-
dzenia pasażera kluczowa jest ilość miejsca, jaką znajduje na tylnej 
kanapie. Pod tym względem Volvo S90 nie pozostawia żadnych ży-
czeń. Wygodnie poczuje się w nim nawet bardzo wysoka  i masywna 
osoba. Fotele są doskonale wyprofilowane, umożliwiając regulację 
dostosowującą do wymagań danej osoby. Skóra obić jest delikatna, 
miła w dotyku. Wielostrefowa klimatyzacja sterowana odrębnie dla 
przedniej i tylnej części samochodu umożliwia precyzyjne wyregulo-
wanie temperatury nawiewu powietrza.  

Jak już wspomnieliśmy, marka Volvo to synonim bezpieczeństwa. 
W  omawianym modelu lista systemów związanych z  bezpieczeń-
stwem ujętych w standardzie to ponad 20 pozycji (są również opcje 
dodatkowe). Nie sposób ich wszystkich wymienić i omówić. Dlatego 
zasygnalizujemy tylko wybrane. 

Motoryzacja 33 



Unikalny jest system City Safety, czyli wspomaganie hamowania 
w sytuacji, kiedy różnica między prędkościami znajdujących się na 
tym samym torze jazdy samochodów sięga 50 km/h. Kolejny ważny 
element wpływający na bezpieczeństwo jazdy to możliwość elimi-
nowania lub łagodzenia skutków zderzenia z innymi samochodami 
na skrzyżowaniach, co jest – podkreśla to producent – rozwiązaniem 
zastosowanym po raz pierwszy na świecie. Podobnie w przypadku 
zderzeń z pieszymi albo rowerzystami. 

Jeśli samochód zacznie zbaczać z  kursu, układ monitorowania 
pasa ruchu  ostrzeże kierowcę o tym, a w razie potrzeby podejmie 
delikatną interwencję wyczuwalną na kierownicy, by pomóc mu 
utrzymać pojazd na pasie. Funkcja ta wykorzystuje zaawansowaną 
kamerę o wysokiej rozdzielczości do odczytywania znaków pozio-
mych na jezdni i pomaga kontrolować pozycję samochodu na dro-
dze. Jeśli pojazd zbliży się do linii na jezdni, układ delikatnie skieruje 
go z powrotem na środek pasa ruchu. A jeśli pomimo to dojdzie do 
niezamierzonego przejechania przez linię pasa ruchu, kierowca zo-
stanie ostrzeżony wyczuwalnymi wibracjami kierownicy i sygnałem 
dźwiękowym. Gdy celowo zmieniamy pasy ruchu i użyjemy kierun-
kowskazów, układ monitorowania pasa ruchu oczywiście pozostanie 
bierny. Układ działa przy prędkościach od 65 km/h do 200 km/h.

Warto krótko omówić działanie aktywnego (adaptacyjnego) tem-
pomatu. Rośnie dzięki niemu i  bezpieczeństwo, i  komfort. Kiedy 
ustawimy określoną prędkość i jest ona wyższa niż prędkość pojaz-
du poprzedzającego, po zbliżeniu się do niego na niebezpieczną 
odległość, samochód sam wyhamuje do takiej prędkości, by został 
zachowany odstęp bezpieczny. Kiedy zaś pojazd jadący przed nami 
przyspiesza, nasze auto robi to w ślad za nim, automatycznie. Dy-
stans zaś między pojazdami nie jest stały, lecz zmienia się zależnie 
od prędkości – przy niskiej jest mały, przy wyższej wydłuża się na tyle, 
by w razie potrzeby nagłego hamowania zapobiec kolizji. 

I na koniec kilka uwag w odniesieniu do wyglądu zewnętrznego 
Volvo S90. Jego front jest elegancki, linia prosta i smukła, o dosko-
nale wyważonych proporcjach. Klasyka w najlepszym gatunku. 

To jedno z tych aut, z których nie chce się oddawać po wykonaniu 
testu. Modele marki Volvo można oglądać w Koszalinie na zmianę 
w galeriach Emka i Atrium. Istnieje również możliwość umówienia 
się z przedstawicielem dealera na indywidualną prezentację i jazdy 
testowe.

Tel: 690 197 486 
m.niepsuj@autobruno.dealervolvo.pl

Auto Bruno, ulica Pomorska 115B, 70-812 Szczecin 
salon@autobruno.dealervolvo.pl  

serwis@autobruno.dealervolvo.pl
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Volvo S90, wersja 4D FWD - parametry techniczne: 
Pojemność (cm3) – 1969 
Moc maksymalna (KM) – 190 
Moc maksymalna (obr./min) – 4250 
Maks. moment obrotowy (Nm) – 400 
Maks. moment obrotowy (obr./min) – 1750-2500 
Skrzynia biegów – automatyczna, 8-biegowa 
Prędkość maks.(km/h) – 230 
Czas rozpędzania 0-100 km/h – 8,2 sekundy 
Rodzaj paliwa – ON 
Zużycie paliwa (deklaracja) – od 4,2 do 5,5 l/100 km 
Emisja CO2 (średnia; g/km) – 121/123





becna generacja Klasy E dostępna jest w kilku wer-
sjach nadwozia. W każdej jej wyróżnikiem jest kla-
syczna linia, kwintesencja elegancji i prestiżu. Wy-
gląd zewnętrzny zbliża ją do modeli C i S, z którymi 
dzieli ona płytę podłogową. Wyróżnikiem hybrydo-

wej, proekologicznej wersji plug-in są niebieskie zaciski przednich 
hamulców, niewielkie emblematy plug-in hybrid umieszczone za 
przednimi nadkolami oraz pokrywa pod prawym tylnym reflektorem 
za którą kryje się gniazdo ładowania baterii. 

Hybrydowy Mercedes napędzany jest czterocylindrową, dwuli-
trową jednostką benzynową oraz silnikiem elektrycznym. Duet ten 
generuje moc 286 KM i moment obrotowy wynoszący aż 550 Nm. 
Wartości te pozwalają rozpędzić ważącą 1925 kg limuzynę do 100 
km/h w  6.2 sekundy i  osiągnąć prędkość maksymalną 250 km/h. 
Napęd przenoszony jest za pośrednictwem 9-stopniowej automa-
tycznej skrzyni biegów 9G-Tronic.

A oto co na temat testowanego samochodu powiedział nam pan 
Ali Al-Saiedi.

„Jeździłem wcześniej autami Mercedesa, ale nie Klasą E. Dlatego 
było to dla mnie ciekawe doświadczenie. Tym bardziej że auto, które 
testowałem, to hybryda. 

Pierwsze wrażenie: silnik elektryczny pracuje tak cicho, że począt-
kowo nie byłem się w stanie zorientować, czy rzeczywiście go włą-
czyłem. Potrzebowałem chwili, żeby się upewnić, że mogę jechać. 
Dla kogoś kto jak ja rano rozgrzewając silnik, słyszy jego głośną pra-
cę i czuje jego drgania, to było naprawdę nowe i mocne odczucie.

Oczywiście szybko można polubić Klasę E za to jak jest przestron-
na, elegancka, wygodna i cicha właśnie. Nie wiem, czy w motoryza-
cyjnej klasyfikacji zalicza się ten samochód do limuzyn, ale dla mnie 
jest on limuzyną. Elegancki, stylowy i ogromnie komfortowy.

Tu od razu uwaga w  odniesieniu do ilości  miejsca w  kabinie. 
Zdarzają się auta z  górnej półki, w  których ktoś mojego wzrostu, 
czyli bardzo wysoki,  czuje się źle, bo brakuje mu przestrzeni. Tutaj 
to zjawisko nie zachodzi. Miejsca jest wystarczająco dużo, zarówno 
z przodu, jak i z tyłu, na kanapie pasażerów. Przy tym fotel to niemal 

Wracamy do naszego cyklu konsumenckich testów samochodów. Tym razem Mercedesa Klasa E w wersji hybrydowej sprawdzał pan Ali 
Al-Saiedi, na co dzień menedżer w zajmującej się usługami programistycznym (nota bene głównie na rzecz przemysłu motoryzacyjnego) 
koszalińskiej firmy GlobalLogic.  

o

Pod krawatem za kierownicą 
Hybrydowy Mercedes-Benz Klasa E  
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Dane techniczne Typ E 350 e
Pojemność skokowa (średnica x skok) – 1991 cm3 
Wydajność znamionowa – 155 kW 
Wydajność znamionowa – 211 KM 
Prędkość obrotowa silnika – 5500 obr./min 
Prędkość maksymalna – 250 km/h 
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h – 6,2 s 
Skrzynia biegów – automat 
Rodzaj paliwa – benzyna  
Średnie zużycie paliwa – od 2,1 do 2,5 l/100 km 
Norma emisji – Euro 6 
Emisja CO2 (min.) – 49 g/km; (max.) – 57 g/km 
Zamknięta przestrzeń bagażowa – 400 litrów



byt sam w sobie – daje się znakomicie dostosowywać do sylwetki 
i  upodobania kierowcy na wiele sposobów. Mam podejrzenie, że 
nie opanowałem obsługi wszystkich jego możliwości przewidzia-
nych przez konstruktorów. 

To co zaskakuje w klasie E to deska rozdzielcza. W aucie o kla-
sycznej linii, stonowanej i eleganckiej, spodziewamy się klasycznych 
analogowych zegarów. Jednak po naciśnięciu przycisku Start na-
szym oczom ukazują się dwa duże poziome ekrany - wysokiej jakości 
wyświetlacze, każdy o przekątnej 12,3 cala. Przykryte zostały wspól-
ną szybą dzięki czemu wyglądają jak jeden potężny panoramiczny 
ekran. W zależności od preferencji możemy konfigurować ich zawar-
tość, a nawet styl w jakim wybrane informacje będą prezentowane: 
klasyczny, sportowy lub progresywny. Ale dla miłośników klasyki po-
zostawiono dwa analogowe zegary z podstawowymi danymi: pręd-
kością i wysokością obrotów. To taki smaczek w tym samochodzie 

Z początku jazda hybrydową Klasą E wydaje się czymś odrealnio-
nym, bo sunie ona właściwie bezdźwięcznie. Zaczyna go być słychać 
dopiero kiedy przechodzi na zasilanie silnikiem spalinowym. Ten 
włącza się wtedy, kiedy pojawi się potrzeba przyspieszenia, większej 
mocy. 

Klasa E oferuje kierowcy różne tryby jazdy. Ja w większości jeź-
dziłem – głównie po mieście – korzystając z  trybu „comfort”. Auto 
idealnie reaguje wtedy na naciśnięcie pedału gazu. Przyspiesza 
dynamicznie, ale płynnie. Uprzedzam jednak tych, którzy nie ma-
jąc wprawy w korzystaniu z trybu „sport” albo „sport plus” chcieliby 
mocno wcisnąć pedału gazu. Pod maską budzi się wtedy sportowy 
duch. Leciutki nacisk i ruszamy jak petarda. Łatwo stracić przyczep-
ność kół. W tym trybie jazdy potrzebna jest szczególna uważność, 
ale stwierdzić trzeba, że frajda jest ogromna. 

Kilka zdań o skrzyni biegów. Dzięwięciobiegowy automat zacho-
wuje się jak silnik elektryczny – niemal go nie słychać. Przełożenia 
zmieniają się tak łagodnie, że szybko przestajemy to w ogóle zauwa-
żać. Muszę powiedzieć, że zrobiło to na mnie wielkie wrażenie. 

Jeśli chodzi o codzienną jazdę, w Klasie E spotykamy taką liczbę 
najnowszych osiągnięć technicznych, że długo by je wymieniać. Są 
to głównie elementy odpowiedzialne za podnoszenie poziomu bez-
pieczeństwa. Z ich długiej listy zwrócę uwagę na kilka.

Zrobił na mnie wrażenie z pozoru drobiazg – asystent martwego 
pola. Kiedy zbliża się do nas inny samochód i wchodzi w nasze tzw. 
martwe pole, czyli niemal się z nami zrównuje a jednak nie widzimy 
go w lusterkach, w Klasie E uruchamia się ostrzegawcze światełko 
przy krawędzi lusterka. Jest ono dyskretne, ale tak pomyślane, że nie 
ma możliwości go nie zauważyć. 

Druga rzecz to znakomity  system oświetlenia. Bez wątpienia za-
sługuje on na określenie „inteligentny”. Przy pokonywaniu zakrętów 
i rond włącza się doświetlenie z boku. Reflektory przednie same, na 
podstawie odczytów z kamer, oceniają odległość od nadjeżdżające-
go z przeciwka pojazdu i zmieniają długość snopu światła, a w de-
cydującym momencie, przy mijaniu, automatycznie „wycinają” 
fragment światła z reflektorów, żeby nie oślepić drugiego kierowcy. 
Szybko można się do tej wygody przyzwyczaić.

Wspomniałem już o kamerach wspomagających funkcjonowa-
nie systemu oświetlenia. Przy manewrach takich jak parkowanie 
okazują się one niezwykle pomocne. W pracy mamy garaż, w któ-
rym dla oszczędności miejsca działa winda samochodowa. Wjazd 
do niej ma ostre krawędzie i jest dość ciasny. W przypadku E Klasy 
wjeżdżałem z całkowitą pewnością, bez obaw. Kamery, w tym ka-
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mera 360 stopni, są bardzo precyzyjne, można mieć do nich pełne 
zaufanie. 

Jeśli wspomniałem o pracy, muszę powiedzieć o  jeszcze jednej 
rzeczy, która mi zaimponowała w  Klasie E. Nawierzchnia drogi na 
tyłach naszego biurowca jest bardzo dziurawa. Jadąc swoim samo-
chodem, muszę bardzo uważać, żeby czegoś w nim nie uszkodzić. 
Jadąc testowanym Mercedesem, przeżyłem duże zaskoczenie. Auto 
doskonale amortyzowało, dając mi pewność, że niczego nie uszko-
dzę. Warto dodać, że pneumatyczne zawieszenie zmienia nieco 
parametry w zależności od wybranego trybu jazdy. To również jest 
cecha do zapisania po stronie zdecydowanych zalet. 

W samochodzie często słucham muzyki. System nagłośnieniowy 
w testowanym wozie spełnił moje oczekiwania z nawiązką. Jakość 
dźwięku, jego pełnia powodują, że muzyka brzmi jakbyśmy słuchali 
jej na porządnym sprzęcie domowym. Na dłuższych trasach z pew-
nością pomaga to ograniczyć zmęczenie jazdą.

I na koniec jeszcze uwaga w odniesieniu do ogólnego wrażenia. 
Wsiadając do Klasy E można w pierwszej chwili pomyśleć, że obsłu-
ga auta będzie skomplikowana, bo jest ono pełne nowoczesnych 
rozwiązań i gadżetów. W trakcie korzystania z niego szybko zmienia-
my zdanie. Podstawowe, najczęściej używane elementy mamy w za-
sięgu rąk trzymanych na kierownicy. Sterowanie systemem multime-
dialnym również jest wygodne – dotykowe albo za pomocą czegoś 
na wzór joysticka dostępnego łatwo  z prawej strony w przestrzeni 
między fotelami. Nie trzeba dużo czasu, by się w tym wszystkim zo-
rientować.

Komu poleciłbym ten samochód? Trudno wskazać jedną grupę. 
Sprawdza się w  mieście, bo jest oszczędny jeśli chodzi o  paliwo, 
jego bateria daje się naładować ze zwykłego gniazdka, rusza dyna-
micznie spod świateł. Do tego jest po prostu  maksymalnie kom-

fortowy. Ale zadowoleni będą również ci, dla których samochód to 
narzędzie pracy – w  sensie pokonywania długich tras na przykład 
w interesach. Będą się czuć w Klasie E wygodnie i bezpiecznie. Jed-
ni i drudzy na pewno docenią przyjemność prowadzenia, bo to auto 
nie jeździ a płynie po drodze.”

W  razie pytań o  prezentowany, jak i  pozostałe modele marki 
Mercedes- Benz zapraszamy do autoryzowanego Salonu Mercedes
-Benz Mojsiuk w Starych Bielicach k/Koszalina, ul. Koszalińska 89 lub 
pod nr tel.: 94/34 77 372, www.mojsiuk.mercedes-benz.pl

Szukaj nas na Facebooku: Mercedes-Benz Mojsiuk

Mercedes-Benz E 350 e jest dostępny 
w programie Lease&Drive 1%

od 2 549 zł netto.



W Koszalinie czeka 
na Ciebie Twój nowy 
Volkswagen z rocznika 
2018  z rabatem 
nawet do 24 000 zł

Autoryzowany Dealer Krotoski-Cichy
Koszalin, ul. Gnieźnieńska 24B, tel. (94) 317 79 50, salon.koszalin@krotoski-cichy.pl



ektor turystyczny Tajlandii przeżywa rozkwit. Kraj przy-
ciąga turystów unikalnymi atrakcjami, a także otwarto-
ścią i serdecznością mieszkańców. Od dawna był moim 
podróżniczym marzeniem. W końcu nadszedł czas, 
aby skonfrontować wyobrażenia z  rzeczywistością.  

Jestem przekonana, że wizytę w Krainie Uśmiechu najlepiej zorgani-
zować samemu. I choć jest to nieco czasochłonne, to wbrew pozo-
rom, nie jest trudne.

Kiedy jechać?

Sezon turystyczny w Tajlandii trwa od listopada do lutego - panuje 
wtedy pora sucha, a temperatury, jak na Tajlandię, są przyjemne. Mi-
nusem są oczywiście ceny, które w tym czasie znacząco rosną, a ab-
solutny szczyt drożyzny przypada na czas świąteczno-noworoczny.

Wyjazd do Tajlandii można rozważyć także w okresie od maja do 
połowy października, gdy trwa tam pora deszczowa. Pada wówczas 
wprawdzie często i intensywnie, ale nie są to ulewy trwające całymi 
dniami, które znamy z Polski. Zazwyczaj po godzinnym deszczu wy-
chodzi słońce. Plusem tego terminu są o wiele niższe ceny.

Od marca do kwietnia trwa pora gorąca. Temperatury przekracza-
ją wówczas 40 stopni i nie ma mowy o jakimkolwiek zwiedzaniu.

Szczepienia

Według informacji ze strony Ministerstwa Zdrowia - żadne szcze-
pienia nie są wymagane, jednak jest kilka zalecanych (dur brzusz-
ny, WZW typu A i B oraz zestaw tężec, polio, błonica). Wiele zależy 
od tego, co w Tajlandii planujecie robić - zwiedzać, plażować i jeść 
w  polecanych miejscach, czy może buszować po dżungli, jeść na 
ulicy i szukać przygód w dzielnicy Patpong. Przed wyjazdem warto 
więc umówić się do lekarza medycyny podróży i z nim skonsultować 
wątpliwości. 

Ja i mój narzeczony nie zdecydowaliśmy się na żadne szczepie-
nia. Zainwestowaliśmy natomiast w dobre ubezpieczenie, które za-
pewniało nam opiekę zdrowotną, jeżeli byłaby ona konieczna. Przed 
i w trakcie wyjazdu zażywaliśmy także probiotyki. Warto wspomnieć, 
że opieka medyczna w Tajlandii jest na naprawdę wysokim pozio-
mie, ale jest też bardzo droga. 

Wiza i paszport

Obywatele Polski wyjeżdżający do Tajlandii na mniej niż 30 dni 
nie potrzebują wizy. Na lotnisku otrzymują tzw. visa on arrival, która 
jest darmowa. Należy pamiętać jednak o tym, by paszport był ważny 
jeszcze przez co najmniej 6 miesięcy, licząc od daty wyjazdu. 

W tym kraju niemal wszystko imponuje i zachwyca - od restauracji serwujących przepyszne jedzenie, przez bajkowo kolorowe świątynie, 
po rajskie plaże. Jak cieszyć się tymi atrakcjami bez stresu? Oto garść porad wynikających ze świeżego doświadczenia.

W Krainie Uśmiechu. 
Tajlandia na własną rękę

s
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Ubezpieczenie

Przed każdą podróżą, szczególnie poza Unię Europejską, gdzie 
nie obowiązuje karta EKUZ, należy się ubezpieczyć. To punkt w pla-
nie przygotowań, na którym nie warto oszczędzać. Poza wysokością 
kosztów leczenia szczególną uwagę należy zwrócić na zapisy doty-
czące bezgotówkowego rozliczania się ze szpitalem, szczepień oraz 
dopuszczalnej zawartości alkoholu w organizmie.

Waluta

Do Tajlandii najlepiej wziąć euro, funty lub dolary (muszą być wy-
dane po 2006 roku), które na miejscu wymienimy na baty tajskie. 
Część pieniędzy trzeba wymienić już na lotnisku. Jeżeli przygodę 
z Tajlandią rozpoczniecie - tak jak ja - w Bangkoku, to polecam znaj-
dujący się na najniższym piętrze tamtejszego lotniska kantor Super 
Rich, który ma najkorzystniejsze kursy. 

Planowanie „podróży marzeń”

Planowanie ponad trzytygodniowego wyjazdu do Tajlandii musi 
być sztuką kompromisu. To rozległy kraj z mnóstwem atrakcji. Od-
ległości są duże i  nie da się zobaczyć wszystkiego, tym bardziej, 
że urlop ma być odpoczynkiem, a nie katorgą. Planując podróż do 
„Krainy Uśmiechu”, należy wziąć pod uwagę nasz budżet, styl podró-
żowania, osobiste preferencje i marzenia (moim było odwiedzenie 
sanktuarium słoni i mimo wysokiej ceny, był to obowiązkowy punkt 
wycieczki). 

Przygotowania do wyjazdu rozpoczęliśmy 6 miesięcy przed wylo-
tem. Zaczęliśmy od biletów, które bywają największym kosztem wy-
prawy. Wygodnie do Tajlandii można polecieć liniami Qatar Airways 
lub Emirates, a tanio UIA lub Air China. My zdecydowaliśmy się na 
wersję wygodną, którą zdecydowanie polecam. Uwierzcie, że dwa 
sześciogodzinne loty nawet w najwygodniejszym samolocie są ka-
torgą. Za loty do Bangkoku liniami Qatar Airways, z krótką przesiad-
ką w Doha, zapłaciliśmy 2000 złotych za osobę i w tym terminie była 
to dobra cena. Jeśli chcecie polecieć tanio (albo raczej taniej) to bi-

lety na loty ukraińskimi liniami można dostać za 1300 złotych. Ceny 
biletów śledziłam w wyszukiwarce lotów skyscanner.pl oraz kayak.pl. 

Kolejnym punktem przygotowań było określenie atrakcji i miejsc 
noclegowych. Wytrawni podróżnicy, którzy w  Azji spędzają kilka 
miesięcy, stawiają na spontaniczność i rekomendują rezerwowanie 
tylko pierwszego noclegu. Ja lubię mieć wszystko zaplanowane, 
więc poza ostatnimi noclegami w Bangkoku, wszystkie hotele rezer-
wowałam w Polsce przez stronę Booking.com. Można w ten sposób 
wiele zaoszczędzić. Także tutaj działa zasada „im wcześniej, tym le-
piej”. Noclegi rezerwowałam we wrześniu i było to nieco za późno. 
Wiele atrakcyjnych ofert było już wykupionych. W rezultacie za 20 
noclegów zapłaciliśmy 4000 złotych. Spaliśmy w trzygwiazdkowych 
hotelach i pensjonatach, a na wyspach pozwoliliśmy sobie na więcej 
luksusu i zdecydowaliśmy się na czterogwiazdkowe resorty. 

Co spakować do Tajlandii?

Skoro decydujecie się na samodzielną organizację wyjazdu, to 
zakładam, że macie w planach przemieszczanie się. Zdecydowanie 
polecam więc wzięcie plecaka, który w razie lotów między destyna-
cjami w samej Tajlandii, zmieści się w limicie bagażu podręcznego 
(maksymalnie 50 litrów). Plecak docenicie także w momencie, gdy 
łódka dowożąca was na wyspę zatrzyma się 10 metrów od brzegu, 
a żeby dotrzeć do hotelu będziecie musieli przejść przez plażę. 

Zdecydowanie nie ma potrzeby brania nadmiaru garderoby, 
ponieważ na każdym rogu znajdziecie pralnie, gdzie za kilogram 
prania zapłacicie 5 zł. Nie zabierajcie też ciepłych ubrań, chyba, że 
wybieracie się do dżungli na północy kraju. 

Pamiętajcie, że aby wejść do tajskich świątyń musicie mieć zakryte 
kolana i ramiona. 

Pakując się, nie zapomnijcie o podstawowych lekarstwach prze-
ciwbólowych, przeciwgorączkowych i przeciwbiegunkowych. Środ-
ki na komary lepiej kupić już na miejscu - są dostępne w sklepach 
popularnej sieci 7-Eleven. Zabierzcie natomiast kremy do opalania 
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Fascynująca przyroda - niby wiemy, czego się spodziewać, ale rzeczywistość przerastasta wszelkie wyobrażenia

Tajlandia to kraj, który jest 
idealny na pierwszą podróż 
do Azji, ponieważ turysta jest tutaj 
prowadzony dosłownie za rękę. 
Nadal jednak zachwyca i jest 
egzotyczną przygodą. Można 
o nim powiedzieć jedno - to miejsce, 
w którym każdy znajdzie coś 
dla siebie.
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z wysokim filtrem UV, ponieważ w Tajlandii są one kilka razy droższe 
niż w naszym kraju. 

Transport 

Z lotniska do centrum Bangkoku najtaniej jest się dostać pocią-
giem „Airport Rail Link”. Bilet, a właściwie żeton na przejazd, kupimy 
na najniższym poziomie lotniska, tuż przed wejściem na stację. Kurs 
do centrum (stacja Phaya Thai) kosztuje około 5 zł za osobę. Stamtąd 
możemy przesiąść się w nadziemną kolejkę BTS lub w metro.

Jeśli hotel znajduje się w okolicach Wielkiego Pałacu, to najlepiej 
zamówić taksówkę lub Graba (tajski Uber), ponieważ poza autobu-
sami, nie jeździ tam żadna inna komunikacja miejska. Cena za tra-
sę z lotniska wyniesie około 50 zł (dochodzi opłata lotniskowa oraz 
koszt autostrad). Poza tym taksówki w Bangkoku są bardzo tanie, ale 
zawsze trzeba pytać o taksometr (taxi-meter) inaczej na pewno prze-
płacimy. My najczęściej korzystaliśmy z Graba, którego zamawiali-
śmy przez aplikację w telefonie. Cena była z góry podana, a trasę 
można było kontrolować. Przejazd Grabem kosztował tyle samo, co 
korporacyjną taksówką, a nie trzeba było męczyć się z wyjaśnianiem 
celu podróży. 

Będąc w Tajlandii nie można nie skorzystać z tuk-tuka - rikszy, która 
jest wręcz symbolem Azji. Tutaj już żaden cennik nie obowiązuje - za-
płacisz tyle, ile wytargujesz. Wiele osób przestrzega przed kierowca-
mi, którzy nie dość, że jeżdżą jak szaleńcy, to próbują wozić turystów 
po „zaprzyjaźnionych” miejscach. My mieliśmy szczęście i  trzy razy 
trafiliśmy na sympatycznych i  skłonnych do negocjacji kierowców. 
Choć każdy z nich jeździł jak szalony, to czuliśmy się bezpiecznie. 

Bangkok warto zobaczyć także z  perspektywy wody. Przejażdż-
ka tramwajem wodnym po rzece Menam to nie tylko dobra opcja 
transportu, ale także atrakcja sama w sobie, szczególnie wieczorem 
lub o zachodzie słońca. Najlepiej wsiąść do jednej z łódek, którymi 
podróżują mieszkańcy miasta. Są one bowiem kilka razy tańsze niż 
te dla turystów.

Popularnym środkiem transportu jest także skuter, który w Tajlan-
dii często pełni funkcję taksówek. My nie odważyliśmy się wsiąść na 
niego w Bangkoku, ale wypożyczyliśmy go podczas pobytu na wy-
spie. Koszt to 25 zł za dzień. 

Przed wypożyczeniem koniecznie trzeba dokładnie obejrzeć 
skuter, a  najlepiej zrobić zdjęcia każdej usterki, aby uniknąć póź-
niejszego obciążenia kosztami naprawy. Aby legalnie poruszać się 
skuterem, należy mieć prawo jazdy kategorii A, a wiele wypożyczalni 
przy podpisywaniu umowy wymaga zostawienia paszportu. Należy 
też pamiętać o tym, że w Tajlandii ruch odbywa się lewą stroną jezd-
ni - dla wielu może być dużą barierą. Litr paliwa kosztuje około 4 zł. 

Pomiędzy miastami najlepiej podróżować autobusami lub pocią-
gami. Bilety bez problemu dostaniemy w kasie na dworcu. Dłuższe 
trasy jak np. z  Bangkoku na wyspy warto pokonywać samolotem. 
Przy wcześniejszej rezerwacji loty wewnątrzkrajowe kosztują około 
70 zł za osobę (Bangkok-Krabi). Cena za lot może więc wynieść tyle 
samo, co za podróż lądem, a zaoszczędzimy bardzo dużo czasu. 

Co warto zobaczyć?

Większość turystów swoją przygodę z Tajlandią zaczyna w Bang-
koku. Obowiązkowymi wręcz miejscami do zobaczenia są Wat Pha 
Kaew z Wielkim Pałacem, Wat Pho, Wat Traimit, świątynia Wat Arun, 
Złota Góra oraz dom Jima Thompsona. Warto udać się na zakupy 
na Chatuchak Market (jeden z największych na świecie targów), na 
imprezową Khao San Road oraz do Parku Lumphini i tam wypatry-

Dary dla bóstwa

Kierowcy niewielkich taksówek jeżdżą jak szaleni, 
a jednak do wypadków dochodzi bardzo rzadko

Jedna z atrakcji to przejazd pociągiem słynnym mostem na rzece Kwai
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wać waranów. Doskonałym miejscem na wieczorny spacer jest także 
dzielnica Chinatown, która jest królestwem ulicznego jedzenia.

Z wizytą w domu króla

Wybierając się do Wat Pha Kaew trzeba nastawić się na kilometry 
zwiedzania w dużym upale i wielkim tłumie, dlatego podstawowym 
wyposażeniem powinna być butelka wody. Aby wejść do komplek-
su należy mieć odpowiedni strój, który zakrywa ramiona i kolana. 

Budowę kompleksu rozpoczęto w  1782 roku. A  na otoczonym 
murem terenie znajduje się ponad 100 budowli. Jednym z najważ-
niejszych budynków jest Wielki Pałac, który do 1946 roku był ofi-
cjalną rezydencją króla. W dalszym ciągu odbywają się w nim naj-
ważniejsze uroczystości dworskie i  państwowe, w  tym koronacje 
królewskie. 

Kolejnym ważnym, o ile nie najważniejszym miejscem na terenie 
kompleksu jest świątynia, która kryje w  sobie najbardziej czczony 
w tym kraju wizerunek Szmaragdowego Buddy. Zaledwie 66-centy-
metrowy posążek jest celem pielgrzymek milionów Tajów. 

Na terenie świątynnym znajduje się jeszcze kilka budowli wartych 
uwagi m.in. Złota Czedi, która kształtem przypomina dzwon, a w jej 
środku umieszczone są relikwie Buddy. W  otaczających kompleks 
krużgankach można natomiast podziwiać sceny z eposu Ramakien. 
To 178 kompozycji przedstawiających historię walki dobra ze złem. 

Spotkanie z leżącym Buddą

Nieopodal Wat Phra Kaew znajduje się wybudowany w XVI wie-
ku kompleks Wat Pho. Na jego terenie zgromadzono ponad tysiąc 
wizerunków Buddy, a najsłynniejszym jest Leżący Budda. Posąg ma 
46 metrów długości i 15 szerokości i  ledwo mieści się w przezna-
czonej dla niego świątyni. Budda leży z głową opartą na ręce - to 
moment, w którym przechodzi w stan nirwany. Na ścianach znajdują 
się malowidła przedstawiające poprzednie wcielenia oświeconego, 
zaś wzdłuż jednej z nich znajduje się 108 misek, do których wrzuca 
się monety - ma to zapewnić szczęśliwe życie. 

Drugim co do ważności miejscem w kompleksie jest kaplica Phra 
Uposot, wewnątrz której znajduje się posąg medytującego Buddy. 
Został on uratowany z dawnej stolicy Ayutthayi, a w jego podstawie 
znajdują się prochy króla Ramy I.

Należy pamiętać, że do wizerunków Buddy nie wolno obracać 
się plecami ani siadać ze stopami skierowanymi w  ich stronę. We 
wszystkich świątyniach należy także zdejmować obuwie. 

W samym centrum kompleksu znajdują się cztery stupy, które wy-
budowano na cześć pierwszych władców z dynastii Czakri. Budowle 
są ozdobione ceramicznymi płytkami, co tylko potęguje ich wyjąt-
kowość. 

Miasto świątyń i drapaczy chmur

Będąc w Bangkoku, warto także odwiedzić świątynię Wat Traimit 
z imponującym 3-metrowym posągiem Buddy, który w całości wyko-
nany jest ze złota i znajdującą się na drugim brzegu rzeki świątynię 
Wat Arun ozdobioną korowymi mozaikami z rozbitej chińskiej por-
celany. To w jej wnętrzach mieścił się początkowo posąg Szmarag-
dowego Buddy. Polecam także włożyć nieco wysiłku i wejść na Złotą 
Górę, z której roztacza się przepiękny widok na panoramę miasta. 

Ciekawą atrakcją będzie także odwiedzenie znajdującej się na 83. 
piętrze restauracji w  Baiyoke Tower II, który jeszcze parę lat temu 
zaliczany był do najwyższych wieżowców na świecie.

Uliczne przyjemności

Nie można pisać o Bangkoku, nie wspominając o ulicznym jedze-
niu. Jeśli będziemy wybierać miejsca, w  którym jedzenie przygo-
towywane jest na bieżąco, to nie trzeba obawiać się żołądkowych 
rewolucji. W  Bangkoku warto wybrać się do dzielnicy Chinatown, 
gdzie jedzenie jest tanie i  autentyczne tajskie. Koniecznie trzeba 
spróbować takich dań jak: Pad Thai, Tom Yum, Som Tam, Khao Pod, 
a przede wszystkim deser Mango Sticky Rice i owoce morza, któ-
re w Tajlandii są naprawdę tanie. Wszystko popijamy wodą prosto 
z kokosa.

Można wybrać wycieczkę łodzią czekającą na turystów, ale taniej wsiąść 
do takiej, którą na co dzień  podróżują między wysepkami miejscowi

Wszechobecne wśibskie małpy to widok zwyczajnyAutorka w sanktuarium słoni
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Tajlandia to także królestwo masażu. Na gabinety masażu 
natkniecie się w każdej miejscowości. Warto skorzystać z oferowa-
nych w nich usług, szczególnie po intensywnym zwiedzaniu, ponie-
waż cena jest niewielka, a ulga dla stóp niewyobrażalna.

Ile dni warto spędzić w  Bangkoku? Odpowiedzi na to pytanie 
przed wylotem szukałam w wielu miejscach. Większość osób poleca 
zostanie tam przez 2-3 dni, niektórzy sądzą także, że powinno się 
go całkowicie ominąć, co według mnie byłoby niewybaczalnym błę-
dem. My spędziliśmy tam 4 dni i uważam, że to jest wystarczający 
czas. 

Historyczne miasto 

80 kilometrów od Bangkoku znajduje się Ayutthaya - dawna sto-
lica Syjamu. Miasto było kiedyś najbogatszym i jednym z najnowo-
cześniejszych miejsc na świecie. Dziś o jego przeszłości przypomi-
nają imponujące ruiny. W 1991 roku historyczne miasto wpisano na 
listę UNESCO. Do Ayutthayi można dotrzeć pociągiem z drewniany-
mi ławkami, którym podróżują mieszkańcy Tajlandii. 

Ciemna strona historii

Miejscem, które znajdowało się na liście moich marzeń było 
sanktuarium dla słoni. Jego właściciele ratują zwierzęta, które dra-
stycznymi sposobami zmuszane były do pracy w  przemyśle tury-
stycznym. W sanktuarium to turysta pracuje na rzecz zwierząt - przy-
gotowuje im jedzenie, karmi je i myje. Jedno z takich miejsc znajduje 
się w pobliżu Kanchanaburi - miasteczka, w którym podczas II wojny 
światowej Japończycy wykorzystywali alianckich jeńców wojennych 
i robotników z Azji do budowy torów kolejowych. Trasę nazywa się 
Koleją Śmierci, ponieważ w trakcie jej budowy zginęło 100 tysięcy 
osób. 300-metrowy most kolejowy znajdujący się na rzece Kwai 
przypomina o tych mrocznych czasach. 

Egzotyczne tajskie wyspy

Wiele osób, gdy myśli o  Tajlandii widzi rajskie plaże. Problem 
pojawia się, gdy trzeba wybrać tę, którą odwiedzimy. My postawili-
śmy na wybrzeże Andamańskie. Rozpoczęliśmy od Ao Nang, które 
stanowiło bazę wypadową na pobliskie wyspy. Wycieczki można 
kupić w znajdujących się na każdym kroku punktach turystycznych. 
Ceny są mocno zawyżone, więc trzeba się targować. My zbijaliśmy je 
o niemal połowę. Z Ao Nang warto popłynąć na plażę Railay, Maya 
Bay oraz wyspę Hong. Ostatnie dni spędziliśmy na odpoczynku na 
Koh Lancie. To tam wynajęliśmy skuter i odkrywaliśmy ukryte plaże. 
Stamtąd też udaliśmy się na wycieczkę ze nurkowaniem do prze-
pięknego Parku Narodowego Koh Rok. 

„W Tajlandii tanio to już było”

Trzytygodniowy wyjazd do Tajlandii kosztował nas 14 tysięcy zło-
tych za dwie osoby, przy czym naprawdę kupowaliśmy to, na co mie-
liśmy ochotę. Koszty podwyższył 3-dniowy pobyt w Kambodży, do 
której pojechaliśmy zobaczyć kompleks świątyń Angkor oraz duże 
zakupy na targu. Dla jednych taki wydatek to bardzo dużo, dla in-
nych niewiele. Według nas to odpowiednia cena za podróżowanie 
w standardzie europejskim, z równoczesnym poznawaniem lokalnej 
kultury. Jeśli chcecie obniżyć koszty, wystarczy lecieć tańszymi linia-
mi, jechać tuż przed sezonem i spać w tańszych hotelach. Uważam, 
że taki wyjazd można zamknąć w 10 tysiącach złotych za dwie osoby, 
ale zgadzam się trochę ze stwierdzeniem jednego z podróżników, 
że „w Tajlandii tanio to już było”. Niektóre miejsca są nawet dwa razy 
droższe niż pięć lat temu.

Autor: Ewelina Żuberek
Największy z posągów Buddy nie mieści się w całości w świątyni

Architektura świątyń zapiera dech w piersiach

Uliczne jedzenie jest pewne, o ile jest przygotowywane na naszych oczach
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Odwieczny dylemat: powinno być nam ciepło, czy powinnyśmy być stylowe? A może warto połączyć jedno z drugim 
i zadbać o to, by wyglądać dobrze, jednocześnie nie marznąc? 

Pośród tak dużego wyboru akcesoriów wybór szykownego szalika, nakrycia głowy czy stylowych rękawiczek nie powinien 
być kłopotem. Jeśli nie lubimy wełnianych czapek – wybierzmy opaskę lub nauszniki. Jeśli nie nosimy skórzanych 

rękawiczek, wybierzmy te ciepłe z polarem i wełną. 

Znajdź idealne rozwiązanie dla siebie i bądź stylowa tej zimy!

Szykowna 
zima
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Realizacja:

Fotografia: Kuba Makarewicz
Modelka: Klaudia Kraszewska

MUA: Karolina Maciejewska
Stylizacja/Realizacja: Marta Waluk
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W naszym cyklu prezentacji domów i mieszkań przedstawiamy dom jednorodzinny w Koszalinie zaprojektowany przez  Bartosza Krawca 
ze szczecińskiej pracowni architektonicznej Archibaltic dla państwa Renaty i Mariusza Tomiaków. Budynek jest dwukondygnacyjny, z jedną 
kondygnacją podziemną, o łącznej powierzchni ponad 450 mkw. 

Przestrzeń 
i prostota
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e względu na znaczną odległość  dzielącą architekta 
od budowy o pomoc w  realizacji budynku popro-
szono koszalińskie biuro projektowe Nowa Pracow-
nia, zlecając równocześnie opracowanie elewacji, 
otoczenia i architektury wnętrz.

W  parterze znajduje się obszerna otwarta przestrzeń dzienna 
zawierająca salon, jadalnię, kuchnię ze spiżarnią i  komunikację . 
Z przedsionka jest wejście do garażu przez wielofunkcyjne pomiesz-
czenie gospodarcze. 

Strefę trzech sypialni oddziela od części dziennej szklana ściana 
z grafiką zaprojektowaną przez architekta Waldemara Waszkiewicza 
z  Nowej Pracowni. Grafika w  formie wielkoformatowych fotografii 
pejzażowych znajduje się w różnych wnętrzach domu. Założono jej 
okresową wymianę jako prosty sposób zmiany plastyki przestrzeni.

z
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W  części podziemnej domu znajduje się gabinet gospodarza, 
strefa SPA i  fitness oraz pomieszczenia gospodarcze. Tutaj Nowa 
Pracownia najmocniej zaingerowała w konstrukcję budynku, projek-
tując  dachowe naświetle schodów, wielkopowierzchniową witrynę  
gabinetu z przylegającym do niego tarasem i kaskadową ścianą zie-
leni.

Inwestor, a zarazem współtwórca projektu, kładł nacisk na prosto-
tę rozwiązań plastycznych i jakość zastosowanych materiałów. Na ja-
kość projektu wpłynęli również  Zbigniew Cygler z firmy Cygler Styl 
i Mariusz Rygliszyn z firmy Chwostek.

Fotografie: Nowa Pracownia



Koszalin, ul. Lniana 8

+48 94 345 07 70

koszalin@kosmaz.com.pl

www.kosmaz.pl

Planujesz zakup kuchni?
Masz wątpliwości?
Planujesz zakup kuchni?
Masz wątpliwości?

Ta usługa 
- JAZDA 
PRÓBNA 
KUCHNI 
jest dla Ciebie

W każdy piątek 
w godzinach od 8.00 do 16.00 
zapraszamy na konsultacje 
dotyczące ergonomicznych rozwiązań w kuchni

Czekamy na Ciebie



Design56 

Ogrzewanie domów jednorodzinnych piecami i kotłami na pellet staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem. Rozwiązaniem, 
co bardzo istotne, przyjaznym dla środowiska. Choć problem smogu Koszalin dotyka jeszcze w niewielkim stopniu, warto 
z wyprzedzeniem wybierać urządzenia, spełniające zarówno aktualne, jak i przyszłe, coraz to bardziej rygorystyczne, normy 
dot. emisji (np. Ecodesign 2022).

piece 
na pellet 
– ekologia 
i wygoda



zym tak właściwie jest pellet?

Pellet uznawany jest za jeden z najbardziej efek-
tywnych i ekologicznych materiałów opałowych. 
Jest alternatywą dla gazu, pomp ciepła i kominków 

z płaszczem wodnym. Należy do grupy tzw. biopaliw, a jego najczę-
ściej występującą formą jest pellet drzewny. Są to sprasowane pod 
wysokim ciśnieniem i zgranulowane odpady drzewne (głównie tro-
ciny) - najczęściej o średnicy 6-8 mm. Pellet pakowany jest w wygod-
ne worki (zwykle po 15 kg), które można łatwo składować. Cechuje 
się dużą wydajnością energetyczną - wartość energetyczna pelletu 
to ok. 5,3 kW (porównywalna z wysokiej jakości drewnem opało-
wym). 

Jednym z największych atutów urządzeń na pellet, oprócz wspo-
mnianej ekologiczności, jest wygoda użytkowania. Pellet wsypuje 
się do specjalnego zasobnika, a do paleniska dostarczany jest auto-
matycznie oraz automatycznie jest zapalany (w przeciwieństwie do 
drewna i węgla). Urządzenie samo utrzymuje też odpowiednią dla 
domowników temperaturę (może pracować bezobsługowo nawet 
do kilku tygodni, co pozwala ogrzać dom także podczas dłuższej 
nieobecności). Dodatkowo wszystkie funkcje można z łatwością 
kontrolować także za pośrednictwem smartfona.  Co ważne, pod-
czas spalania nie wydzielają się żadne szkodliwe substancje, a wy-
twarzana ilość popiołu jest minimalna.

Piece i kotły na pellet teraz także w ofercie Manufaktury
 kominków

Manufaktura kominków w Koszalinie (ul. Szczecińska 37) pod ko-
niec 2018 roku powiększyła swój salon o nową powierzchnię eks-
pozycyjną, wprowadzając do oferty właśnie m.in. piece i kotły na 

pellet. – Wsłuchaliśmy się w głosy mieszkańców Koszalina i pobli-
skich miejscowości, którzy zaglądali do nas i poszukiwali wysokiej 
jakości urządzeń na pellet  – mówi właściciel koszalińskiego sklepu 
z kominkami. W Manufakturze kominków znaleźć można od tej pory 
urządzenia takich marek jak Red, MCZ, Kozlusan, Cadel oraz Biawar 
(Pellux). Ponadto w salonie można zaopatrzyć się także w sam pellet 
(oczywiście certyfikowany).

Program „Czyste Powietrze”

Warto wiedzieć, że na piece i kotły na pellet, spełniające odpo-
wiednie wymogi techniczne, można aktualnie otrzymać dofinan-
sowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” (w swoich zało-
żeniach program ma być realizowany w latach 2018-2029). Celem 
programu jest ograniczenie emisji pyłów i innych szkodliwych sub-
stancji, które są spowodowane między innymi przez ogrzewanie po-
mieszczeń przestarzałymi piecami i kotłami. Wysokość dotacji jest 
zależna od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. – Oczy-
wiście posiadamy w swojej ofercie szeroki wybór pieców i kotłów, 
na które można otrzymać wspomniane dofinansowanie. Zaintereso-
wanych zapraszamy do naszego salonu po szczegóły – powiedział 
na koniec właściciel Manufaktury kominków.

Manufaktura kominków
ul. Szczecińska 37 (obok stacji paliw)

www.manufaktura-kominkow.pl
Godziny otwarcia:

Poniedziałek-piątek: godz. 9-17
Sobota: godz. 10-13
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Walentynkowa 
tarta

Składniki na kruche ciasto:
» 250 g mąki
» 70 g cukru pudru
» 150 g masła
» 1 jajko
» 1 żółtko
» zczypta soli

Wiśniowe nadzienie:
» ok. 700-800 g wiśni (można użyć mrożonych, waga po rozmrożeniu)
» 5 łyżek cukru trzcinowego lub ksylitolu 
» 3 łyżki mąki ziemniaczanej
» 1 łyżka bułki tartej

Oraz:
» małe jajko (do posmarowania wierzchu ciasta)

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki na kruche 
ciasto sprawnie zagniatamy. 
W  razie potrzeby dodajemy 
łyżkę zimnej wody. Dzielimy 
ciasto na dwie połowy. Za-
wijamy każdą część w  folię 
i  wkładamy do lodówki na ok. 
1 godzinę do schłodzenia (lub 
na krócej do zamrażarki). Mro-
żone wiśnie pozostawiamy na 
sitku (by pozbyć się nadmiaru 
soku) do rozmrożenia.

Wyjmujemy z  lodówki jedną 
część schłodzonego ciasta, 
rozwałkowujemy i  wykłada-
my nim formę do tarty (spód 
i  boki). Spód nakłuwamy miej-
scami widelcem. Wkładamy 
formę do lodówki do ponow-
nego schłodzenia ciasta (wy-
starczy na ok. 15 min). Na 
schłodzone ciasto wykładamy 
papier do pieczenia i wysypuje-
my kulki ceramiczne lub ryż (by 
obciążyć ciasto i zapobiec opa-
daniu brzegów). Wkładamy do 
piekarnika, nagrzanego do 200 
stopni, na 15 minut. Po tym 
czasie usuwamy papier z  ob-
ciążeniem i  pieczemy ciasto 
do zarumienienia (ok. 10 min.). 
Studzimy chwilę.

Do rozmrożonych wiśni doda-
jemy cukier trzcinowy – mie-
szamy. Następnie wsypujemy 
przesianą mąkę ziemniaczaną 
i  całość znów łączymy. Na 
upieczony spód tarty wysypu-
jemy równomiernie łyżkę bułki 
tartej, a potem wykładamy wi-
śniowe nadzienie. Wyciągamy 
drugą połowę ciasta z  lodówki 
– rozwałkowujemy. Wycinamy 
serduszka (tak jak na zdjęciu) 
i  przenosimy na tartę. Odci-
namy niepotrzebne brzegi. 
Wierzch smarujemy jeszcze 
rozmąconym jajkiem. Tartę pie-
czemy w  200 stopniach przez 
ok. 25 minut. Przed podaniem 
posypujemy cukrem pudrem. 

Przepis i zdjęcia: 
Paulina Reczkowska
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Wegańskie donaty 
z cynamonowym 
cukrem

Składniki:
» 260 g mąki orkiszowej
» 110 g cukru
» 1 i ½ łyżeczki proszku do pieczenia 
» ½ łyżeczki sody oczyszczonej
» ½ łyżeczki cynamonu
» 250 ml mleka sojowego
» 100 ml oleju
» 60 g musu jabłkowego
» 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

Oraz:
» ok. 80 g drobnego cukru + 1 łyżeczka cynamonu

Sposób przygotowania:
W  jednej misce umieszczamy su-
che składniki, w  drugiej mokre. 
Łączymy zawartości obu misek 
rózgą kuchenną. Masę przekłada-
my następnie do formy na donaty. 
Donaty pieczemy przez ok. 20-25 
minut w  temp. 180 stopni. Po wy-
ciągnięciu obtaczamy w mieszance 
drobnego cukru z cynamonem. 
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Zamówienia   lub telefonicznie +48 509 983 362.
Konsultacje dietetyczne +48 500 011 326.

JAK STRACIĆ  
3 KG W 3 DNI?

Przybranie kilku kilogramów po świętach dla wielu osób bywa frustrujące. A przecież każdy chce wejść w Nowy Rok bez nadprogramowych kilo-
gramów. Stosując detox warzywno - owocowy schudniemy skutecznie i smacznie. Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania dotyczące 
diety sokowej.

Czy wytrzymam 3 dni na płynnej diecie?
To pytanie klienci zadają najczęściej i zawsze jako pierwsze. Polecamy 
spróbować i nie bać się głodu, on występuje bardzo rzadko, czym nasi 
klienci są zaskoczeni. Pamiętaj dziennie wypijasz 6 soków to razem 
1200 kcal. Z powodzeniem każdy sok zastąpi jeden posiłek.

Czy stosując dietę sokową schudnę?
Prawdopodobnie odnotujesz spadek wagi o około 2-3 kg po trzydnio-
wym detoksie. Choć jedna z naszych klientek potwierdziła redukcję 
wagi o 4,3 kg.

Na czym polega oczyszczanie organizmu?
Żyjemy w pędzie i ogromnym stresie, spożywamy przetworzoną żyw-
ność, tłuszcz, cukier, alkohol, kofeinę, sięgamy po gotowe dania lub fast 
foody. Stosowanie diety sokowej pozwoli Twojemu układowi trawien-
nemu odpocząć i zredukować stres oksydacyjny.

Jakie efekty osiągnę stosując dietę sokową?
Efektami kuracji oczyszczającej jest: oczyszczone ciało i umysł, przy-
pływ energii, poprawa wyglądu skóry, włosów i paznokci, regeneracja 
organizmu, dobre samopoczucie, spadek wagi, przyspieszenie metabo-
lizmu, usunięcie płynów z organizmu, redukcja obrzęków. Korzyści jest 
dużo więcej.

Jak się będę czuł/a podczas detoxu? 
Większość osób martwi  tym, że  detox  kończy się częstymi wizytami 
w toalecie- ta sytuacja pojawia się sporadycznie co potwierdzają nasi 
klienci. Już pod koniec pierwszego dnia prawdopodobnie poczujesz już 
przypływ energii, lekkość i poprawę nastroju. Zapytasz: Jak to możli-

po 15 min od wypicia soku, przez co poczujesz powrót sił witalnych  
i energii do działania  w tak krótkim czasie.

To mój pierwszy detox jak go przeprowadzić?
Jeśli jesteś zdecydowany na podjęcie kuracji proponujemy tę trwającą  
3 dni. Jeśli masz już doświadczenie w przeprowadzaniu kuracji oczysz-
czających możesz zastosować detoks max przez 4-5 dni.

Jak wybrać właściwy detox dla siebie?
Organizm każdego z nas jest zupeł-
nie inny i inaczej będzie reagować  
na oczyszczanie. Każdy z nas ma inne 
preferencje smakowe. Dlatego nasz de-
tox został podzielony na 3 Programy: 
MILD, MEDIUM, STRONG. Jeśli potrzebu-
jesz pomocy zadzwoń 500 011 326  - nasz 
dietetyk przeprowadzi z Tobą wywiad  
i dobierze odpowiedni program.

 NA HASŁO PRESTIŻ
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yt luźny w obwodzie, zachodzący na łopatki i nie-
podtrzymujący stabilnie piersi biustonosz, nieele-
gancko opadające ramiączka, czy za małe miseczki, 
dzielące pierś na pół i nieutrzymujące jej w pełni 
w miseczce, potrafią zniszczyć nawet najpiękniejszą 

kreację wieczorową. Jak uniknąć bieliźnianych wpadek na czerwo-
nym dywanie? 

Podstawa to rozmiar i konstrukcja

Piękny, kształtny biust to marzenie każdej kobiety. W rzeczywistoś-
ci niewiele z nas może pochwalić się idealnymi i proporcjonalnymi 
piersiami. Tu z pomocą przychodzi brafitting. Jeśli chcesz, by biust 
pięknie prezentował się w mocno wydekoltowanej sukience, zadbaj 
o perfekcyjnie dopasowany rozmiar oraz krój biustonosza – odpow-
iedni do konsystencji i kształtu Twoich piersi, jak i rodzaju wybranej 
kreacji. 

Dekoltowa kusicielka

Głęboko wycięty dekolt wymaga odpowiedniego kroju. Idealnym 
rozwiązaniem w takim przypadku jest biustonosz typu plunge, po-
siadający nisko zabudowane złączenie pomiędzy piersiami, dzięki 
czemu nie będzie wystawał spod głęboko wyciętych dekoltów. 
Będzie on również zbierał piersi do środka, ładnie je zaokrąglając.

Wycięte i odkryte plecy

Kreacje, charakteryzujące się głęboko wyciętymi plecami, są 
szalenie kobiece i seksowne, jednak zdarza się często, że efekt psu-
je rzucający się w oczy, wystający z tylnego dekoltu, pas obwodu 
biustonosza. Doskonałym trikiem, często wykorzystywanym przez 
gwiazdy, jest zastosowanie paska obniżającego zapięcie. Jest to 
świetny, prosty sposób, pasujący do wszystkich typów biustonosza. 
Dzięki temu każda głęboko wycięta na plecach bluzka lub sukien-
ka będzie prezentowała się zjawiskowo. Są jednak i takie modele, 
przy których nawet pasek obniżający sobie nie poradzi. Całkowicie 
gołe plecy wymagają już wykorzystania tricku w postaci na przykład 
silikonowych biustonoszy samonośnych. Zakłada się je na od-
tłuszczoną skórę, a myje w czystej, chłodnej wodzie. Ta metoda jest 
jednak dedykowana paniom z mniejszym biustem. 

Problemy „obwodowe”

Izabela Sakutova radzi, czym powinien charakteryzować się 
perfekcyjnie dopasowany biustonosz: - Biustonosz powinien być 
przede wszystkim odpowiednio dobrany w obwodzie pod biustem, 
gdyż to on odpowiada za 80 procent  podtrzymania ciężaru piersi. 
Niestety wśród kobiet w dalszym ciągu panuje błędne przeko-
nanie, że to ramiączka podnoszą piersi. Tymczasem za tę funkcję 
odpowiada właśnie odpowiednio dopasowany obwód biustono-

Perfekcyjny wygląd, zwłaszcza podczas ważnego dla nas wydarzenia, to nie wszystko. Kobieta prezentuje się najpiękniej wtedy, kiedy jest 
pewna siebie i swoich atutów. A może to osiągnąć, gdy dobrze się czuje we własnej skórze i „stroju”, który jest szczególnie bliski jej ciału. 
Odpowiednio dopasowana bielizna potrafi zdziałać cuda i do tego nie trzeba chyba przekonywać żadnej z nas. Przygotowując się na wielkie 
wyjście, warto zadbać więc o perfekcyjnie dobrany biustonosz i modelujące figi. Wówczas nawet najciaśniej okalająca ciało sukienka nie 
ujawni żadnych, nawet najdrobniejszych, mankamentów sylwetki. Izabela Sakutova, międzynarodowa ekspertka od brafittingu i lingerie 
stylingu zdradza bieliźniane tricki, za sprawą których moda wieczorowa już nigdy więcej nie przyprawi Cię o ból głowy.

z

Bieliźniane tricki 
na wielkie wyjście



sza. Chodzi o stabilne, a zarazem wygodne okalanie ciała, które 
ma na celu podtrzymanie ciężaru biustu i zapewnienie ładnie ze-
branego dekoltu. Po czym poznamy, że pas obwodu jest dobrze 
dobrany? Gdy nie odczuwamy ucisku uniemożliwiającego swo-
bodne oddychanie i kiedy pas obwodu biustonosza nie podnosi 
się do góry, zachodząc na łopatki. Powinien być wypoziomowany 
mniej więcej na równi z dołem fiszbinów umieszczonych z przodu. 
To swoisty fundament podtrzymujący piersi, dzięki któremu bi-
ustonosz będzie stabilnie zakotwiczony na klatce piersiowej. Aby 
był dobrze dobrany, zasięgnij darmowej porady brafitterki. 

Modelowanie piersi bez biustonosza

Chociaż żelazne zasady brafittingu mówią o tym, by nawet przy 
małym biuście, nie rezygnować z biustonosza, zdarzają się wyjąt-
kowe sytuacje, w których kreacja nie pozwala nam na zastosowanie 
żadnego z rodzajów dostępnych na rynku biustonoszy. Jesteśmy 
wówczas zdane na akcesoria, które lekko podniosą i ukształtują 
piersi bez pomocy stanika. 

Jednym ze sposobów na uniesienie biustu są ultra cienkie plas-
try o innowacyjnych kształtach: push-up, lift-up i all-up. Poleca się 
je do kreacji z wydekoltowanymi plecami i przodem jednocześnie 
oraz strojów, odważnie eksponujących ciało. Na rynku dostępne są 
również gładkie, samoprzylepne osłonki, dzięki którym brodawki 
nie będą widoczne nawet pod obcisłą sukienką czy kombinezonem. 

Dół równie ważny

Dobierając bieliznę do sukienki wieczorowej, warto także pa-
miętać o odpowiednich majtkach. W wielu sytuacjach lepiej 

sprawdzą się stringi lub zabudowane, bezszwowe figi – w tym 
przypadku dodatkowo ładnie wymodelują one pośladki. 

Według Izabeli Sakutovej, bielizna modelująca to sprzymier-
zeniec każdej kobiety, niezależnie od rozmiaru, który nosi. Umie-
jętnie tuszuje mankamenty sylwetki, uwydatniając jednocześnie 
jej atuty. To świetny sposób na ekspresowe skorygowanie wysta-
jącego brzuszka czy wygładzenie fałdek lub boczków – sprawdzi 
się pod każdym rodzajem ubrania, szczególnie pod dopasowaną 
sukienką. Dla kobiet o kształcie sylwetki typu „jabłko” polecam 
modelujące majtki z wyższym stanem lub gorsety – doskonałe, 
kiedy chcemy podkreślić talię i odjąć sobie kilka centymetrów 
w pasie. Typowe „klepsydry”, czyli panie z szerszymi ramionami 
i biodrami, a wąską talią, charakteryzujące się proporcjonalną syl-
wetką, a chcące wygładzić linię ciała i podkreślić talię, mogą wy-
bierać w bieliźnie modelującej: od gorsetów, przez korygujące 
body, aż po halki modelujące sylwetkę. Kobietom z figurą gruszki 
(biodra o wiele szersze niż górne partie ciała) zdecydowanie pole-
cam półhalki lub wyszczuplające spodenki-bermudy, które świet-
nie sprawdzą się, kiedy chcemy optycznie zmniejszyć zwłaszcza 
dolne partie ciała, w szczególności okolice bioder i ud. Takich 
bieliźnianych trików jest o wiele więcej. Jeśli na przykład posiadasz 
figurę cegły – masz proporcjonalną sylwetkę, ale bez wyraźnie 
zaznaczonej talii – najodpowiedniejszą bielizną dla Ciebie będą 
gorsety i półgorsety, podkreślające talię, oraz figi modelujące 
pośladki, gwarantujące efekt „extra boom”. Jeśli natomiast jesteś 
typowym „rożkiem” (szersze ramiona, duży biust, wąskie biodra), 
najlepsze dla Ciebie okażą się figi modelujące na wysokim pasie 
i wspomniane powyżej figi modelujące pośladki, nadające im ob-
jętości i kształtu poprzez wbudowane wkładki push up – optycznie 
wyrównają w ten sposób proporcje ciała.  
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Izabela Sakutova – międzynarodowy ekspert brafittingu 
z kilkunastoletnim doświadczeniem, autorka jedynej wydanej 
w Polsce i w Rosji książki na temat sztuki brafittingu: „Brafitting. 
Lifting piersi bez skalpela”. Zapalony szkoleniowiec, szefowa 
działu marketingu i PR marek Panache, Bluebella, Soak Wash 
i  Bijoux Indiscrets w  Polsce, współwłaścicielka firmy So Chic 
oraz sieci profesjonalnych salonów brafittingowych Bra Studio 
w  Bułgarii. Zapoczątkowała w  naszym kraju szerzenie nowej 
dziedziny wiedzy - brafittingu. Jest inicjatorką i organizatorką 
wielu kampanii promujących zdrowie piersi i  wspierających 
fundacje charytatywne – kampania Dotykam=Wygrywam, 
Modelled by Role Models – Nowy Wymiar Piękna czy Klinika 
Stanika. Jest brafittingową konsultantką wielu popularnych ak-
torek i prezenterek TV. 
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Szykując się na wielkie wyjście należy również pamiętać o zasa-
dzie, dotyczącej koloru bielizny. Najważniejsza – białemu biustono-
szowi pod białą sukienką mówimy nie! Wiele kobiet nie zdaje so-
bie sprawy z tego, że biały stanik odznacza się pod białym strojem 
bardziej, niż czerwony. Dlatego jeśli kreacja ma taki kolor, bielizna 
pod nią powinna mieć najlepiej kolor nude, czyli cielisty. Świetnie 
sprawdzą się również pudrowe róże i czerwień, ta jednak, na ciem-
niejszych karnacjach. 

Po więcej brafittingowych rad zapraszamy do lektury jedynej wy-
danej w Polsce i w Rosji książki na temat sztuki brafittingu: „Brafitting. 
Lifting piersi bez skalpela”, autorstwa Izabeli Sakutovej, międzynaro-
dowego eksperta od brafittingu i lingerie stylingu.

Koko Plunge Cleo by Panache Koko Plunge Cleo by Panache
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abinet Osteomeden prowadzą przy ulicy Sygie-
tyńskiego Paweł Dżugan i Piotr Mazurek. Od razu 
zastrzegają: - Osteopatia nie jest cudownym spos-
obem na wszystko. Pomaga wykryć wiele chorób 
i dysfunkcji, pozwala je leczyć albo poprawiać 

komfort życia pacjenta. Kiedy jednak diagnoza wskazuje na choroby 
wymagające konsultacji albo oddania pacjenta pod opiekę lekarzy 
specjalistów, osteopata czyni tak natychmiast. W naszej praktyce 
to jakieś 20 procent przypadków. Osteopatia uzupełnia medycynę 
konwencjonalną, ale jej nie zastępuje. Nie jest szarlatanerią, ale in-
nym, niekonwencjonalnym  sposobem diagnozowania, a przede 
wszystkim rozwinięciem możliwości fizjoterapii.

Takie zresztą były założenia osteopatii od samego początku. 
Określił je amerykański lekarz Andrew Taylor Still (1828-1912). 

W USA dziedzina ta dynamicznie się rozwijała.  Obecnie osteopaci 
są często w Stanach lekarzami pierwszego kontaktu, którzy doskon-
alą się zawodowo, zdobywając specjalności – np. chirurgiczną, kar-
diologiczną, diabetologiczną itd. 

W Europie pierwszą szkołę osteopatii otwarto w Londynie na 
początku XX wieku. Kolejne powstawały m.in. w Belgii, Niemczech, 
Skandynawii. W Polsce kształcenie osteopatów rozpoczęło się 
w 2003 roku. Obecnie działa kilka pięcioletnich szkół. 

Już nie tylko pacjenci, ale również coraz więcej lekarzy odnosi się 
z aprobatą do osteopatii. Nic dziwnego, skoro staje się ona dla wie-
lu z nich poszerzeniem wykształcenia lekarskiego. Inna duża grupa 
praktykujących i szkolących się osteopatów to absolwenci studiów 
fizjoterapeutycznych. 

Najpierw dyplom lekarza albo fizjoterapeuty, a później pięcioletnie studia podyplomowe – to droga do uzyskania tytułu wykwalifikowanego 
osteopaty. Osteopatia, czyli metoda diagnozowania stanu zdrowia i leczenia za pomocą dłoni została skodyfikowana w Stanach 
Zjednoczonych 150 lat temu. W Europie pojawiła się na początku XX wieku. W Polsce w szerszej skali zaczęto ją stosować dopiero 
kilkanaście lat temu. Szybko jednak zdobywa ona zwolenników, główne wśród pacjentów, którzy doświadczyli jej skuteczności. 
Szkolą się kolejne roczniki osteopatów, powstają gabinety – również w Koszalinie.  
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Osteopatia – diagnoza 
i terapia w jednym

Od lewej: Paweł Dżugan i Piotr Mazurek



Paweł Dżugan wyjaśnia: - Podstawą osteopatii jest doskonała zna-
jomość anatomii, patologii, fizjologii, biomechaniki i innych dziedzin 
medycznych. Studia osteopatyczne to pięć lat szkolenia, teoretycz-
nego i praktycznego. Uczymy się na sobie nawzajem. Palpacyjnie, 
czyli palcami, badamy kolegów, ale i sami jesteśmy badani. Poznaje-
my w ten sposób rozmaite techniki i ich odczuwanie przez naszych 
przyszłych pacjentów. Warto jednak podkreślić, że w diagnostyce 
współcześni osteopaci wykorzystują również metody obrazowe, 
czyli prześwietlenia rentgenowskie, tomografię komputerową, rezo-
nans magnetyczny. 

Krąg osób, którym osteopatia może przynieść ulgę, jest bardzo 
szeroki – pod względem i wieku, i dolegliwości. Piotr Mazurek wy-
jaśnia: - Możemy pracować z pacjentami w stanach bólowych, po-
operacyjnych, możemy korygować nieprawidłowości w zakresie 
postawy i narządu ruchu. Osteopata jest w stanie przynieść ulgę 
nawet w chorobach terminalnych takich jak niektóre nowotwory 
w określonych stadiach. Oczywiście w takich przypadkach nie chod-
zi o leczenie, ale o ograniczenie bólu, podnoszenie komfortu życia, 
poprawę ogólnego samopoczucia. 

Paweł Dżugan dodaje: - Często spotykamy się z niedowierzani-
em, że metody manualne mogą ograniczać ból. A mogą. Jednak 
najważniejsza jest kwestia ustalenia jego przyczyny, bo ból jest za-
zwyczaj tylko objawem.  Niekoniecznie więc problem istnieje w tym 
fragmencie ciała, który boli. Osteopatia widzi człowieka jako całość 
fizyczną i psychiczną. Bazuje na czterech kluczowych przekonani-
ach, które sformułował dr Still: organizm jest jednością; funkcja 
i struktura organizmu są ze sobą wzajemnie powiązane; organizm 
cechuje ciągłe dążenie do samoleczenia oraz regeneracji - i  wresz-
cie najważniejszy filar teorii: leczenie powinno opierać się o te trzy 
wcześniejsze założenia. 

- Stwierdzenie „mam atak rwy kulszowej” albo „boli mnie bark” to 
dla nas tylko punkt wyjścia – objaśnia Piotr Mazurek. – Na przykład 
objawy rwy kulszowej mogą wynikać z wielu przyczyn. Może to 
być problem z krążkiem międzykręgowym, z korzeniem nerwu, 
z napięciem mięśni albo uwięźnięciem przepukliny i wiele, wiele in-
nych sytuacji. Musimy rozpoznać bezpośrednie powiązania, w tym 
neurologiczne. Często okazuje się, że ból jest skutkiem urazu, który 
miał miejsce wiele lat wcześniej. Organizm może się bowiem za-
adaptować do pewnych uszkodzeń, ubytków, braków i dalej funkc-
jonować. Nawet bardzo długo. Następują rozmaite reakcje kaskad-
owe w ciele, zwiększa się napięcie tkanki, uwrażliwienie układu 
nerwowego co może wpływać dla przykładu na jakość unaczynienia 
- pojawia się choroba. Im więcej czasu upłynie, tym trudniej zorien-
tować się w praprzyczynie bólu. 

Ile potrzeba czasu na złagodzenie albo eliminację bólu? - Czasami 
reakcja jest już po pierwszej wizycie, czasami po kilku zabiegach 
pacjent odczuwa zmniejszenie dolegliwości, poprawę funkcjonowa-
nia. Bywa, że proces wymaga tygodni albo miesięcy, a przy tym wy-
maga również konsekwentnej  współpracy pacjenta z osteopatą, bo 
rolę gra wiele czynników. Chodzi o zmianę nawyków żywieniowych, 
wprowadzenie do codziennego życia wysiłku fizycznego albo sys-
tematyczne ćwiczenia rehabilitacyjne. Dopiero suma takich działań 
daje oczekiwany efekt. 

Osteopaci są trochę jak detektywi: szukają śladów dawnych 
schorzeń, zapomnianych urazów, powiązań i zależności, eliminują 
ślepe tropy. Uzyskują informacje pospolicie nieoczywiste – jak ta, że 
ból głowy może mieć związek z nieprawidłową pracą żołądka albo 
niegdysiejszym złamaniem nogi. 

Jak podkreślają panowie Paweł i Piotr, pomaga zasada patrzenia 
na człowieka jako na skomplikowaną całość. – Nie jeden raz dolegli-

wości fizyczne zależą od doświadczeń emocjonalnych i szerzej psy-
chiki. Napięcia, jakie powstają w organizmie nie wynikają wyłącznie 
z jego fizycznego funkcjonowania. Chcąc właściwie dobrać działanie 
terapeutyczne, musimy brać pod uwagę wszelkie okoliczności. 

Na Zachodzie osteopata to zawód medyczny pierwszego kon-
taktu. We Francji usługi osteopatów są opłacane przez tamtejszy 
odpowiednik NFZ. Tak samo jest w Wielkiej Brytanii, gdzie ordynują 
oni nawet niektóre leki; tam część kosztów wizyt jest refundowana, 
a pacjent tylko dopłaca resztę.

W Polsce są to wciąż usługi poza ramami systemu ochrony 
zdrowia. W dużych polskich miastach pierwsi osteopaci zaczęli 
praktykować mniej więcej 15 lat temu. Swoistym ich „zagłębiem” 
jest Poznań. Pewnie dlatego, że działają tam dwie szkoły osteopatii, 
funkcjonuje renomowany uniwersytet medyczny. 

W mniejszych ośrodkach osteopatia to wciąż jeszcze nowinka. Ale 
i tu rośnie liczba lekarzy, którzy doceniają wsparcie terapeutyczne 
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Osteopatia – warto wiedzieć
• Mylona z masażami, osteopatia jest czymś innym - rozum-
nym i bezpiecznym zastosowaniem technik manualnych dia-
gnostycznych i terapeutycznych wymagającym szerokiej wie-
dzy z różnych dziedzin.  
• Traktuje ona człowieka jako całość i zawsze z takim założe-
niem osteopata przystępuje do badania pacjenta, poszukując 
przyczyn stanów chorobowych nie tylko w oczywistych symp-
tomach.
• Osteopatami zostają lekarze i fizjoterapeuci po podyplomo-
wych pięcioletnich studiach i zdaniu trudnego egzaminu koń-
cowego wraz z obroną pracy badawczej.

Kiedy szukać ratunku u osteopaty? 
• ostre i przewlekłe dolegliwości bólowe,
• okres ciąży i połogu,
• dyskopatie, zmiany degeneracyjne kręgosłupa i stawów, 
   rwa kulszowa,
• stany pooperacyjne, pourazowe i przeciążeniowe,
• wady postawy,
• schorzenia układu pokarmowego, układu krążenia, układu 
   oddechowego, układu nerwowego,
• migreny, bóle i zawroty głowy,
• stany lękowe, depresyjne,
• problemy ze słuchem i wzrokiem,
• przewlekłe zapalenie zatok,
• zastoje limfatyczne,
• osłabienie odporności,
• urazy okołoporodowe u dzieci, plagocefalia, 
• dysfunkcje stomatologiczne.

Dyplomanci 
Panowie Paweł i Piotr posiadają dyplomy magistra fizjoterapii 
oraz specjalistycznych szkoleń z zakresu terapii tkanek mięk-
kich czy Master Course z osteopatii pediatrycznej. Co najważ-
niejsze już niebawem zakończą studia medycyny osteopatycz-
nej we Flanders International College of Osteopathy (Belgia). 
Praktykują we wspólnym gabinecie Osteomeden w Koszalinie. 
Ich prace dyplomowe, bazujące na badaniu naczyń krwiono-
śnych w dnie oka, wykażą, jaki jest wpływ zabiegów osteopa-
tycznych na reakcje układu nerwowego człowieka. 



tej metody. Są to na przykład ortopedzi i chirurdzy, którzy zdają so-
bie sprawę z faktu, że pięcioletnie szkolenie osteopatów wyposaża 
ich w wartościową wiedzę i rozwija kompetencje fizjoterapeutyczne. 
W rekonwalescencji współpraca ortopedy z osteopatą skraca istot-
nie czas potrzebny na to, żeby pacjent wrócił do pełnej sprawności. 

Warto tu jeszcze zaznaczyć, że choć studia są prywatne, kończą się 
trudnym egzaminem. W trakcie nauki również odbywają się sprawd-
ziany oraz staże. 

Paweł Dżugan i Piotr Mazurek podkreślają, że warto co pewien 
czas odwiedzić osteopatę profilaktycznie: - Chodzimy do den-
tystów na przegląd uzębienia. U nas jest podobnie. Można dostrzec 
z wyprzedzeniem pewne niebezpieczeństwa albo uświadomić so-
bie, że dyskomfort z którym nauczyliśmy się żyć, da się zredukować 
albo w ogóle wyeliminować. 

Tak jest na przykład w przypadku pań z bliznami po cesarskim 
cięciu.  Z ginekologicznego czy chirurgicznego punktu widzenia 
wszystko jest w porządku. Rana się zagoiła, na zewnątrz nie widać nic 
niepokojącego. Ale co dzieje się z tkankami pod blizną? – Z blizną 
zawsze warto popracować nawet, gdy nic pozornie się nie dzieje. 
Bo może się dziać za 5-10 lat, gdy pacjentka postanowi wrócić do 
jakiejś aktywności, na przykład  zacznie grać znowu w siatkówkę 
i pojawi się ból. Poza tym w kontekście blizn poporodowych po-
jawiają się jeszcze kwestie zaburzeń trzewnych, zaparć, drętwienia 

nóg lub rąk, utrudnienie zajścia w kolejną ciążę. Mnóstwo zagrożeń. 
Lepiej dmuchać na zimne – przekonuje Piotr Mazurek. - Okres ciąży, 
połogu i kolejne miesiące to czas, kiedy osteopata może udzielić is-
totnego wsparcia. Przez dziewięć miesięcy organizm kobiety mocno 
się zmienia. Mówiąc trywialnie: coś wypełniło przestrzeń brzuszną, 
„rozepchnęło” narządy wewnętrzne, a potem przez kolejne dwa 
miesiące sytuacja musi wrócić do stanu wyjściowego. Przejść przez 
ten proces jest niełatwo. Przy pomocy osteopaty proces ten może 
być bardziej komfortowy. 

Paweł Dżugan dodaje: - Podobnie w przypadku niemowląt os-
teopatia może być bardzo pomocna jako wsparcie prawidłowe-
go ich rozwoju. Chodzi o diagnostykę budowy układu kostnego, 
prawidłowość działania stawów, ale również korekcję ewentual-
nych nieprawidłowości wynikłych w trakcie porodu z powodu roz-
maitych przeciążeń. U dzieci starszych osteopatia może wpływać 
na kształtowanie prawidłowej postawy, wzmocnienie odporności 
i zapobieganie nawrotom chorób układu oddechowego. Zresztą na 
każdym etapie życia człowieka osteopatia ma coś do zaoferowania, 
jeśli nie terapeutycznie, to na pewno profilaktycznie. 

Koszalin, ul. Sygietyńskiego 14 (siedziba ORTHOS-KLINIKA) 
Rejestracja telefoniczna: 662 073 074, 515 620 105 

osteomeden@gmail.com 
www.osteomeden.pl 

www.facebook.com/Osteomeden
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MILLENNIUM DENTAL
Magdalena i Sebastian Lenkiewicz

OD WIZJI DO PERFEKCJI

ul. Jantarowa 25a, Koszalin  tel. 94 347 70 63   www.millennium-dental.pl
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o unikalna, jedyna, profesjonalna propozycja dla 
kobiet w ciąży i kobiet karmiących. Zabieg łączą-
cy pielęgnację z masażem ma zbawienne działanie 
jeśli chodzi o ciało, i psychikę. Można realizować go 
w każdym trymestrze, ale dla pełnego bezpieczeńst-

wa przyjmuje się okres po dwunastym tygodniu ciąży. Bezwzględ-
nym warunkiem wykonania jest stabilność zdrowotna kobiety. 

Tuż przed sesją, terapeutka przeprowadza pogłębioną kon-
sultację, by ostatecznie wykluczyć ewentualne przeciwwskazania 
i upewnić się (i mamę), że nic jej nie grozi. 

– Staram się na wstępie przekazać wszelkie informacje związane 
z przebiegiem masażu, kobieta ma szansę pytać, podzielić się wąt-
pliwościami – mówi Marta Sokołowska-Mróz zarządzająca Małym 
spa i saunarium. Bardzo się cieszę, że spotykam panie, które wiedzą, 
że ciąża nie jest chorobą, a aktywność fizyczna i dbanie o siebie 
zwiększają szansę na mniej bolesny poród i szybszą regenerację. 
Zabieg nie wiąże się z żadną ingerencją w ciało kobiety, nie sprawia 

bólu, za to przynosi ulgę, rozpuszcza napięcia, relaksuje, regeneruje 
mięśnie, zmniejsza opuchliznę, a nawet dolegliwości takie jak wymi-
oty czy mdłości. 

Po konsultacji czas na zagłębienie się w przyjemnościach. Zabieg 
może obejmować peeling cukrowy pleców, masaż pleców, ramion, 
szyi wraz z masażem głowy lub masaż całościowy z zastosowaniem 
kosmetyków bezpiecznych dla kobiety i dziecka. Można włączyć 
do zabiegu także masaż twarzy. – Na pojedynczą sesję terapeutka 
ma pięćdziesiąt minut i poszczególne elementy zabiegu dobiera 
zgodnie z potrzebami klientki – precyzuje Marta Sokołowska-Mróz. 
– Metody i stosowane narzędzia są uzależnione od zaawansowan-
ia ciąży. W praktyce stosujemy także piłkę, ale wyłącznie w trzecim 
trymestrze. 

Część zabiegu kobieta może odbyć w pozycji siedzącej, część 
leżąc na boku, najpierw jednym, potem drugim. – Układ ciała przy-
pomina pozycję boczną ustaloną, tyle że łóżko do masażu pozwala 
na zbudowanie wygodnej niecki – czujemy się jak na hamaku – wy-

Ciąża to okres rozkwitu kobiecości. Czas, kiedy ciało szczególnie potrzebuje relaksu, dopieszczenia i wzmocnienia. Paradoksalnie jednak, 
poza pielęgnacją domową, przyszłe mamy mają niewielkie pole manewru, jeśli chodzi o zabiegi na rzecz urody. Ciąża jest przeciwwskaza-
niem do korzystania z kosmetologii, czasem nawet kosmetyki. Z myślą o nich Małe spa i saunarium w Parku Wodnym Koszalin wprowadziło  
do swojej oferty specjalny, w pełni bezpieczny zabieg pod nazwą „Oaza spokoju”, czyli pięćdziesiąt minut odprężenia. Dla mamy i dziecka, 
bo korzyści z zabiegu odczują oboje. 

t

Park Wodny Koszalin 
specjalnie dla przyszłych mam



jaśnia Marta Sokołowska-Mróz. – Intymność kobiety jest przez cały 
czas chroniona tak, żeby miała absolutne poczucie prywatności. 
Panie wprawdzie często mówią, że nie ma to znaczenia, skoro już 
tyle razy się musiały się rozbierać, ale tym bardziej i z wyjątkową 
pieczołowitością dbam o ich komfort. W czasie zabiegu eksponu-
ję wyłącznie masowane części ciała, zawsze zabezpieczając biust 
i części intymne. Skupiam się na masażu pleców i na uwalnianiu 
miednicy z napięć, które powodują dolegliwości bólowe. Te ostat-
nie niekiedy wzmagają się w okresie ciąży i to, co było niegdyś jedy-
nie dyskomfortem lub zmęczeniem, podczas ciąży staje się dotkli-
we. Wykorzystuję też delikatny streching (rozciąganie) z tradycji thai 
masażu, drenaż limfatyczny, masaż relaksacyjny. 

W pokoju terapeutycznym, gdzie prowadzona jest sesja, znajduje 
się prysznic i toaleta. 

Warto podkreślić, że choć w centrum uwagi jest przyszła mama, 
to będzie on miły także dla malucha. Z doświadczenia Marty 
Sokołowskiej-Mróz wynika, że dzieci w trakcie zabiegu zawsze się 
wyciszają, nawet te, które uchodzą za bardzo aktywne. – Mama 
w czasie sesji osiąga stan głębokiego relaksu albo po prostu ma 
szansę odpocząć czy nawet zasnąć – mówi. – Ten spokój udziela się 
dziecku. Przed zabiegiem pytam o możliwość masowania brzucha. 
Masaż oparty jest na delikatnych ruchach zbierających i nie obejmu-
je centrum. Działa jak kołysanka. Zdarzyła mi się sesja, podczas której 
kobieta w 35. tygodniu ciąży z wyjątkowo pobudzonym chłopcem, 
który upodobał sobie kopniaki w okolice żołądka, podczas masażu 
wycofał się z energicznego wierzgania nogami.

W ramach zaleceń pozabiegowych panie mogą otrzymać zestaw 
ćwiczeń na rzecz wzmocnienia mięśni miednicy czy nóg, mają też 
możliwość kontaktu z terapeutką.

Weronika Woźniak: – Masaż miał dla mnie ogromną wartość. Zo-
stał wykonany w 19 tygodniu ciąży, idealnie dostosowany do moich 
potrzeb. Terapeutka zadbała o  moje zmęczone ciało, odpowiedni 
nastrój służący relaksacji, komfort i poczucie bezpieczeństwa. Bardzo 
przyjemna atmosfera, a  do tego miła pogawędka. Podobał mi się 
i klimat, i wystrój, i muzyka oraz zastosowanie naturalnych kosmety-
ków, bezpiecznych dla kobiet w ciąży. Małe spa to wspaniałe miejsce 
na relaks dla duszy i ciała. 

Agnieszka Nowak: – Miałam przyjemność skorzystać z zabiegu dla 
kobiet w ciąży już w dosyć zaawansowanym stanie, bo 6. miesiącu. 
Zabieg przerósł moje oczekiwania. W czasie masażu czułam się za-
opiekowana, bezpieczna, masażystka nawiązała ze mną kontakt, po 
kolei tłumaczyła mi wykonywane czynności i to, jaki mają wpływ na 
moje ciało oraz dziecko. W czasie masażu miałam poczucie, że je-
stem w dobrych rękach i to dosłownie. Wbrew obawom i przestro-
gom innych kobiet (mam, cioć) po zabiegu miałam poczucie zro-
bienia czegoś korzystnego dla siebie i maleństwa. Masaż odbarczył 
mnie z odczuwanych dolegliwości bólowych kręgosłupa, szczegól-
nie w  obszarze odcinka krzyżowego, zrelaksował, pozwolił też po-
czuć się kobieco.

Park Wodny Koszalin - Małe spa
Koszalin ul. Rolna 14

Zabiegi od poniedziałku do niedzieli: od 12.00 do 22.00
Rezerwacja osobista w recepcji SPA lub telefoniczna: 

tel. 609 249 111 lub 94 721 60 07
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rzez wiele lat geny związane z inteligencją wymykały 
się spod opisu genetyków. W zeszłym roku po raz 
pierwszy holenderski zespół uczonych z Wolnego 
Uniwersytetu w Amsterdamie pod kierownictwem 
prof. Danielle Posthuma przedstawił 52 geny pow-

iązane z inteligencją u 80 tysięcy osób. Kolejne badania nad ludzkim 
genomem doprowadziły do prawdziwego przełomu. Do wcześnie-
jszej listy dopisanych zostało 939 nowych genów. Część z nich opis-
ano już wcześniej w związku z zaburzeniami natury psychicznej. 

Geny czy środowisko?

Od dawno wiadomo, że ludzie często dziedziczą inteligencję 
(i choroby psychiczne) po swoich rodzicach. Geny to jednak na 
pewno nie wszystko, bo warunki środowiskowe, dostęp do edukacji 
czy czynniki stresowe są w stanie modyfikować inteligencję danej 
osoby. Niemniej ostatnie badania dostarczają niezbitych dowodów 
na to, że kombinacja ogromnej liczby różnych genów wpływa na to, 
jak mądrzy jesteśmy.

W zeszłym roku zespół prof. Posthumy stworzył narzędzia staty-
styczne, które pozwoliły na przeszukiwanie ogromnych baz danych 
pod kątem silnych powiązań pomiędzy genami a stanem zdrowia 
fizycznego i psychicznego. Dzięki tym narzędziom Holendrzy za-
prezentowali dowód na związek 52 różnych genów z inteligencją 
u 80 tysięcy osób. 

Ogromne wyzwanie

Badanie w 2018 roku odbyło się na jeszcze większą skalę dzięki 
stworzeniu nowej metody statystycznej o nazwie MAGMA. Umożli-
wiła ona interpretację danych genetycznych i o stanie zdrowia po-
chodzących od 250 tysięcy osób. Naukowcy analizowali informacje 
pochodzące z 14 potężnych baz danych, w tym z bazy UK Biobank 
czy 23andMe. Pierwsza z nich jest bazą, w której gromadzone są in-
formacje genetyczne i zdrowotne pochodzące od pół miliona bryty-

jskich ochotników. Druga z baz, 23andMe, jest bazą prywatnej firmy 
biogenetycznej w Mountain View w Kalifornii, która przechowuje 
informacje na temat pięciu milionów swoich klientów. 

Uczeni szukali związków genów z inteligencją rozumianą jako zdol-
ności matematyczne, logiczne i słowne. Odkryli, że poza wcześniej 
opisanymi 52 genami istnieje kolejnych 939, które odpowiadają 
za naszą inteligencję. Wiele wariantów tych genów pojawiało się 
również u ludzi, którzy cierpieli na stany lękowe, depresje oraz za-
burzenia ze spektrum autyzmu. Dobra wiadomość jest taka, że war-
ianty te spotykane były częściej u osób dłużej żyjących, niechorują-
cych na ADHD, schizofrenię czy chorobę Alzheimera. Jednocześnie 
odkryto, że mechanizmy genetyczne stojące za predyspozycją do 
stanów lękowych są inne niż te, które przyczyniają się do większego 
ryzyka depresji. A to sugeruje, że zaburzenia te powinny być rozpa-
trywane przez lekarzy w odmienny sposób.

Naukowcy zauważyli również, że wiele z genów odpowiedzial-
nych za wyższą inteligencję ulega ekspresji głównie w jednym 
rodzaju komórek nerwowych: w „średnich neuronach kolczastych” 
(ang. medium spiny neurons). Komórki te występują w dużej licz-
bie w jądrze podstawnym, strukturze położonej głęboko w mózgu, 
która jest zaangażowana w funkcje poznawcze, uczenie się i emocje. 

Nowe leki na Alzheimera i na wyższą inteligencję?

Autorzy analizy zwracają uwagę na potencjalne praktyczne wyko-
rzystanie uzyskanych przez nich wyników. Odkrycie, że część war-
iantów genów związanych z inteligencją może zmniejszać ryzyko 
zachorowania na choroby neurodegeneracyjne, może wskazać 
potencjalne nowe cele molekularne dla terapii. A to, że skutkiem 
ubocznym takiego leczenia byłby wzrost zdolności poznawczych… 
Chyba wszyscy bylibyśmy w stanie to zaakceptować. 

Autor: Anna Różańska 

Bycie mądrym ma dwie strony medalu: badania genetyczne wskazują na to, że inteligentni ludzie żyją zazwyczaj dłużej, jednak częściej 
cierpią na zaburzenia autystyczne, stany lękowe oraz depresję. W najnowszych badaniach holenderscy naukowcy przedstawili prawie tysiąc 
genów, od których zależy nie tylko inteligencja danej osoby, ale też jej zdrowie psychiczne.
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Koszalin ul. Zwycięstwa 7, tel. 788 122 533, marcintiande.tzm@wp.pl

Oczyszczająca złota maska 
foliowa do twarzy

TYBETAŃSKA MOC ZIÓŁ

Produkty TianDe to kolekcja ekskluzywnych kosmetyków o produktów zdrowotnych, 
opracowana na podstawie starożytnych receptur medycyny Wschodu i najnowszych badań naukowców.

Bazę każdego produktu TianDe stanowią wyłącznie cenne naturalne składniki: 
wyciągi z ziół leczniczych (żeń-szeń, imbir, lotos, listownica i inne), olejki eteryczne

(ylang-ylang, jaśminu, rozmarynu, migdałowców).

Zapraszamy na darmowy zabieg spa na dłonie
"Aksamitne dłonie"

Korygujacy podkład 
tonujący DD typu Cushion

Ekosfery - kule 
turmalinowe 
do prania
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la Agnieszki Wicher Medos to pierwszy sa-
modzielny biznes, ale w handlu nie jest debiu-
tantką. Przez cztery ostatnie lata pracowała w jed-
nym z koszalińskim sklepów medycznych i choć 
wcześniej z tą branżą nie miała nic wspólnego, 

pracę szybko zmieniła w pasję. Ku własnemu zaskoczeniu. – Nigdy 
nie pomyślałabym, że odnajdę się w takiej dziedzinie – uśmiecha się. 
– Złapałam bakcyla, pokochałam to. Po drodze zyskałam tytuł techni-
ka farmaceutycznego, co dało mi nie tylko uprawnienia wymagane 
przez NFZ do realizowania świadczeń z zakresu zaopatrzenia w środ-
ki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne, ale przede wszystkim 
szerszą wiedzę, co dla kogoś traktującego ten zawód poważnie jest 
nieodzowne. W końcu postanowiłam działać na własny rachunek, 
według własnej wizji. 

Słowo „wizja” jest tu bardzo na miejscu. Pani Agnieszka koncep-
cję sklepu stworzyła w oparciu o doświadczenie poprzednich lat. 
Chciała, by był wszechstronnie zaopatrzony, proponował klientom 
asortyment dobrej jakości, ale w „ludzkich” cenach i co jest szcze-

gólnie ważne – zapewniał komfort zakupów pod każdym względem. 
Sprawy dotyczące zdrowia bywają kłopotliwe, czasem krępujące. 
Trudno rozmawiać o intymnych dolegliwościach w towarzystwie 
innych klientów, a zakup produktów medycznych zawsze powin-
ien być przemyślany, co wymaga czasu, zastanowienia i porady. 
Dlatego „za ladą” powinien stać człowiek nie tylko o wszechstron-
nej wiedzy, rozeznaniu w tzw. rynku, ale po prostu cierpliwy i em-
patyczny. – Przede wszystkim, trzeba słuchać – podkreśla Agnieszka 
Wicher. – Nie można traktować klientów taśmowo. Niektórzy, 
zwłaszcza seniorzy, po prostu muszą się wygadać. Ja lubię lud-
zi, lubię z nimi rozmawiać i uwielbiam to, co robię. W urządzenie 
i prowadzenie sklepu wkładam całą energię i serce, bo chcę, by 
klienci czuli się tutaj dobrze i pod najlepszą opieką.

Medos działa od połowy grudnia 2018 roku, przy ulicy Konstytucji 
3 Maja 14. Mieści się niedaleko koszalińskiego oddziału NFZ. Zaletą 
lokalizacji jest z pewnością bliskość centrum miasta, a jednocześnie 
nieco kameralny charakter okolicy oraz rzecz dziś deficytowa: wy-
godny parking. Wnętrze jest duże, jasne i przestronne. Może się po 

Zdrowia kupić nie można, ale można kupić wiele, by pomóc w jego utrzymaniu. Sklep Medyczny „Medos” to nowe miejsce na zdrowotnej 
mapie Koszalina. Właścicielka, Agnieszka Wicher, zaopatrzyła go tak, by mogły z niego korzystać osoby w różnym wieku, z różnymi 
schorzeniami, ale też klienci stawiający na profilaktykę, której jest gorącą zwolenniczką. 

d
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nim swobodnie poruszać każdy, także osoba o kulach, z niepełno-
sprawnością czy na wózku (z myślą o nich powstało specjalne we-
jście). 

Produkty nie są sprzedawane zza lady. Można je obejrzeć, prze-
jrzeć, wybrać samemu, ale warto skorzystać z rady właścicielki. 
– Rynek medyczny jest przebogaty – mówi Agnieszka Wicher. – 
Klienci często nawet nie wiedzą, z czego mogą skorzystać, co jest 
dostępne. Lekarze, niestety, nie informują o różnych możliwościach, 
także finansowych, a wiele produktów jest refundowanych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. Służę pomocą z tego zakresu.

W największym skrócie, w Medosie kupimy wszystko, co pozwoli 
cieszyć się dłużej lepszym zdrowiem. Nie tylko wtedy, kiedy niedo-
maga. Ważną częścią działalności sklepu jest profilaktyka – chorób, 
ortopedyczna, sportowa i dziecięca. To temat bliski właścicielce, 
pasjonatce zdrowego odżywiania, trybu życia oraz fitnessu i ma 
odzwierciedlenie nie tylko w asortymencie. Na facebookowej 
stronie sklepu codziennie pojawiają się posty z poradami i cieka-
wostkami. W styczniu tematem przewodnim są stopy i podologia, 
w lutym bohaterem będzie przysparzający nam wielu problemów 
kręgosłup. W planach jest cotygodniowy cykl spotkań dotyczących 
refleksologii i jej wpływu na zdrowie człowieka i podologii. Medos 
był partnerem Turnieju Bałtyczek Cup, a na stałe współpracuje z Ko-
szalińskim Centrum Stopy.  Rodzice mogą z pomocą specjalnego 
urządzenia bezpłatnie zbadać stopy dzieci pod kątem płaskostopia 
i od ręki zaopatrzyć w odpowiednie obuwie korygujące. 

Wśród klientów Medosu są osoby zmagające się z różnymi 
przypadłościami, przewlekle chore, wymagające rehabilitacji, 
fizjoterapii i ich opiekunowie, seniorzy, mamy, sportowcy lub ama-
torzy sportu, pracownicy służby zdrowia i pielęgniarki, a także panie 
zmagające się z nowotworem piersi. Agnieszka Wicher podkreśla, 
że o nie postanowiła zadbać szczególnie. Amazonki mogą w Me-
dosie kupić wygodną, a jednocześnie piękną bieliznę w różnych 
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rozmiarach (także dużych), piękne, kolorowe chusty i turbany, pe-
ruki, podpórki pod ramiona przydatne w rehabilitacji po mastek-
tomii, a wszystko to na spokojnie zmierzyć i wypróbować w obsze-
rnej przymierzalni, która wystrojem przypomina raczej salon spa. 
– Uważam, że na każdym etapie życia, także w czasie choroby, panie 
mogą czuć się kobieco – podkreśla Agnieszka Wicher.

Nie sposób przybliżyć całego asortymentu sklepu, jest bowiem 
bardzo szeroki. Znajdziemy tu sprzęt do użytku domowego jak 
ciśnieniomierze, inhalatory, termometry; kolorowe plastry i bandaże 
dla maluchów; wyroby przeciw żylakowe, obuwie i skarpetki dla 
diabetyków, pieluchomajtki; produkty ortopedyczne – od „pros-
totrzymaczy” dla dzieci, przez poduszki ergonomiczne, po stabi-
lizatory i ortezy; asortyment dla sportowców – wzmacniający i po 
kontuzjach; wszystko, co przyda się do opieki nad chorymi leżący-
mi i pieluchowanymi; wyposażenie gabinetów lekarskich, nowocz-
esną odzież dla personelu medycznego; specjalistyczne kosmetyki, 
środki do dezynfekcji, a także różnego rodzaju balkoniki, przenośne 
toalety, kule, łóżko rehabilitacyjne, wózek. – To, czego nie ma,
zamawiam – zaznacza Agnieszka Wicher. 

Produkty są sprawdzone, mają atesty medyczne. Gwarantuje to 
przede wszystkim jakość (i długość) użytkowania, a przecież pre-
cyzyjne pomiary poziomu cukru czy ciśnienia to podstawa pro-
filaktyki choćby chorób serca. W razie ewentualnych problemów 
certyfikowany sprzęt można też skutecznie reklamować. – Niestety, 
wiele osób z oszczędności zaopatruje się w takie urządzenia na 
przykład w dyskontach czy „na rynku”, a nie dają one żadnej pewn-
ości poprawnego działania – mówi Agnieszka Wicher. – Popsute 
są zazwyczaj do wyrzucenia. Warto zainwestować w sprzęt dobrej 
firmy. Nie musi być z najwyższej półki. Równie sprawne i bezpieczne 
są urządzenia ze średniej, często zresztą rekomendowane przez ko-
szalińskich lekarzy. 

Szeroka wiedza i długi staż pracy w branży medycznej pozwoliły 
Agnieszce Wicher zaopatrzyć Medos nie tylko w sprzęt nieodzowny 
w tego typu miejscu, ale też produkty, których na koszalińskim ryn-
ku brakuje, co sygnalizowali przez lata sami klienci. – Większość 
sklepów medycznych bazuje na tzw. pewniakach i boi oferować się 
na przykład nowinki – przyznaje Agnieszka Wicher. – Ja nie mam 
takich obaw. Dużo czytam, badam rynek medyczny, rozmawiam 
z klientami. Coraz bardziej dbamy o zdrowie, stosujemy profilak-
tykę, szukamy różnych rozwiązań, by wesprzeć ciało, korzystamy ze 
zdobyczy technologicznych. Chciałam i dbam o to, żeby mój sklep 
był odpowiedzią na wszystkie te potrzeby. 

Sklep medyczny MEDOS
ul. Konstytucji 3 Maja 14

tel. 94 71 707 17, 600 516 559



PRACOWNIA USG 
- DOPPLER 
- JAMA BRZUSZNA
- TARCZYCA
- SZYJA
- WĘZŁY CHŁONNE
- PŁUCA
- DOŁY PODKOLANOWE
- PIERSI

ECHO SERCA 
HOLTER EKG
HOLTER CIŚNIENIOWY
TESTY SKÓRNE
SPIROMETRIA

PEDIATRA PULMONOLOG Grażyna Stanisławska
PEDIATRA ALERGOLOG Aleksandra Nogalska
PEDIATRA KARDIOLOG dziecięcy Leszek Czarnecki
CHIRURG DZIECIĘCY Jerzy Niesłuchowski
INTERNISTA PULMONOLOG Lidia Sławińska

NEUROCHIRURG Michał Tarnowski
KARDIOLOG Agata Pawelska-Buczeń
KARDIOLOG Karolina Zakutyńska-Kowalczyk
KARDIOLOG Krzysztof Jarząbek
ORTOPEDA Piotr Kaczkowski
ORTOPEDA Krzysztof Buczeń
NEUROLOG Marek Żmuda
NEUROLOG Adriana Ziemiańska-Gadomska
LARYNGOLOG Edward Bauer
DERMATOLOG Danuta Jurgielaniec

Stan-Med
Rejestracja:

94 347 74 61, 602 776 267
Koszalin ul. Staszica 8a

www.stanmed.pl

GABINETY 
SPECJALISTYCZNE

RADIOLOG Joanna Staniewicz
RADIOLOG Aleksander Kaczmarek
RADIOLOG Hubert Sekular
RADIOLOG Katarzyna Stanisławska
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trefa 3L akcentuje, że jej program treningowy i pro-
ponowane zasady dbania o ciało nie są nastawione 
nie tylko na efekty estetyczne (szczupła, zgrabna syl-
wetka; wyprostowana postawa), ale i na zachowanie 
zdrowia, sprawności i dobrego samopoczucia. 

Klub nie przypomina tradycyjnej siłowni czy sali fitness, bo jego 
założenia różnią się od tradycyjnych wyobrażeń na temat trenin-
gu siłowego. Wykonywane tutaj ćwiczenia mają przede wszystkim 
służyć wzmacnianiu sprawności ruchowej i wydolności organizmu, 
a niejako przy okazji poprawie wyglądu ciała i sylwetki. 

Co najważniejsze, każdy trenuje tu we własnym tempie, bez presji 
i na miarę swoich możliwości. Wśród klientów są rozmaite osoby, 
również w zaawansowanym wieku, niewysportowane, wymagające 
rehabilitacji, a  także zmagające się z  chronicznym brakiem czasu. 
Trening w Strefie 3L jest jednocześnie skuteczny i krótki.

Wybierają go również ci, którzy mają doświadczenie treningowe, 
ale poszukują nowości i  najefektywniejszych metod osiągania 
wyznaczonych celów.

Początki 

Klub jest kameralny, mieści się w centrum miasta przy ulicy Mate-
jki. Na pierwszą wizytę trzeba zarezerwować minimum półtorej 
godziny. Na podstawie wywiadu obejmującego m.in. szczegółową 
analizę składu ciała, zakresu ruchomości w stawach, stanu siły mięśni, 

ocenę kondycji i  poziomu sprawności powstaje profil treningowy 
użytkownika pozwalający wybrać rodzaj treningu i dobrać ćwiczenia 
adekwatne do jego stanu zdrowia, możliwości, wydolności i oczy-
wiście założonego celu. Dane są przechowywane w systemie kom-
puterowym, za każdym razem omawiane podczas regularnych kon-
sultacji, aktualizowane i odpowiednio do postępów modyfikowane.

Milon – trening obwodowy

Trening obwodowy to taki, który podczas jednej sesji angażuje 
wszystkie partie mięśni. W klubie w krąg ustawione są maszyny do 
wykonywania tego treningu – jest ich 12, ale trenuje się w  trakcie 
rundy na ośmiu z nich.

Zgodnie z  ruchem wskazówek zegara, na każdym wskazanym 
urządzeniu spędzamy minutę, do tego po 4 minuty na urządzeniach 
cardio. Obwód powtarzamy dwa razy. Całość zajmuje 35 minut. 

Aleksandra Zwolak, trenerka i menedżerka klubu, wyjaśnia: - Wy-
daje się, że to niewiele, a jednak dla ciała to bardzo dużo, bo Milon 
pozwala na zwiększenie efektywności ćwiczeń aż o 30 procent. 

Każdy ćwiczący wyposażony jest w  specjalną opaskę z  danymi 
systemowymi, pozwalającą na skalibrowanie parametrów maszyn 
treningowych. Mówiąc prościej: odczytując dane z opaski, urządze-
nia automatycznie dostosowują się do wymiarów i ciężaru ćwiczące-
go, wymuszając konkretny, precyzyjnie dopasowany do niego ruch. 

W niemal każdym wydaniu „Prestiżu” publikujemy teksty poświęcone zdrowemu trybowi życia, którego niezbędnym składnikiem jest 
systematyczny wysiłek fizyczny. A czy sami stosujemy się do propagowanych zaleceń? Różnie z tym bywa. Dlatego kiedy pojawiło się 
ze strony koszalińskiego klubu Strefa 3L zaproszenie do osobistego przetestowania jego programu treningowego, naczelny naszego 
magazynu podjął wyzwanie: przez rok będzie pracować nad sobą według zaleceń i przy pomocy trenerów ze Strefy 3L, relacjonując 
jednocześnie na łamach przebieg i efekty treningów. Zaczynamy!

s

Wyzwanie na cały rok

Andrzej Mielcarek i trener personalny Aleksandra Zwolak. Jak widać, redaktor ma nad czym popracować... 
Tutaj w trakcie poznawania zasad działania komputera Milonizer rejestrującego parametry treningu.

STREFA 3L



Dzięki temu ćwiczenia wykonywane są poprawnie, z właściwym ob-
ciążeniem i w optymalnej ilości powtórzeń. Nie trzeba tu ani doświ-
adczenia, ani wiedzy, ani myślenia. Na koniec sesji – kilka ćwiczeń na 
specjalnych urządzeniach rozciągających (Flow), zbawiennych dla 
zmęczonych lędźwi, spiętych barków, zastałych mięśni. – Pożądana 
ilość sesji to 2-3 w tygodniu – mówi Aleksandra Zwolak. – Już ta ilość 
zapewni ciału komfort, choć można z systemu korzystać częściej.

Milon – medical fitness

Milon jest systemem o  wszechstronnym zastosowaniu, również 
w tzw. medical fitnessie, a więc propozycją dla osób wymagających 
rehabilitacji, po urazach, w starszym wieku. 

Ćwiczenia są proste, wygodne, a  proces tak skonstruowany, że 
przy minimalnym wysiłku gwarantuje doskonałe efekty, niezależnie 
czy ma być to odchudzanie, rzeźbienie mięśni, usprawnienie ciała 
czy pozbycie się uciążliwego bólu kręgosłupa.

Trening EMS

Podobnie działa trening EMS, choć ma on zdecydowanie więcej 
wspólnego z rehabilitacją. Wywodzi się z fizjoterapii, polega na elek-
strostymulacji mięśni za pomocą impulsów w czasie bardzo prostych 
ćwiczeń (przysiady, skłony, podnoszenia nóg, rąk itp.).

Trening EMS odbywa się w osobnym pomieszczeniu, w specjal-
nym, oplecionym elektrodami, stroju. Wygląda jednocześnie ko-
smicznie i  niewinnie, ale to prawdziwa treningowa petarda. Sesje 
mają miejsce raz w  tygodniu, pod okiem wykwalifikowanego fiz-
joterapeuty i trwają zaledwie 20 minut. Wystarczy, by zmobilizować 
ciało do intensywnej pracy na długo po sesji.

EMS jest szczególnie zalecany osobom z rozmaitymi problemami 
zdrowotnymi – od związanych z utratą sprawności po wypadkach po 
wynikające z  chorób cywilizacyjnych. Lista zalet treningu EMS jest 
bardzo długa: poprawia bilans spalania kalorii, wysmukla i  uelas-
tycznia ciało, likwiduje cellulit; nie obciąża stawów, jest odpowied-
ni dla osób z przeciążeniami bólowymi np. pleców, po kontuzjach, 
urazach, z  nadwagą, zanikiem mięśni, ograniczeniami ruchowymi 
i kobiet po ciąży (wzmacnia mięśnie dna miednicy i mięśnie brzu-
cha); stymuluje mięśnie głębokie, co trudno osiągnąć przy tradycy-
jnym fitnessie, a ma ogromne znaczenie dla stabilizowania sylwetki 
i kręgosłupa; poprawia sprawność, wytrzymałość, wydolność, koor-
dynację, siłę mięśniową, krążenie krwi.

Pod stałą opieką

Najczęstszymi obiekcjami w  przypadku tradycyjnych siłowni są: 
brak czasu na regularne wizyty, brak widocznych efektów w szybkim 
czasie i konieczność intensywnego ćwiczenia, co dla osób nielubią-
cych czy nieprzyzwyczajonych do ruchu bywa zniechęcające. Po-
dobnie, jak brak kontroli i opieki. – Początkujący ćwiczący na siłowni 
czują się często zagubieni – mówi Aleksandra Zwolak. – Nie wiedzą, 
z czego i jak korzystać, uwaga trenera bywa umowna, bo nie jest on 
w stanie zająć się naraz kilkudziesięcioma osobami, więc ogranicza 
do zdawkowych wskazań. U nas jest odwrotnie – nie trzeba wylewać 
z siebie siódmych potów, sesje są zawsze krótkie i wydajne i pod 
opieką trenera. 

Pierwsze wrażenia ćwiczącego

Andrzej Mielcarek, redaktor naczelny „Prestiżu” mówi: 
- Wiedziałem oczywiście o  istnieniu Strefy 3L wcześniej, ale nie 

próbowałem z niej korzystać. Kiedy dostałem zaproszenie do sys-
tematycznych ćwiczeń, potraktowałem je jako wyzwanie. 
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Test ruchliwości stawów. Nie jest dobrze... Ale wszystko 
można zmienić - zapewnia Aleksandra Zwolak.

Pierwszy kontakt z maszynami do ćwiczeń.

Ćwiczyć tak, żeby nadążyć za przesuwającą się na monitorze 
kulką. Ona wyznacza każdemu jego indywidualne tempo.
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Czuję się oczywiście odrobinę skrępowany tym, że będę prezen-
tował moje subiektywne odczucia i w ogóle pokazywał publicznie 
(również na fotografiach) pewne słabości, bo tak traktuję stan za-
niedbania, w jakim jestem, jeśli chodzi o sport. Przekłada się on na 
problemy z nadwagą, sylwetką, a nawet już po części ze zdrowiem. 

Z drugiej strony publiczna deklaracja, że „wezmę się za sport”, to 
oczywista mobilizacja do wysiłku i systematyczności. 

Trafiłem pod opiekę pani Oli Zwolak, czyli trenerki personal-
nej i  jednocześnie menedżerki koszalińskiego klubu Strefa 3L. I  tu 
pierwsze sympatyczne zaskoczenie: na starcie dokładny wywiad na 
temat zdrowia, szereg analiz i bardzo dokładne wyjaśnienia wszel-
kich wątpliwości. Jak zdążyłem się zorientować, nie zostałem potrak-
towany jakoś szczególnie. Taka procedura „wejścia” stosowana jest 
wobec każdego nowego klubowicza. 

Rozmowa wstępna obejmuje m.in. użycie analizatora składu ciała. 
Jak informuje pani Ola, pomaga on w ustaleniu celu treningowe-
go, a  w  przyszłości będzie pomaga w  monitorowaniu postępów 
ćwiczącego. Urządzenie bada m.in. poziom tkanki tłuszczowej, tkan-
ki mięśniowej, otłuszczenie narządów wewnętrznych i mineralizację 
kości, sugeruje nad czym należy popracować.  

W  klubie wykorzystuje się dużo rozmaitych sprzętów elektron-
icznych. Jednym z  nich jest Milonizer, czyli komputer na którym 
każdy ma założony profil treningowy – z  uwzględnieniem skanu 
ciała. Milonizer zapisuje informacje o  przebiegu treningu (każdy 
z ćwiczących ma osobistą opaskę z czipem, która służy do logowan-
ia się na poszczególnych stacjach ćwiczeń). Jak usłyszałem od pani 
Aleksandry, urządzenie jest w  stanie ocenić rozmaite parametry 
treningu, by m.in. zapobiegać zjawisku przetrenowania, czyli prze-
kroczenia możliwości organizmu danej osoby. Analiza treningowa 
obejmuje: obecność w klubie, to z  jaką częstotliwością się ćwiczy, 
czy ćwiczący wykonał cały obwód, czy pominął jakąś maszynę, czy 
pracował w pełnym zakresie ruchu, kiedy były wprowadzone zmiany 
obciążeń w planie treningowym i o jaki procent. Zapisane są wyniki 
z testów siły, na podstawie których można sprawdzić napięcie po-
szczególnych grup mięśniowych względem siebie co ma znaczenie 
np. dla redukcji bólu pleców czy kolan.

Indywidualne cele 

Pierwsza, wprowadzająca rozmowa pozwoliła ustalić cele mojego 
treningowe. 

Po pierwsze – spadek wagi ciała. Moja nadwaga (wg ogólnych 
standardów, opartych o  wskaźnik BMI, czyli stosunku wagi do 

wzrostu) wynosi 33 kg. Odchudzanie nie będzie radykalne, a wyni-
knie zarówno z efektów ćwiczeń, jak i zmiany sposobu odżywiania. 
To drugie mamy wypracować wspólnie z dietetykiem współpracują-
cym ze Strefą 3L i o tym napiszę w kolejnym odcinku mojej relacji.  
Co ważne: żadnego odchudzania za wszelką cenę, na wyścigi. 
Wszystko ma się odbywać w zdrowy sposób, bo tylko wtedy efekt 
będzie trwały. Tak więc przyjmijmy, że do końca roku waga spadnie 
o 12-15 kg. Realne, osiągalne i ambitne!

Po drugie – poprawa samopoczucia i redukacja poziomu stresu. 
Pół żartem, pół serio mogę stwierdzić, że już po paru treningach ten 
cel osiągnąłem.

Atmosfera

Sympatyczne jest to, że klub ma kameralny charakter. Stonowa-
na muzyka, kilka ćwiczących jednocześnie osób. Nikt nikomu nie 
przeszkadza, wszystko odbywa się bardzo płynnie. Stale do dyspozy-
cji klubowiczów jest woda z cytryną i ręczniki. No i gotowy w każdej 
chwili do pomocy trener personalny.

Ćwiczący to osoby obu płci, w różnym wieku i kondycji, szczupłe 
i pulchne, zaawansowane i dopiero rozpoczynające treningi.  

Żadnej rywalizacji czy popisywania się przed sobą nawzajem. 
Każdy ma swój, dla siebie tylko zaprogramowany trening i  się go 
trzyma. 

Przyjemne zmęczenie

Co innego przeczytać albo usłyszeć, a co innego coś sprawdzić 
na sobie. Tym, którzy uważają, że ćwiczenia w Strefie 3L to „lajcik”, 
mogę od razu powiedzieć: można się zmęczyć. Ale jest to dobre 
zmęczenie. Wysiłek rzeczywiście jest dostosowany do możliwości 
danej osoby. Zbliżamy się do granic swojej wydolności, ale jej nie 
przekraczamy. Tutaj nie ma nic na siłę. 

Przyjąłem, że będę odwiedzał klub trzy razy w  tygodniu. To na 
początek wystarczy. Jest czas na regenerację i  na pojawienie się 
„apetytu” na kolejne ćwiczenia. 

Strefa 3L, Koszalin, ul. Jana Matejki 1 (pierwsze piętro) 
+48 502 469 257, kontakt@strefa3l.pl 

Czynne: 08:00-22:00 pn.-pt.; 09:00-14:00 sb.

Foto Artur Gawlikowski

Punktem wyjścia jest dokładny wywiad na temat stanu zdrowia, 
nawyków żywieniowych, charakteru wykonywanej pracy.



  STREFA 3L 
    Strefa SPA masaże & fizjoterapia 

DNI OTWARTE 
od 18 do 22 lutego br. 

(w pełnym wymiarze godzin otwarcia klubu)

Z okazji otwarcia nowej strefy klubu przygotowaliśmy 
dla Państwa szereg atrakcji, a wśród nich bezpłatne 

konsultacje z naszymi specjalistami - m.in. fizjoterapeutami, 
masażystami, darmowe próbne treningi elektrostymulacji 

EMS - fizjoterapeutyczne. 

W szczególności zapraszamy:
• osoby wymagające rehabilitacji dopasowanej 
indywidualnie do ich potrzeb z zastosowaniem 

nowoczesnych metod fizjoterapii,
• rodziców, którzy borykają się z wadami 

postawy ciała u swoich pociech,
• osoby przygotowujące się do planowanych 

zabiegów operacyjnych,
• panie, których problemem jest wysiłkowe 

nietrzymanie moczu, 
• osoby, które spędzając dużo czasu w pozycji siedzącej 

lub stojącej, odczuwają bóle pleców,
• sportowców, osoby rekreacyjnie ćwiczące, 

biegaczy, którym doskwierają kontuzje.

Dla wszystkich, którzy w tych dniach zapiszą się na 
masaże – promocyjna cena (zniżka 20%). 

Osoby, które skorzystają z nieodpłatnego treningu EMS 
fizjoterapeutycznego lub masażu, odwiedzą Strefę w celu 
darmowej konsultacji, mogą liczyć na rabaty na wybrane 

masaże, usługi fizjoterapeutyczne (m.in. gimnastyka 
korekcyjna dla dzieci i dorosłych) lub na pakiety tych 

usług  do wykonania w późniejszym terminie. 

Polecamy – również z rabatami - bony upominkowe na różne 
okazje, np. zbliżający się Dzień Kobiet.

Każdy gość Dni Otwartych weźmie udział w losowaniu: 
masaży, karnetów na treningi Milon, treningów 

personalnych EMS, darmowych analiz składu ciała 
(pomiar tkanki tłuszczowej, mięśniowej, otłuszczenie 

narządów wewnętrznych, mineralizacja kości).

Uwaga: wszystkie wizyty odbywają się wyłącznie po 
wcześniejszym telefonicznym lub osobistym umówieniu 

spotkania. Ilość miejsc jest ograniczona.  

Strefa 3L, Koszalin, ul. Jana Matejki 1 (pierwsze piętro) 
+48 502 469 257, kontakt@strefa3l.pl 

Czynne: 08:00-22:00 pn.-pt.; 09:00-14:00 sb.
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Koszalińska Agencja Rozwoju Regio-
nalnego S.A. (KARR) od lat wspiera 
przedsiębiorców, oferując im róż-
nego rodzaju narzędzia finansowe, 
doradza, szkoli i motywuje do działla-
nia. Korzyści są nie do przecenienia. 
Nie tylko w skali mikro – dla samych 
firm – ale i makro: dla całego regio-
nu i województwa umacniającego, 
prężnie rozwijącego swój biznesowy 
potencjał. W sierpniu 2017 roku ru-
szył projekt, dzięki któremu firmy i ich 
pracownicy poprzez różnego rodzaju 
szkolenia mogą podnosić swoje za-
wodowe kompetencje i kwalifikacje. 
Jest przyjaźnie skonstruowany, do-
stępny, oparty na klarownych zasa-
dach. Szkoda z niego nie skorzystać.

Postaw 
na 
rozwój!

Natalia Wegner, Prezes Zarządu KARR S.A. 
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rojekt „Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców 
i pracowników przedsiębiorstw dostępne w ra-
mach Bazy Usług Rozwojowych“ realizowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 jest na półmet-
ku. Zakończy się w marcu 2020 roku. Z blisko 23 milionów złotych 
przeznaczonych na jego realizację, połowa środków została już 
wydana – sięgnęło po nie ponad 800 firm. Druga połowa „jest do 
wzięcia“, ale choć finał projektu wydaje się odległy, warto się pospie-
szyć. Zainteresowanie jest ogromne, a ponieważ wparcie ma formę 
refundacji (pieniądze są zwracane po zakończeniu wybranego zada-
nia, a nie przyznawane przed jego rozpoczęciem), trzeba też brać 
pod uwagę czas potrzebny do odbycia wybranego kursu, szkolenia, 
a tym bardziej studiów podyplomowych.

Uczestnikami projektu mogą być mikro, małe i średnie przed-
siębiorstwa, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie prowadzące 
działalność gospodarczą, mające swoją siedzibę na obszarze woje-
wództwa zachodniopomorskiego. Zrefundować można szkolenia, 
usługi e-larningowe, doradcze, coachingowe, mentoringu, egza-
miny, studia podyplomowe i kursy zawodowe. Wartość dofinanso-
wania w zależności od rodzaju i specyfiki przedsiębiorstwa waha się 
od 50 do nawet 80 procent – na tak wysoką refundację mogą liczyć 
na przykład pracownicy powyżej 50. roku życia i o niskich kwalifika-
cjach. – Szczególnie zachęcamy do udziału w projekcie mikroprzed-
siębiorców – podkreśla Beata Górecka, koordynator projektu. – Ta 
grupa, w stosunku do ich procentowego udziału na rynku, najrza-
dziej korzysta z pomocy, trudno do niej dotrzeć, a właśnie to małe 
firmy, często jednoosobowe, mają najmniej własnych środków na 
inwestycję w podniesienie swoich kwalifikacji. Czasem nie mają ich 

w ogóle, a to blokuje ich konkurencyjność na zmieniającym się bły-
skawicznie rynku.  

Beata Górecka rozwiewa obawy dotyczące samej procedury przy-
stąpienia do projektu, często zniechęcające do aplikowania: zawiłe 
formalności, niezrozumiałą nomenklaturę czy konieczność przygoto-
wania skomplikowanej dokumentacji. Owszem, i ten proces ma swo-
je nieubłagane prawa i wymogi, ale jest niezwykle prosty, a KARR na 
każdym etapie służy zainteresowanym pomocą i doradztwem.

Pierwszy krok to wizyta w internetowej Bazie Usług Rozwojowych 
(BUR). Platforma skupia niemal 40 tysięcy ofert szkoleń (twardych 
i miękkich kompetencji), kursów (od dwudniowych po wielomie-
sięczne), studiów podyplomowych, usług doradczych itp. Wybrać 
adekwatną do potrzeb usługę pomoże wyszukiwarka. Główne ka-
tegorie to: ekologia i rolnictwo, finanse i bankowość informatyka 
i telekomunikacja, języki, medycyna i uroda, prawo i administracja, 
rozwój osobisty, techniczne, usługi, artystyczne, doskonalenie tech-
nik jazdy, edukacja, marketing, motoryzacja, obsługa maszyn i urzą-
dzeń, prawo jazdy, public relations, sprzedaż, transport i logistyka, 
turystyka i hotelarstwo, zarządzanie i organizacja. Podkategorie 
prowadzą nas do kilkudziesięciu dziedzin, a w końcu konkretnych 
propozycji – od studiów dietetyki, kosmetyki, szkolenia z psycholo-
gii, przez naukę projektowania graficznego czy kurs florystyki. Baza 
jest imponująca, ośrodki szkolące znajdują się w całej Polsce. Ze 
względu na to, że refundacja nie objemuje kosztów dojazdu, warto 
poszukać czegoś w pobliżu (w województwie zachodniopomorskim 
ośrodków szkolenia jest sporo), ale absolutnie nie jest to wymogiem.

Teraz wystarczy się na stronie zalogować i wypełnić doku-
menty: formularz zgłoszenia i załączniki (dostępne na stronie 

p

Beata Górecka
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www.uslugirozwojowe.karrsa.pl). – Wskazujemy interesującą nas 
pozycję z Bazy, podajemy podstawowe dane firmy oraz informacje 
typowo finansowe, między innymi wartość przychodów czy liczbę 
pracowników – wymienia Beata Górecka. – Można to zrobić samemu 
lub powierzyć księgowej. Nie są to informacje trudno dostępne, ani 
specjalnie szczegółowe. Dodatkowo należy wskazać, czy korzysta-
liśmy wcześniej z pomocy de minimis, co również łatwo sprawdzić 
– jeśli nie pamiętamy – w odpowiedniej zakładce na stronie. Baza 
jest zaopatrzona we wszystkie niezbędne wskazówki, ale oczywiście, 
w razie problemów pomożemy. Na koniec nasi doradcy sprawdzają 
zgłoszenie pod kątem spełnienia warunków kwalifikacyjnych, pro-
szą o ewentualne korekty i podpisujemy umowę. Użytkownik otrzy-
muje tzw. ID wsparcia i może zapisać się na wybrany kurs. Po zakoń-
czeniu dostarcza nam fakturę, potwierdzenie zapłaty, zaświadczenie 
o ukończeniu kursu oraz ankietę i otrzymuje przyznaną refundację 
kosztów. Bezwględnie trzeba pamiętać o rozliczeniu w odpowied-
nim czasie, inaczej zwrot przepadnie. Rzadko się to jednak zdarza, 
bo jesteśmy z beneficjentami projektu w stałym kontakcie.  

Wśród podmiotów, które przystąpiły do tej pory do projektu, 
wiele skorzystało z niego kilkukrotnie bądź wyszkoliło wielu swoich 
pracowników. Dotyczy to zwłaszcza średnich przedsiębiorstw. To 
dobrze, jednak Beata Górecka przynaje, że ze względu na pozostałą 
już jedynie połowę pieniędzy, pierwszeństwo projekt daje przed-
siębiorcom-debiutantom. Chodzi o to, by wesprzeć jak największą 
ilość firm, a zatem inwestować w rozwój jak największego obszaru 
biznesowego w regionie, co jest zgodnie z filozofią działania KARR 
w ogóle.

Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy 
w okresie trwania umowy wparcia nie może przekroczyć dla mikro 
przedsiębiorstw (do 10 osób) – 15 tys. zł, dla małych przedsiębiorstw 
(do 50 osób) – 75 tys. zł, a dla średnich (do 250 osób) – 400 tys. zł. 
Kwoty są zatem niemałe, a warto dodać, że honorowane są różne 

formy zatrudnienia. Pracownik kierowany na kurs czy szkolenie nie 
musi być zatrudniony na etacie, ale na przykład na umowie zlecenia. 
To zmiana poszerzająca spectrum potencjalnych korzystających. – 
Jednym z celów tego projektu był jego jak największy zasięg – wyja-
śnia Natalia Wegner, Prezes Zarządu KARR S.A. – Stąd elastyczniejsze 
podejście do kwalifikowania, uproszczone mechanizmy aplikowania 
i odejście od sztywnych wymogów.

Powody, dla kórych warto inwestować we wszelkie osoby podno-
szenia kompetencji zawodowych swoich czy pracowniczych, wydają 
się oczywiste. Rynek usług zmienia się tak dynamicznie, że wymusza 
aktualizowanie wiedzy i umiejętności. W niektórych branżach niena-
dążanie za nowościami skutkuje wypadnięciem z obiegu. KARR wciąż 
odbiera informacje zwrotne od podmiotów, które zdecydowały się 
sfinansować szkolenia i dzięki temu wdrożyły nowoczesne rozwiąza-
nia, nowe usługi, awansowały pracowników, czy zyskały możliwość 
rozszerzenia działalności poza Koszalin, a tym samym podniosły swo-
je dochody. Dotyczy to zarówno samodzielnie prowadzonych dzia-
łalności, jak i wielosobowych firm. – W sumie przeszkolonych przez 
nas zostanie zostanie 3780 osób – zaznacza prezez KARR. – Wzrost 
kompetencji pracowników w regionie, biorąc pod uwagę ilość pod-
miotów, ktore skorzystają z dotacji, będzie kolosalny.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8

75-216 Koszalin
tel. 094 341 63 30

karrsa@karrsa.pl
www.karrsa.pl

Godziny Otwarcia
Poniedziałek – Piątek

7:30 – 15:30

Poza projektem, KARR S.A. realizuje inne formy wsparcia. Po 
pierwsze – wsparcie ze środków unijnych i krajowych na pro-
wadzoną działaność, zakup sprzętu, maszyn, samochodów itp. 
W planach jest uruchomienie środkow dla osób rozpoczynają-
cych dzialaność. W obu przypadkach są to instrumenty zwrot-
ne, mówiąc prościej – pożyczki, ale na bardzo korzystnych za-
sadach. To zmiana – jeszcze kilka lat temu, gdy na rynek weszły 
środki unijne, królowały bezzwrotne dotacje.

Ponadto KARR dysponuje środkami na realizację zadań pu-
blicznych, grantami na wsparcie aktywności społecznej, inicja-
tyw oddolnych oraz działań łączacych działalność społeczną 
z przedsiębiorczościa, realizowanych przez Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej. Te ostatnie polegają na tworzeniu jed-
nostek funkcjonujących na zasadach rynkowych, a dających 
zatrudnienie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji na 
rynku pracy (np. 50+, długotrwale bezrobotnych), łącząc wraż-
liwość społeczną z zarabianiem pieniędzy. – KARR oferuje do-
finansowanie, doradztwo, pomoc prawną, księgową – podkre-
śla Natalia Wegner. – Każdy kto jest zaintersowany inwestycją 
w siebie, firmę, ma dobry pomysł na funkcjonowanie społecz-
ne powinien trafić pod nasz adres.



www.extraDACH.com
Koszalin ul. Mieszka I 18
tel. 94 341 21 84

Koszaliński oddział �rmy extraDACH powstał w 2008 roku. Jako pierwsza �lia, nasz oddział z sukcesem rozpoczął dynamiczny 
proces tworzenia innych oddziałów �rmy w wielu istotnych lokalizacjach w kraju. Naszą pozycję na koszalińskim rynku 
zawdzięczamy fachowej obsłudze Klientów poprzez wszystkie etapy ich inwestycji.

extraDACH Koszalin, to nie tylko pokrycia dachowe. Z asortymentem w naszym oddziale można wybudować dom od funda-
mentów aż po dach. W stałej sprzedaży posiadamy elementy do murowania ścian �rm Ytong, Solbet, Wienerberger, papy oraz 
gonty, systemy suchej zabudowy, materiały do dociepleń jak wełna czy styropian. Posiadamy również okna dachowe Velux i 
Fakro, cegły klinkierowe, systemy kominowe. Na miejscu oferujemy także mieszalnik tynków i farb �rmy ALPOL (PIOTROWICE).

Nasz główny atut, to posiadanie największego asortymentu pokryć dachowych w regionie, co uwidocznione jest również na 
największej powierzchni wystawowej dachówek, które zdecydowanie ułatwiają Państwu wybór. Jako wiodąca hurtownia 
oferujemy usługi gięcia blach oraz obróbek blacharskich, a zamówiony towar dowozimy w wyznaczone miejsce.

W naszych magazynach o powierzchni ponad 10.000 m2 
do nieustannej dyspozycji Klientów znajdują się:
»  dachówki ceramiczne i cementowe: Braas, Creaton, Roben, Koramic;
»  okna dachowe Fakro, Velux, schody oraz akcesoria dachowe;
»  moduły ścienne: Porotherm, Poroton, Solbet, Ytong, Silka, Silikaty Barlinek;
»  papy oraz gonty;
»  elementy suchej zabudowy czyli płyty G-K, pro�le, folie specjalistyczne;
»  materiały do dociepleń: wełna w rolkach i fasadowa, styropian, styrodur;
»  mieszalnie farb i tynków: Alpol i Ceresit.
WYKONUJEMY NA ZAMÓWIENIE OBRÓBKI BLACHARSKIE
WG PODANYCH WYMIARÓW LUB STANDARDÓW PRODUCENTA.
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śród nagrodzonych znalazł się Marian Laskowski,  
którego pomysł – zrealizowany po raz pierwszy 
w 1999 roku - rozsławia Darłowo w kraju i w Eu-
ropie. Pan Marian organizuje w Darłówku każde-
go lata jedną z najbardziej rozpoznawalnych  

w Polsce imprez plenerowych, na którą rokrocznie zjeżdżają tłumy 
turystów. Chodzi o Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów 
Wojskowych.

Marek Wysocki, wokalista i muzyk z Darłowa, odebrał nagrodę 
„z okazji 40-lecia pracy scenicznej i za ubogacenie miejskich wy-
darzeń, a także popularyzację muzyki wśród dzieci i młodzieży”.

Patrycja Kaffke (nauczycielka w Zespole Szkół im. Stefana Żer-
omskiego) została wyróżniona za inicjatywę organizacji w Darłowie 
przedsięwzięcia pod nazwą „Sto par na STULECIE, czyli polonez dla 
Niepodległej”. Wydarzenie to nie tylko spotkało się z ogromnym 
zainteresowaniem mieszkańców miasta, ale także miało duży wy-
dźwięk w ogólnopolskich mediach.

Joanna Lebiecka (nauczycielka w Miejskim Gimnazjum im. 
Stanisława Dulewicza oraz w Szkole Podstawowej nr 3 im. Króla 
Eryka Pomorskiego) została doceniona za wszechstronną aktywn-
ość. Po pierwsze – za pełne niekonwencjonalnych pomysłów zajęcia 
z fizyki, które w uczniach budzą zainteresowanie nauką. Po drugie 
- za działalność wykraczającą poza ramy obowiązków służbowych 
- w tym między innymi za zaangażowanie muzyczne w zespole 
„Trzynastka i Przyjaciele”, a także za liczne projekty fotograficzne.  

Nauczyciele Edyta i Janusz Resilowie (nauczyciele i wychowawcy 
w Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego) odebrali gratulacje za 
wieloletnie poświęcenie się Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomo-
cy, za 17 lat darłowskich zbiórek i wielokrotne kierowanie jednym 
z miejskich sztabów Orkiestry.

Z kolei nagroda dla Eweliny Nidzgorskiej, właścicielki Szkoły 
Tańca S-TEN , jest efektem jej zaangażowania w krzewienie kul-
tury tanecznej wśród dzieci i młodzieży a także szereg spektaku-
larnych sukcesów na krajowych  i międzynarodowych scenach 

w

Darłowo nagradza nieprzeciętnych
Już po raz trzynasty odbyło się Samorządowe Spotkanie Noworoczne Burmistrza Darłowa. Podczas uroczystości (10 stycznia br., Centrum 
Konferencyjne Jan w Darłówku) burmistrz Arkadiusz Klimowicz nagrodził tych, którzy wyróżnili się w pracy dla miasta w roku 2018.

Laureaci

Edyta i Janusz ResilowieDarłowska promocja, czyli (od lewej) Artur Wejnerowski, , Daniel Frącz, Magda Burduk
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Ewelina Nidzgorska

Podziękowanie dla prowadzącego spotkanie Jacka BorkowskiegoKsiądz Krzysztof Sendecki

Patrycja Kaffke i Joanna LebieckaMarian Laskowski

Fundacja Morze Miłości
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tanecznych, gdzie dzieci z Darłowa  wielokrotnie zdobywały mie-
jsca na podium.

Zbiorowym laureatem nagrody burmistrza jest Fundacja Charytat-
ywna Morze Miłości. Podczas uroczystości była ona reprezentowana 
przez członków swojego zarządu i rady, a byli to Joanna Klimowicz, 
Danuta Woźniak, ks. Krzysztof Sendecki, Czesław Woźniak, o. Da-
mian Basarab, Dorota Ratkowska i Danuta Puczyńska. Był to wyraz 
uznania za ogromny trud włożony w powstanie w Darłowie Dom 
Hospicyjno - Opiekuńczy Caritas im. Biskupa Czesława Domina 
w Darłowie, jego rozwój i bieżące funkcjonowanie. 

Fundacja kierowana przez Joannę Klimowicz animuje w mieś-
cie wiele cyklicznych wydarzeń charytatywnych – m.in. letni festyn 
Morze Miłości oraz doroczny karnawałowy bal, który przynosi za 
każdym razem kilkudziesięciotysięczne kwoty zasilające konto hos-
picjum. Podczas wszystkich edycji balu zebrano już ponad 680 tys. 
zł. Hospicjum kierowane przez księdza Krzysztofa Sendeckiego 
funkcjonuje i przyjmuje chorych od listopada 2011 roku.

Zbliża się tegoroczna edycja imprezy. Odbędzie się ona 16 lutego 
(szczegóły można znaleźć na fejsbukowej stronie Fundacji). Gwiazdą 
wieczoru będzie tym razem Maciej Miecznikowski. 

I wreszcie ostatni laureat, również zbiorowy: Biuro Promocji Mi-
asta i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim w Darłowie 
w składzie: Magda Burduk, Artur Wejnerowski, Daniel Frącz. Tworzą 
we trójkę zgrany zespół. Każde ma również szczególne osiągnięcia 
indywidualne. Daniel Frącz -  szereg inicjatyw muzycznych angażu-
jących młode pokolenie mieszkańców Darłowa. Zasługą Artura 
Wejnerowskiego jest projekt Darłowo LIVE, czyli monitoring online 
plaży wschodniej i zachodniej Darłówka, Rynku Miejskiego oraz za 
reaktywacja Galerii Morskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
Z kolei Magdalena Burduk, szefowa zespołu, ceniona jest za st-
worzenie w 2001 roku pierwszej oficjalnej informacji turystycznej 
w mieście, za wypromowanie hasła „lubiędarłowo”, za pierwszy 
darłowski teledysk, za wymyślenie i wdrożenie w życie wielu cieka-
wych pomysłów takich jak m.in. Darłowska Laponia Świętego 
Mikołaja czy koncertu na 4 Strony Świata. 

Foto: Tomasz Keler 

Marek WysockiJoanna Klimowicz, prezes zarządu Fundacji Morze Miłości
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nspektor policji w st. sp. Jacek Partyka z Pęplina
i informatyk Grzegorz Chmielecki z Darłowa nie znają 
się osobiście, lecz osobiście znają się na pieniądzach. 
Oprócz  darłowskiej szosy łączą ich kolekcje sprzed 100 
lat i pisanie: nikt poza nimi nie wydał po polsku książek 

o zastępczych pieniądzach środkowego Pomorza.

Co to za pieniądze?

Pieniądze zastępcze wydawano, gdy brakowało normalnych – jak 
po I wojnie w Niemczech. A brakowało, bo papiernie w związku z hi-
perinflacją (jej przyczyny to osobny temat) nie nadążały drukować 
banknotów. Mennice zaś nie nastarczały monet, ponieważ te chow-
ano dla ich wartości kruszcowej większej niż nominalna, poza tym 
mosiądz czy miedzionikiel potrzebne były do produkcji amunicji; 
z kolei banki gromadziły złote i srebrne rezerwy. Pieniądz zastępczy 
był środkiem płatniczym nie do końca legalnym, ale tolerowanym 
przez rząd, skoro fizycznie nie było czym płacić, co paraliżowało 
transakcje. Emitentami były samorządy i ich spółki, komercyjne ban-
ki, a nawet firmy rolne.

Cel emisji był nieraz szczególny. Oto bony z obozu w Czarnem 
(I wojna św.) miały wartość nabywczą dla pracujących i wynagradza-
nych nimi jeńców, a zarazem zniechęcały do ucieczki, bowiem nie 
obowiązywały poza obozem. Inny przykład przebiegłości emi-
tentów to bony właścicieli rolnych: za pieniądze te robotnicy mogli 
oddać się konsumpcji w oberżach, ma się rozumieć należących do 
właścicieli rolnych.

Gdy emitent pieniędzy zastępczych bankrutował, można je było 
wrzucić do kosza. W dodatku drukarnie skrycie korzystając z matryc 

dodrukowywały sobie pieniądze, co pomniejszało i tak małą war-
tość bonów.

Dzieci budują pałace

Największy nominał banknotu zastępczego w Rzeszy opiewał 
na 100 bilionów marek (1924). – Sam mam 10-bilionowy – pokazu-
je Jacek Partyka. Nierzadko na wycofanych lub dotychczasowych 
banknotach już po kilku miesiącach od ich druku robiono nadruk 
wskazujący nowy nominał nawet 100.000 razy większy. Grzegorz 
Chmielecki w swoim portalu iPomorze.pl. daje przykład Koszalina, 
gdzie po druku 15 X 1922 r. banknotów o nominałach 100, 500 
i 1000 marek już 11 VIII 1923 miasto było zmuszone do przedru-
kowania ich na 500.000, 1.000.000 i 5.000.000 Mk. 27 X na ostat-
niej koszalińskiej serii od razu wydrukowano nominały 20, 100 i 200 
miliardów. 

Grzegorz prześledził cenę żytniego chleba w Darłowie: 1 I 22 – 
6,45 Mk, 17 XII – 250, 25 III 23 – 740, 5 VIII – 13.000, miesiąc później 
265.000, 21 X – 600.000.000, po tygodniu 4.500.000.000, a 25 XI 
500 miliardów Mk. To z tego czasu pochodzi eksponowane w znan-
ym brytyjskim portalu zdjęcie z podpisem: „Niemieckie dzieci bawią 
się pieniędzmi podczas inflacji” (z paczek banknotów budują wielki 
zamek).

Pomorze na poziomie

Walor techniczny pieniędzy zależał od czasu na emisję i zam-
ożności emitenta. Były więc prymitywne bony powielaczowe, 
a nawet kartoniki ręcznie wypisane lub z pieczątką od ręki przyst-
awianą przez sprzedawcę, który tak wydawał klientowi resztę. Jed-

i

Wchłonęły 
ich duże 
pieniądze
Dwa chleby, panie Weber, sobota – poprosiła Truda Schmidt. 
– Bilion marek – podliczył piekarz. Lata 20., Rügenwalde 
(Darłowo), Stolp albo Köslin.  



Społeczeństwo  91 

nak były też bony z grafiką nawet przewyższającą tę z banknotów 
państwa. – Przykładem słupskie pieniądze zastępcze z 1922 – wymie-
nia J. Partyka. – Wręcz nowatorskie. O: te 100 marek ma znak wodny, 
wytłoczony suchy stempel i piękny gilosz (ornamentowe tło). Kosza-
lin na niektórych banknotach też miał niezłą grafikę i numerację, lecz 
pieniędzy zastępczych wydał mniej. Bardzo dużo miał ich Szczecin 
– był silnym ośrodkiem przemysłowym, gdzie rynek finansowy, a tym 
samym obieg pieniądza, wymagały dużego zastępczego ratunku.

Jednak Koszalin, w przeciwieństwie do Słupska i Lęborka, miał też 
pieniądz metalowy, droższy i trudniejszy w wytworzeniu niż bankno-
ty. Miasto wydało kilka serii monet „10” i „50” . Jak podaje G. Chmie-
lecki, cynkowe „10” o średnicy 18,8 mm bito w Münze&Hennig 
w Lipsku, te o średnicy 19,5-19,8 mm w Markneukirchen, a 20-mil-
imetrowe w Norymberdze. Jedyna koszalińska moneta „50” miała 
kształt ośmioboku i pochodziła z Lipska. Z kolei firmy wydawały 
żetony. – Städtische Straßenbahn Köslin nawet mosiężny – daje 
przykład darłowski pasjonat. – Był kwadratowy, 20,4 na 20,4 mm, 
bez nominału; uprawniał do jednego przejazdu tramwajem. Żetony 
wydały też Kösliner Aktien-Bierbrauerei (browar) i dom handlowy 
A. Wunderlich.

Uroda pieniądza

Niekiedy emisje były celowo atrakcyjne, np. w postaci ładnych, 
odwołujących się do patriotyzmu serii, żeby ludzie nie wydawali ich 
i trzymali jako kolekcje. Albo emitenci wręcz kierowali się zapotrze-
bowaniem kolekcjonerów i tak zarabiali, co jednak władze państ-
wowe uznały za nadużycie.

Uroczą serią koszalińską miłą kolekcjonerom są pierwsze 
papierowe pieniądze zastępcze miasta – z roku 1921. To sześć 
banknotów projektu Otto Thämera, drukiem koszalińskiego wy-
dawnictwa Kunstverlag Arthur Kolterjahn – bez znaku wodnego 
i numerów, ale dwustronnie wielobarwnych, o treści nawiązu-
jącej do wydarzeń koszalińskich i z wizerunkiem pieczęci miasta 
z 1266 r. lub herbu z I poł. XIX w. – Umieszczano tu także wierszyki – 
dopowiada pan Grzegorz i cytuje jeden: – „Zły papier? Nie marudź. 
Naszą cierpliwość już połknął Francuz. Jego kobietom smakują 
dobre kęsy, a nam zostają nieliczne płaty.” W tym przypadku była 
to aluzja do ciężkich czasów w Niemczech i reparacji wojennych, 
głównie wobec Francji, nałożonych przez Traktat Wersalski za 
rozpętanie wojny. 

Ile kosztują pieniądze

Na Pomorzu Środkowym jest tylko kilku zaawansowanych zbier-
aczy pieniędzy zastępczych, co jednak nie wynika z kosztów hobby. 
– Bony czy zastępcze monety nie mają dużej wartości finansowej, 
może i dlatego, że niewielu o nie się stara – ocenia J. Partyka. – Oczy-
wiście każde hobby ma swoje mauritiusy. Dla mnie są to bony słup-
skie z 1923, wydane przez spółkę Landhilfe Pommern Ost, która 
zrzeszała przedsiębiorstwa rolne. Nie były to bony w markach, lecz 
opiewały na wartość funtów i cetnarów żyta. Rolnik oddawał zboże 
i brał bony, które mógł spieniężyć kiedy bądź za realną w danym 
czasie równowartość żyta. Nie mam żadnego, a skany ściągnąłem 
aż z muzeum Banku Centralnego Niemiec we Frankfurcie nad Me-
nem. A pewnie! Są do zdobycia, ale 500 euro za jeden to dla mnie 
za drogo.

 Awers banknotu z 1921: krzyż z 1829 na Górze Chełmskiej, upamiętniał pruskich 
żołnierzy z Koszalina poległych w wojnach napoleońskich; stał do lat 70.

Awers (rynek) i rewers banknotu z pierwszej koszalińskiej serii, 1921.

Koszaliński banknot targowy, 1921.  

Awers (rynek) i rewers banknotu z pierwszej koszalińskiej serii, 1921.
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Grzegorz Chmielecki z ciekawszych banknotów z jego miasta wy-
mienia prywatne darłowskie złote fenigi i marki z wydrukowanym 
przeliczeniem na dolary.

Skąd im się to wzięło

11-letniego Jacka pieniądze ujęły, bo były ładne i opowiadały his-
torię: – Pierwszy banknot, jeszcze nie zastępczy, zhandlowałem na 
podwórku i mam go do dziś, 50 marek z 1918 r. Dopiero w 2010  r. 
trafiłem w necie na emisje zastępcze i zdałem sobie sprawę, że pi-
eniądze mogą pochodzić z miejsca, w którym żyję. Zafascynowałem 
się, zacząłem śledzić aukcje niemieckie, na Litwie, w Stanach, 
całkowicie koncentrując się na pieniądzu zastępczym. Ale wciąż, jak 
w dzieciństwie, traktuję pieniądze jako dzieło sztuki i źródło wiedzy 
albo powód jej zdobycia: gdy wpadła mi w ręce słupska seria 
poświęcona związanemu z tym miastem feldmarszałkowi Blüchero-
wi, to musiałem odwiedzić jego mauzoleum w Krobielowicach pod 
Wrocławiem, gdzie umarł.

Podobnie zaczynał Grzegorz Chmielecki, który w dzieciństwie 
dostrzegł, że niektóre pieniądze się powtarzają, a inne nie – tych się 
nie pozbywał; z czasem w sieci znalazł zastępcze i już się od nich nie 
odczepił. 

Pisali zażarcie i ładnie

Obaj pasjonaci własnym kosztem i z niewiarygodnym pietyz-
mem wydali eleganckie książki z masą niezwykłych detali i setkami 
ilustracji: Jacek Partyka – „Pieniądz zastępczy Słupska 1914-1923” 
(2016, 200 egz.), Grzegorz Chmielecki – „Pieniądz zastępczy Darło-

wa, Koszalina, Polanowa, Sianowa i Sławna”, 1917-23 (2017, 140 
egz.). Książki jeszcze dostępne są w sieci.

Jak się pisało Jackowi Partyce? Żona Iwona: – Myślałam, że sko-
ro przeszedł na emeryturę i mam go w domu, to wreszcie możemy 
choćby dłużej pogadać. A on jakby zniknął. Czytał i pisał o tych pi-
eniądzach, i jeszcze córkę w to wciągnął.

Grzegorz Chmielecki: – To była fala wznosząco-opadająca. Ekscy-
towało mnie, że kilka dni do końca, co okazywało się nieprawdą, bo 
pojawiały się nowe materiały. A załamanie, że nadal wiele brakuje, 
kończyła euforia po znalezieniu jakiegoś ogniwa, jakby odkryło się 
coś, co zmieni dzieje.

W posłowiu darłowianin wspomina Luizę Brygidę Jerzewską, 
która podjęła się tłumaczenia nieco archaicznych tekstów na pi-
eniądzach, a przy okazji opowiedziała, co w tamtych latach spotkało 
jej rodziców: zgromadzili pieniądze na wyposażenie sypialni, które 
postanowili kupić po ślubie – zapłata zapełniała walizkę. Tydzień po 
ślubie poszli z nią do sklepu i się okazało, że mogą kupić trzy bo-
chenki chleba.

A książka o całym Pomorzu albo chociaż środkowym? Nie da się 
tego zrobić składając lokalne publikacje, uważają kolekcjonerzy. Na-
leżałoby wszystko napisać od nowa, żeby było spójne, łącznie z me-
tryczkami walorów. Poza tym część obszarów jest wciąż nieopisa-
na. Toteż Jacek Partyka pisze teraz o pieniądzach Lęborka i Łeby, 
a Grzegorz Chmielecki o bytowskich.   

Autor: Marek Zagalewski, skany Grzegorz Chmielecki i Jacek Partyka

Słupscy huzarzy von Blüchera (potem pruskiego dowódcy pod Waterloo).

5 mld marek z Darłowa, 1922.

Propagandowo-plebiscytowy bon ze Śląska.

Ten sam koszaliński banknot najpierw o nominale 
100, a potem z nadrukiem miliona marek, 1923.
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a podwórzu kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 
w Koszalinie pusto. Nie ma dzieci drepczących 
wokół piaskownicy, matek spacerujących z wóz-
kami ani nawet świateł w oknach budynku. To 
obejście Domu Samotnej Matki, w którym od 

ponad 28 lat znajdowały schronienie kobiety z różnych powodów 
zmuszone do opuszczenia swoich domów, by w spokoju przygot-
ować się do porodu oraz spędzić tu pierwsze miesiące macierzyńst-
wa.

Z początkiem lutego br. plac zabaw stanie się placem budowy. 
To skutek decyzji o rozbudowie i rewitalizacji DSM. To jedyna na 
Pomorzu Środkowym placówka opiekująca się kobietami w okresie 
okołoporodowym i ich potomstwem. Wchodzi ona w skład Caritas 
Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, obejmującej zasięgiem teren od 
Kołobrzegu po Słupsk, a na południu po Krzyż Wielkopolski.

O powołaniu DSM zadecydowali radni Koszalina, czyniąc z niego 
dar dla ojca świętego Jana Pawła II – honorowego obywatela miasta 

– w dzień jego wizyty tutaj w czerwcu 1991 r. Była to wówczas jedna 
z pierwszych takich placówek w Polsce.

Od początku istnienia domu znalazło tu schronienie ponad 630 
matek i nieco więcej dzieci. Rocznie przewija się przez dom ok. 30 
kobiet, nieliczne powtarzają pobyt, czasem zdarza się matka z małym 
dzieckiem przywieziona z interwencji policyjnej, która spędza tu jed-
ną noc. W placówce – czy raczej pod jej opieką – urodziło się 166 
dzieci.

Więcej mam, więcej dzieci

Z początkiem 2020 roku kobiety w trudnej sytuacji zamieszkają tu 
ponownie. Odnowiony dom przyjmie pod dach nie jak do tej pory 
11 matek z 11. dzieci, ale 16 matek z 19. dzieci.

Dzięki adaptacji poddasza powstanie 8 sypialni z łazienkami 
(w tym 3 dla prowadzących placówkę). Na parterze powstanie 
kuchnia i pomieszczenia socjalne, tworząc w ten sposób przestrzeń 

n

Koszalin. Dom podarowany 
papieżowi służy samotnym mamom 
Mówi się, że taka kobieta „została na lodzie”. Slogan. Za nim kryje się dramat. Samotne macierzyństwo, samotny poród, samotna opieka nad 
noworodkiem. I kogo to obchodzi? Na Pomorzu Środkowym istnieje tylko jedna placówka, która zaprasza samotne matki pod swój dach. To 
dach i mury, które w ciągu 28 lat zniszczały, stały się za ciasne wobec potrzeb. Dom Samotnej Matki w Koszalinie przechodzi więc generalny 
remont. Warto go wspomóc, bo dobro, które się tu dzieje, służy wszystkim.

Budynek DSM zajmuje posesję przy ul. Wojska Polskiego opodal hipermarketu Kaufland.
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na prowadzenie szkoleń, warsztatów i terapii. W dobudowanym 
pomieszczeniu gospodarczym staną biuro, zaplecze sanitarne 
i pokój spotkań. Mieszkańcy będą korzystać z rozwiązań nowocz-
esnych, w tym dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 
(m.in. z zewnętrznej windy i wejścia do budynku z poziomu terenu). 
Nowością będzie pomieszczenie dla matki ze starszymi dziećmi 
i bawialnia.

Ks. Tomasz Roda, dyrektor Caritas Diecezji Koszalińsko-Koło-
brzeskiej podkreśla aspekt rewitalizacyjny inwestycji szacowanej 
na 3 miliony złotych. Ma to być bowiem nie tylko przebudowa bu-
dynku, ale rozszerzenie działań placówki, wśród których jest przeci-
wdziałanie bezradności matek, sieroctwu, przemocy w rodzinie, 
ubóstwu i bezrobociu. – Kładziemy akcent na aktywizację społec-
zno-zawodową, starając się o to, żeby okres pobytu młodej mamy 
tutaj pomógł jej w zdobyciu zawodu – stwierdza ksiądz Tomasz.

Nie bez tarć, ale domowo

Dom Samotnej Matki jest przeznaczony dla młodych mam (to na-
jczęściej 20-latki), ale nie tylko – najstarsza kobieta, która w nim prze-
bywała, miała 48 lat. Nierzadko to kobiety nie tyle samotne, co takie, 
których partner nie potrafi o nie zadbać, wycofuje się z relacji z nią, 
a tym samym z mającym się narodzić dzieckiem. Ten dramat rozgry-
wa się w najmniej odpowiednim czasie – kiedy większość matczynej 
uwagi powinna się skierować na zdrowe i szczęśliwe donoszenie 
ciąży, a potem pielęgnację noworodka.

Jak ten dramat zmierzyć? Zapewne to niemożliwe, ale nie jest to 
sytuacja bez wyjścia. DSM je znajduje, proponując kobietom nie 
tylko dach nad głową, poczucie bezpieczeństwa (jeśli kobieta so-
bie tego życzy, placówka może postarać się, by jej partner nie miał 

możliwości spotykania się z nią) czy opiekę specjalistów, ale przede 
wszystkim to, co jest zawarte w nazwie ośrodka: dom. To domowa 
atmosfera: matki, które połączył podobny los, towarzyszą sobie (nie 
bez tarć i kryzysowych sytuacji), razem sprzątają i gotują, wspierają 
się, opiekują się nawzajem swoimi dziećmi i znajdują bratnie dusze. 

To również obecność wolontariuszy, którzy przychodzą, by 
spędzać czas z paniami i ich dziećmi. To przede wszystkim to-
warzyszenie gospodyń domu – sióstr ze Wspólnoty Dzieci Łaski 
Bożej, dla których opieka nad młodymi kobietami nie jest wykony-
waniem zawodu, lecz sposobem realizacji ich własnego życiowego 
powołania.

Moja córka jest za ciężka

O siódmej pobudka, toaleta, śniadanie. Potem dyżury, po połud-
niu lub wieczorem spotkania ze specjalistami. Wtedy też moż-
na liczyć na pomoc super babć – wolontariuszek, które zajmą się 
dziećmi.

Choć początkowo młodziutkiej Justynie niełatwo było dostoso-
wać się do wymogów regulaminu, docenia to, że musiała nauczyć 
się życia według zasad. Nie palić, nie pić, nie przeklinać. Wracać 
przed dwudziestą. Jak każda domowniczka pod tymi zasadami 
złożyła własnoręczny podpis. Toteż dwukrotnie zapłaciła karę za 
przeklinanie. I to nie złotówkę, tylko po pięć, bo zrobiła to przy dziec-
ku.

Choć tak młoda, ma za sobą związek z alkoholikiem, mieszkanie 
bez prądu, pozbawienie praw do opieki nad dzieckiem. I własną, 
nieopanowaną wybuchowość. Tę nauczyła się opanowywać w DSM 
pod okiem fachowców.

Ksiądz Tomasz Roda



Czego jeszcze tu się nauczyła? Że dziecko można wziąć na kolana. 
Że można mu pokazać obrazki w książce. Opowiedzieć, co jest na 
obrazku. – Tu jest koń – próbuje swoich sił. 

Rolą terapeutki Agnieszki Jäger jest przekonać ją, że można to 
zrobić z sercem, wdać się w opowieść o koniu, który pojechał po 
ziemniaki... – Trzeba je uczyć tego, żeby oderwały się od telefonów 
i zaczęły mówić do swoich dzieci. Podobnie przytulenia, wzięcia na 
ręce – wyjaśnia terapeutka. Czasem słyszy ripostę: „ale córka jest za 
ciężka”. – Tak, ale to słodki ciężar. I musisz ją brać teraz, bo jak będzie 
miała 16 lat, będzie za późno – podpowiada specjalistka niezarad-
nym mamom.

Po wielu tygodniach Justynie coraz lepiej idzie kierowanie swoim 
postępowaniem. – Tu się nauczyłam gotować – mówi i jako swoje 
sztandarowe danie wymienia gołąbki w sosie pomidorowym. – I za-
jmować się dziećmi. Wcześniej mnie nie słuchały, na wszystko im 
pozwalałam. Już wiem, że zanim powiem swoje zdanie, najpierw 
muszę je wysłuchać. No i nie umiałam się z nimi bawić. Teraz na 
spacerze biegamy razem po całym placu zabaw.

Marzy o własnym mieszkaniu, stałej pracy i dobrym mężu, który 
pokocha jej maluchy. Wieczorem, gdy po „Ojcze nasz” kładzie 
je spać, całuje je, wyznaje miłość. To najważniejsza z nabytych tu 
umiejętności. Sama w rodzinnym domu tego nie zaznała. I na-
jsłodsza, bo w odpowiedzi słyszy głos synka mówiącego w półśnie: 
kocham cię, mama…

3 stycznia, 2 czerwca

Nie wszystkie kobiety ze swoim nierozwiązanym dramatem niech-
cianego macierzyństwa przekraczają próg DSM. Są takie, które 
decydują się tu zajrzeć ledwie na moment, najkrócej jak się da. 
Otworzyć okno życia i umieścić w nim ruszający się ciepły tobołek. 
Musnąć wystający policzek, spojrzeć po raz ostatni.

Na szczęście w Koszalinie, jak w wielu miastach w Polsce, jest 
takie okno życia – na parterze DSM od strony ul. Wojska Polskiego. 
Ciepłe (utrzymuje stałą temperaturę),  zapewniające natychmias-
tową pomoc dziecku (chwilę po alarmie zjawia się tu dyżurująca 
siostra i rozpoczyna procedurę, której częścią jest wezwanie karetki 
i przewiezienie noworodka na oddział szpitalny) i anonimowe (nie 
ma kamer, kobieta zdąży odejść niezauważona).

Pierwszy taki uzasadniony alarm rozległ się 3 stycznia 2016 r. 
o godz. 1.48 i postawił na nogi siostrę Malwinę Iwanicką. – Kiedy 
wszystkie zeszłyśmy na dół, zobaczyłyśmy, że to jest chłopczyk, 
jeszcze z niezawiązaną pępowiną, owinięty jedynie w bluzę dorosłej 
osoby – opowiada siostra Danuta Gobosz. – Był zmarznięty, prawie 
nieubrany. Kwilił. Włożyłyśmy go do tzw. ciepłego gniazdka, żeby się 
rozgrzał. Jest to łóżeczko, które, zgodnie z procedurami, jest zawsze 
ciepłe.

To była najzimniejsza noc w tamtym sezonie. Pozostawienie now-
orodka choć na chwilę w temperaturze minus kilkunastu stopni 
Celsjusza mogło być dla niego zabójcze.

Drugi i jak dotąd ostatni alarm rozdzwonił się 2 czerwca 2018 roku 
o 18.43. Postawa gospodyń miejsca pokazuje, że siostry zapewnia-
ją porzuconemu dziecku nie tylko opiekę i bezpieczeństwo, ale też 
uczucie, którego prawdopodobnie nie otrzymało od rodziców. 

Siostra Barbara Wilkowska, kierowniczka DSM, nie kryła radości 
z faktu, gdy po raz drugi ocalało tu ludzkie życie. Wyraźnie poruszo-
na opowiada o swojej pierwszej reakcji na płaczącą dziewczynkę: 
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Wolontariusze Young Caritas preferują bezpośredni kontakt 
z beneficjentami swoich akcji, np. opiekę nad dziećmi w DSM.

Projekt „Aktywnie żyje się lepiej” umożliwił samotnym matkom 
w 2016 r. ukończenie kursu księgowości, komputerowego, 
podstaw przedsiębiorczości, pracy w biurze i układania bukietów.

2016.08.11. Psycholog Renata Lepper-Zalewska szkoli podopieczne DSM, jak prawidłowo 
komunikować się z ludźmi oraz jak wzmocnić poczucie własnej wartości.

Koszaliński DSM to przystań także dla pozbawionych 
ojcowskiej opieki noworodków i małych dzieci.



– Jest piękna. Powiedziałam jej wiele razy, że ją kocham, że jest chci-
ana i potrzebna. Ona tego nie rozumie, ale jestem przekonana, że 
jakoś to do niej dociera.

Okno funkcjonuje w Koszalinie od 17 czerwca 2009 roku. Siostra 
Barbara podkreśla, że zadania domu, wyznacza jego imię: „Dar Ży-
cia”. – Pragniemy, by życie ludzkie było tu chronione, i to od poczęcia 
do naturalnej śmierci – mówi o misji swojej wspólnoty. – I nasz dom 
służy temu, by wszystkie dzieci mogły się urodzić. Opieką obejmu-
jemy szczególnie te matki, które są w trudnej sytuacji, a które być 
może, gdyby nie ten dom, to nie urodziłyby swoich dzieci.

Bez habitu, za to całym sercem

Domem, od początku jego istnienia, zajmują się siostry ze Wspól-
noty Dzieci Łaski Bożej. To stowarzyszenie sióstr bezhabitowych, 
czyli nie noszących habitów czy zakonnych sukni. Strojem, który je 
wyróżnia, ubieranym szczególnie w święta, są brązowe spódnica za 
kolano i taka garsonka oraz biała bluzka. 

Trzy siostry z tej wspólnoty zajmują się prowadzeniem DSM, inne 
zamieszkują dom macierzysty w Lipiu koło Świdwina, w którym od-
bywają się sesje rekolekcyjne dla młodzieży i dorosłych. 

Jeszcze inne siostry – a wszystkich jest obecnie 19 – animują 
spotkania ewangelizacyjne w szkołach, parafiach, są katechetkami, 
pracują w kościołach i seminarium duchownym.

Każda z tych kobiet zdecydowała się na radykalny styl życia, który 
– choć nieco surowy i nakierowany bardziej na dobro innych niż 
własne – umożliwia pełniejsze oddanie się czynom miłosierdzia oraz 
głoszeniu Ewangelii. Nie byłoby jednak tych pragnień w ich ser-
cach, gdyby nie dar powołania, które odkryły w pewnym momencie 
życia jako zaproszenie Boga do oddania Mu w ten sposób całych 
siebie. To bardzo osobiste i głębokie przeżycie jest na tyle auten-
tyczne, że każda z kobiet dobrowolnie rezygnuje z życia rodzinnego, 
małżeńskiego, na rzecz dobra innych ludzi. Co ciekawe, Wspólnota 
Dzieci Łaski Bożej to pierwsza i jak dotąd jedyna żeńska wspólno-
ta typu zakonnego, która zrodziła się w diecezji koszalińsko-koło-
brzeskiej istniejącej od roku 1972 . 

Przystań tylko dla katoliczek? 

Choć DSM to katolicka placówka, kieruje swoją ofertę do wszyst-
kich kobiet, bez względu na wyznanie. O przyjęciu do niej nie decy-
dują żadne zewnętrzne uwarunkowania: ani religijność, ani poglądy, 
ani status materialny czy społeczny, ale realna potrzeba kobiety. 
To właśnie misja Caritas: realizować dobroć miłosiernego Boga 
wszędzie, nieść ją do centrów miast, ale i szukać potrzebujących 
wsparcia na opłotkach.

– Każdy, kto zwraca się do nas o pomoc, ten ją otrzyma – zapewnia 
ks. Tomasz Roda. – Caritas nigdy nie patrzy na wyznanie czy poglądy 
polityczne, nikogo nie dyskryminuje. Roztaczamy opiekę nad wielo-
ma osobami, które nie są związane z Kościołem katolickim. Czasem 
są to osoby o zupełnie odmiennych poglądach niż chrześcijańskie, 
ale skoro wołają o pomoc, to jesteśmy właśnie dla nich.

Jedynym warunkiem by zamieszkać w DSM jest zgoda na zasady 
tu panujące: nie tylko poddanie się przepisom porządkowym, ale 
też współpraca ze specjalistami, dzięki którym niezaradne mamy 
mają szansę się szkolić, aktywizować zawodowo, adaptować społec-
znie, a przede wszystkim porzucać dawny sposób myślenia. 

Na ten sukces samotnych matek, ale też tysięcy innych podopiec-

Społeczeństwo  97 

S. Malwina Iwanowska prezentuje działanie okna życia.

W kaplicy DSM odbywają się nabożeństwa, w których uczestniczą osoby 
spoza placówki. Dla mieszkanek udział w nich jest nieobowiązkowy.

Studenci Akademii Pomorskiej w Słupsku skomponowali I nagrali 
audiobooka z bajkami, dochód z którego przeznaczyli na DSM.

Magdalena Kozłowska prezentuje działanie okna życia.
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znych Caritas w naszym regionie, pracuje sztab ludzi. Część to pra-
cownicy etatowi, jest ich 91, z czego 23 zatrudnia centrala Caritas 
w Koszalinie. Znakomita większość współpracowników Caritas działa 
nieodpłatnie. To dorośli i młodzi wolontariusze. Parafialne Zespoły 
Caritas istnieją w 180 parafiach (na 221 istniejących w diecezji) i gro-
madzą blisko tysiąc osób. W 130 szkołach działają Szkolne Koła Cari-
tas, a w nich ponad 2300 dzieci i młodzieży. Stu młodych szkoli się 
na liderów wolontariatu w Young Caritas.

A co, jeśli kiedyś znowu...?

Dramat samotnej kobiety, która czeka na pojawienie się na świecie 
dziecka, może wiązać się z kryzysami, jakim serdeczna rozmowa czy 
stworzenie bezpiecznej przystani nie zaradzi. W sukurs idzie doświ-
adczenie Caritas, która za pośrednictwem zespołu interdyscyplinar-
nego zapewnia jej wsparcie psychologa, prawnika, terapeuty. A także 
wolontariuszy, którzy nie wyręczając, pomogą jej np. uzyskać akt 
urodzenia, numer PESEL, czy zarejestrować się do przychodni spec-
jalistycznej. To ma wielkie znaczenie, wszak wskutek wyuczonej bez-
radności nawet te proste zabiegi stanowią dla tych mam wyzwanie.

Ponadto ta i inne placówki Caritas współpracują z instytucjami 
miejskimi jak MOPR, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 
grupy Al-Anon.

Podopieczne Caritas otrzymują wsparcie w staraniach o miesz-
kanie socjalne czy chronione, o opiekę nad dzieckiem lub mie-
jsce w żłobku i wreszcie o zdobycie zawodu i pracy, która pomoże 
jej się usamodzielnić. W DSM kobieta – z każdego zakątka Polski 
– może spędzić miesiące przed i po porodzie, łącznie rok, przy 
czym okres ten bywa przedłużany. Na dalszym etapie życia może 
liczyć na inny dom Caritas – Centrum Kryzysowe dla Kobiet i Kobiet 
z Dziećmi, mieszczące się w Koszalinie na ul. Harcerskiej 17, gdzie 
przyjmowane są koszalinianki z tzw. przemocy. To dom otwarty 24 
godziny na dobę, gdzie trafiają kobiety z interwencji policyjnej lub 
same – w ucieczce przed fizycznym lub psychicznym znęcaniem 
się partnera. Centrum Kryzysowe prowadzą osoby świeckie, posi-
adające wymagane kwalifikacje zawodowe. Przebywa tu zazwyczaj 
kilka kobiet z dziećmi. Mieszkanki w ramach zawieranego kontraktu 
podejmują współpracę z psychologami, terapeutami.

Centrum Kryzysowe podejmuje też akcje antyprzemocowe – 
spotkania informacyjne i szkoleniowe, mające na celu przełamanie 
tabu, jakim wciąż jest w społeczeństwie przemoc mająca miejsce za 
drzwiami domów. 

Caritas uczestniczy też w ministerialnym programie pomocy 
osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw, ich bliskim i świad-
kom takich zdarzeń, prowadząc cztery punkty konsultacyjne – dwa 

w Koszalinie oraz w Kołobrzegu i Ostrowcu.

Jeden dom, wiele potrzeb

Roczny remont, który rozpoczyna się właśnie w Domu Samot-
nej Matki to ogromne koszty.  Część budowlano-remontowa 
jest w zasięgu możliwości inwestora, o ile rynek nie zaskoczy go 
znacznymi podwyżkami cen i usług. – Natomiast wciąż poszukujemy 
sponsorów, którzy pomogą nam w wykończeniu ośrodka – precyzu-
je ks. Tomasz Roda. – To mogą być nie tylko darowizny pieniężne, 
ale też rzeczowe, które pomogą wyposażyć go w meble, dywany, 
biały montaż i płytki ceramiczne. Na wyposażenie czeka też kuch-
nia, jadalnia, sale specjalistyczne, bawialnia czy plac zabaw. To o tyle 
istotne, że zgodnie z planami rewitalizacji, będziemy mogli przy-
jmować także starsze dzieci mam, które oczekują na poród młodsze-
go rodzeństwa. 

***
Darczyńcy, którzy chcieliby wesprzeć tę placówkę, mogą wpłacać 

darowizny na konto 79 1020 2791 0000 7402 0265 4838 z dopisk-
iem „remont”. W przypadku darowizn rzeczowych można kontak-
tować się z sekretariatem Caritas przy ul. Domina 8 w Koszalinie (tel. 
94 342 36 90) lub z dyrektorem ks. Tomaszem Rodą (troda@caritas.
pl).

Wsparciem dla diecezjalnej Caritas, które pomoże rozwijać także 
inne jej działania, jest przekazanie na jej rzecz 1 proc. podatku (nr 
KRS 0000 274 950).

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Matejek, tygodnik „Gość Niedzielny”

Maciej Miecznikowski zaśpiewał na rzecz DSM w kościele pw. Św. Józefa 
w Koszalinie i nazajutrz w słupskim kościele pw. Św. Jana Kantego.

20 stycznia 2019 r. w Filharmonii Koszalińskiej odbył się koncert charytatywny 
na rzecz DSM. Wystąpiła w nim Stanisława Celińska z zespołem Macieja Muraszki.

Barbara Wilkowska, kierownik DSM, propaguje duchową adopcję, 
czyli 9-miesięczną modlitwę o zdrowie i życie poczętych dzieci.
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semesuje Pani i mejluje, używając interpunkcji 
i wielkich liter czy jak większość?

– Przestrzegam zasad. Przyznaję, że gdy bardzo 
się spieszę, to w esemesach do bliskich nie używam 
przecinków, ale mejle zawsze piszę zgodnie ze 

sztuką epistolograficzną. Studentów też tego uczę. Mogę zacytować 
mnóstwo przykładów łamania zasad korespondencji mejlowej. Na 
przykład list studenta: „Witam chcę chodzić do pani na seminarium 
wybieram temat 3 żegnam”.   

– Powinien zacząć od Szanowna Pani Doktor?
– I skończyć na wyrazach szacunku; „żegnam” to jak „spadaj”.

– Normy szanuje Pani dla zasady językowej, czy również dlatego, 
że przekaz z uciętych wyrazów i emotikonów nie sprzyja umysłom?

– Emotikony są zabawne, sama je stosuję, ale tylko w korespond-
encji prywatnej. Natomiast daleko idące skróty to nie mój styl, raczej 
slang młodzieżowy. Poprzez staranność językową okazujemy sza-
cunek adresatowi i unikamy niejasności. Niestaranność uczy szab-
lonowego myślenia, nawyku wytnij-wklej i w końcu niemyślenia – 
o formie, a w konsekwencji o treści wypowiedzi.

– Czy jednak nie jest to naturalny znak szybkiego życia i braku 
czasu? Mam koleżankę polonistkę, która poddaje się esemesowej 
konwencji na zasadzie umownego epizodu. W innej komunikacji 

E

Nie ma już 
tabu językowego 
Z dr Lidią Sudakiewicz z Politechniki Koszalińskiej rozmawiamy o nowomowie, banale i niechlujstwie językowym.

Dr Lidia Sudakiewicz
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używa wręcz literackiej polszczyzny. Może więc „esemesowość” to 
nic złego – o ile dotyczy umysłów przygotowanych?

– Dopuściłabym ten styl jedynie w kontaktach z najbliższymi. Jest 
takie powiedzenie: jeśli ktoś jest uczciwy, to nie ma elastycznego 
sumienia. Podobnie jest z językiem, albo mówimy i piszemy po-
prawnie, albo nie.

– Zauważyła Pani, że politycy czy ludzie sportu mówią stadnie? 
Jeden po drugim powtarzają te same frazesy ich środowisk. To 
prędzej efekt nakazów władz korporacji czy treningu komunikacy-
jnego „speców” od PR?

– Politycy dostają nawet ściągawki, po to, aby mówić to samo. Ma 
to dowieść spójności ugrupowania. Często jednak mówią tak samo, 
a to już wypada fatalnie, bo wskazuje na brak własnego zdania. 
Drugą korzyścią stadnego mówienia może być ukrycie, za przygot-
owanymi przez kogoś bezpiecznymi frazesami, własnej niekompe-
tencji.

– A gdyby się nie wypowiedzieć? 
– Szkoda okazji do darmowej reklamy. 

– Z czego zaś wynika kariera wytartych wyrażeń i opinii bez in-
strukcji?

– Z bezrefleksyjności i konformizmu, lepiej mówić tak jak większość, 
zwłaszcza, że są środowiska, gdzie wyróżnianie się rzadziej prowadzi 
do sukcesu niż wtopienie się w wielogłos.

– Nie sądzi Pani, że ci zorientowani nie tylko mówią tak, by nic nie 
powiedzieć, ale robią to bez wdzięku?

– Nie każdy potrafi błysnąć dowcipem lub zabawną pointą, 
a zarazem spokojnie wyjaśnić, dlaczego nie może czegoś po-
wiedzieć wprost. 

– A nagminne odpowiadanie nie na temat i sztuczne mnożenie 
zagadnień?

– Mówienie nie na temat jest często ucieczką od odpowiedzi na 
niewygodne pytanie. Karierę robi dziś erystyka, czyli sztuka prowa-
dzenia sporów. Celem staje się tu nie merytoryczna dyskusja, ale 
pokonanie adwersarza, za wszelką cenę i to nierzadko bez względu 
na prawdę. Warto pamiętać, że osoby występujące publicznie częs-
to współpracują ze specjalistami od wizerunku, a ci zastanawiają się 
nie tylko nad kolorem koszuli i krawata. 

– Jak Pani znajduje przyczyny języka kabotyńsko napuszonego? 
Zamiast „nie zgadzam się” słyszymy „nie ma na to mojego przy-
zwolenia”, zamiast „nie sądzę” – „nie mam takiej świadomości 
poglądowej”. Ma to przydać rangi,  zamaskować wielosłowiem 
pustkę?

– Moim zdaniem, ma to sugerować umiejętność posługiwania się 
starannym językiem i erudycję, a jednocześnie podkreślać kompe-
tencję i powagę wypowiadającego się. Oczywiście efekt jest często 
odwrotny, taki sposób mówienia irytuje lub nawet śmieszy. 

– Gdy zaproponowałem redaktorowi naczelnemu ten artykuł, od 
razu dorzucił, co go doprowadza do pasji: słowo merytoryka. Co 
Panią doprowadza? 

– „Na tą chwilę”. Poza tym spolegliwy jako uległy, osiągnięcie 
konsensusu, kompleksowa analiza i zabezpieczenie funduszy (czy-
li schowanie w sejfie?). To szablony-wytrychy zastępujące wysiłek 
znalezienia odpowiednich słów. Nie podoba mi się też publiczne 
posługiwanie się wulgaryzmami lub wyrażeniami typu kobieta z ja-
jami, czy przegiąć pałę. Ma to między innymi  sugerować, że na-
dawca jest mocnym człowiekiem, który puści wszystkich w skarpet-
kach. W rzeczywistości taki język demaskuje agresję i prostactwo, 
a zarazem świadczy o braku kultury. Fakt, iż wypowiedzi tego typu 

pojawiają się publicznie, w tym w mediach, może rodzić przeko-
nanie, że nie ma niczego złego w takim słownictwie. Na przykład, 
niedawno studentka spytała mnie, czy zajebisty jest słowem wulgar-
nym. Oczywiście, że jest. 

– W „Seksmisji” zostawiłbym „Kurwa mać!”, które włączyło 
windę.

– Mnie też to rozbawiło. To świadomy i celowy chwyt artystyczny. 
Jeśli nie chodzi tylko o epatowanie wulgarnością, to można zaak-
ceptować nawet język „Psów”, wiedząc, że jest to zabieg stylistyczny 
służący charakterystyce bohaterów.

– Przy okazji spytam o Związek Sowiecki i Sowietów. Przecież to 
rusycyzmy.

– Tak, ale w porównaniu do słowa radziecki mają konotację zde-
cydowanie bardziej negatywną, a o to chodzi wypowiadającym się. 

– Dostrzegłem, że brak pomysłów na silny opis zastępuje się es-
kalacją pojęć. Sport – język wojenny: przeciwnik na kolanach, dum-
ni Persowie (piłkarze Iranu), kat Polaków (ostatnio o bramkostrzel-
nym niegdyś Garym Linekerze); polityka – haniebne głosowanie 
(prawie każde nie po myśli).

– Tego jest więcej: opozycja walczy, władza okopuje się, toczy-
my ciężki bój, ataki idą z każdej flanki. Mobilizacja, a nawet zdrajcy. 
Chodzi o podkreślenie agresji przeciwnika i jednoczesne zaakcen-
towanie własnej zdecydowanej postawy. 

– Torturuje się Pani zawodowo oglądaniem celebrytów toczą-
cych rozmowy? Jeśli o sporcie, to trzymają kciuki, kulinarne 
kończą pysznością, krajoznawcze zdaniem, że to miejsce musimy 
zobaczyć, aby poczuć jego prawdziwą atmosferę, a pozostałe 
pozytywnym myśleniem i dobrą energią. Przy Pani świadomości 
językowej to musi ranić.

– Audycje obliczone są na oglądalność, a wśród nadawców prze-
waża pogląd, że przeciętny widz jest niespecjalnie wyrobiony. Do 
tego, co słyszę i czytam, podchodzę z dystansem, niektóre wyraże-
nia mnie bawią, inne irytują, a poza tym, raczej patrzę na to jak na 
interesujący materiał językowy. Chyba nawet bardziej od błędów 
czy komunałów drażni mnie brak kultury, nie tylko językowej. Jadę 
autobusem, a pasażerka wykrzykuje przez komórkę opis przebiegu 
badań ginekologicznych, zmuszeni do słuchania tych wynurzeń 
pasażerowie chichoczą, albo udają, że nic nie słyszą. Zwrócenie 
uwagi, by pani mówiła ciszej, skutkuje kolejnym krzykiem: „Co?! Nie, 
jakaś baba się czepia, że za głośno gadam”. Wydaje mi się też, że za-
chodzące ostatnio zmiany w polskiej grzeczności językowej posu-
wają się za daleko. Na przykład zwracanie się do osób starszych 
lub osobiście nieznanych za pomocą imienia: pani Lidio, panie 
Stanisławie. W zamierzeniu ma to zmniejszyć dystans, a jest od-
bierane jako spoufalanie. Świadomość tego, co wypada, a co nie, 
jest dość słaba. Właściwie nie ma już żadnego tabu językowego. 
W reklamach publicznie mówi się o czynnościach fizjologicznych, 
o upławach, kłopotach ze wzwodem, wzdęciach. To gorsze od pyral-
giny dedykowanej na gorączkę. 

Autor: Fitzroy / Foto: Dominika Erdanowska

Lidia B. Sudakiewicz, doktor nauk humanistycznych z  za-
kresu językoznawstwa, adiunkt na Wydziale Humanistycznym 
Politechniki Koszalińskiej, pracownik naukowo-dydaktyczny 
w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, autorka 
Słownika nazwisk mieszkańców Ziemi Złotowskiej oraz kilku-
dziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych, spe-
cjalizuje się w zagadnieniach dotyczących antroponimii oraz 
historii i kultury języka.
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Agata Kaczmarek, 31 lat. Absolwentka filozofii. Od ponad 
dwóch lat prowadzi kawiarnię Powidoki, która szerzy kulturę kawy 
i skupia miejską, aktywną społeczność.

Powidoki powstały 2,5 roku temu. Nie było tak, że obudziłam się 
rano i stwierdziłam: „otworzę kawiarnię!”. Raczej była to decyzja 
wynikająca ze wcześniejszych doświadczeń, spotkań z ludźmi, pasji. 
Zaczęło się od kawy. Temat mnie zafascynował, zaczęłam wyjeżdżać 
na targi, zawody, eventy, poznawać środowisko baristów. Nie jest 
to biznes sensu stricto, ale raczej wspólnota, która się wzajemnie 
edukuje i wspiera. Takie podejście bardzo mi odpowiadało. Ponad-
to, gdy wróciłam do Koszalina po sześciu latach studiów, musiałam 
od nowa się w nim zakorzenić. Współpracowałam z organizacjami 
pozarządowymi, ludźmi zaangażowanymi w sprawy społeczne, 
którym zależy na mieście, rozwoju lokalnej przestrzeni. Ta idea jest 
wpisana w filozofię Powidoków.

Zakładałam, że będę pracować na etacie. Nie marzyłam o własnej 
firmie. W mojej rodzinie nie było takiej tradycji. Kawiarnia to moja 
pierwsza styczność z biznesem, więc oczywiście miałam obawy. 
Wydawało mi się, że mam świetny pomysł, ale zastanawiałam się, 
czy ludzie go kupią. Uczyłam się prowadzenia firmy od strony księ-
gowo-finansowej, logistyki, jaka obowiązuje w branży gastronom-
icznej. Wszystko było nowe, ale wszystko mówiło mi też, że będzie ok.

Pierwszy rok był ciężki. Bardzo. Przy ulicy trwał remont, więc trud-
no było do nas trafić, a nawet wejść. Przychodziły osoby, które po 
prostu wiedziały, że istniejemy. Ale przetrwaliśmy, nie poddaliśmy 
się i przede wszystkim – nie dopuściliśmy do spadku jakości usług 
i produktów, co jest dla biznesu zabójcze. Cały czas utrzymywaliśmy 
najwyższy poziom, skupiliśmy się na promocji w mediach społec-
znościowych i organizowaniu wydarzeń.

Od początku zakładałam, że funkcjonowanie kawiarni będzie wy-
chodziło poza działalność typowo gastronomiczną. Chciałam, żeby 
miejsce było powiązane z kulturą, wpisujące się w ideę tworzenia 
społeczności miejskiej. Lokal nie jest duży, a nawet stół zaprojek-

towałam tak, żeby sprzyjał integracji i interakcji, choć oczywiście jest 
tu też miejsce na prywatność. Udało nam sie zorganizować kilka świ-
etnych wydarzeń i to dla mnie jest największą satysfakcją i sukcesem.

Nauczyłam się biznesowego podejścia, bo poza tym, że kawiar-
nia jest swego rodzaju ideą, jest też moim źródłem utrzymania. 
Szlifowałam umiejętność konstruktywnej rozmowy, dyskutowania, 
podejmowania współpracy, która odpowiada mi w 100 procen-
tach, a więc asertywności. Działa to też w drugą stronę: zapraszam 
do współdziałania artystów, organizuję wydarzenia i w miarę 
możliwości opłacam ich honoraria czy licencje, dzięki czemu mie-
jsce jest interesujące dla gości, a kawiarnia żyje. To system naczyń 
połączonych. Na pewno musiałam nauczyć się planowania i maksy-
malnego wykorzystania czasu, bo prowadzę firmę, pracuję za bar-
em, piekę ciasta do kawiarni, jeżdżę na targi i szkolenia. Trzeba znać 
swój biznes z każdej strony. Ja nie zatrudniam menadżera, znam 
każdy kąt, proces, produkt. Uważam, że jest to kluczowe.

Koszalin jest miastem średniej wielkości, niełatwym, specyficz-
nym. Pewne trendy dochodzą tutaj później, a niektóre wcale. Pow-
idoki mają na celu szerzenie kultury kawowej w segmencie special-
ty, co wiąże się z ryzykiem, bo jest ofertą niszową. Czasem zawodzą 
założenia, okazuje się, że na usługi nie ma tych odbiorców, których 
przedsiębiorcy sobie wymarzyli. Na szczęście moje podejście się 
sprawdziło.

Mam stabilizację. Mogę zatrudnić pracowników, myślę o inwestyc-
jach, mam plany na rozbudowę biznesu, ale podchodzę do tego os-
trożnie. Raczej rozpoznaję możliwości. Najbliższa przyszłość to spory 
projekt, którego na razie nie zdradzę. Wiem na pewno, że w prow-
adzeniu własnego biznesu, trzeba mieć dużo samozaparcia i wspar-
cia, żeby się nie poddać, nie zniechęcić. Ja mam także zewnętrzne, 
od ludzi, którzy tu przychodzą. Może sprzyja mi otwarte podejście?

Paulina Leszczyńska, 24 lata. Wedding plannerka, właścicielka 
Agencji Ślubnej Wymarzone Wesele, która powstała w 2017 roku.

Biznesmenki 20+
Kosmetolożka, stylistka, konsultantka ślubna, designerka, prawniczka i właścicielka kawiarni. Część bohaterek tekstu znają Państwo z łamów 
„Prestiżu”. Różnią ich branże, łączy to, że własne firmy założyły przed trzydziestym rokiem życia, a czasem nawet niedługo po dwudziestym. 
Pracowite, konsekwentne, bez kompleksów. Zamiast bezpiecznego etatu, w młodym wieku wybrały trudniejszą drogę. Są na różnym jej 
etapie, ale do przodu idą pewnym krokiem. Nam opowiedziały o swoich początkach, potknięciach, cennych lekcjach, filozofii zawodowej, 
a czasem życiowej, małych i wielkich sukcesach.  
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Agencja powstała w 2017 roku jako firma rodzinna. Miałam wtedy 
22 lata. Wcześniej pracowałam w kilku miejscach, ale zawsze krótko, 
bo zazwyczaj nie dogadywałam się z kierownikiem albo dyrektorem 
(śmiech). Lubiłam zarządzać, więc własna działalność była jedynym 
możliwym wyborem zawodowym. Lubię i umiem też planować, więc 
wybrałam profesję, w której mogę tę umiejętność wykorzystać. Na 
rynku koszalińsku nie było dwa lata temu osoby czy agencji ślubnej 
z prawdziwego zdarzenia, więc postanowiłam, że będę to ja.

Szczerze mówiąc, nie miałam obaw. Moja agencja rozszerzyła 
działalność, którą prowadził mąż, więc nie miałam na głowie takich 
spraw jak ZUS czy podatki. Miałam łatwy start. Gdyby nie wyszło, nie 
byłoby katastrofy, ale inna rzecz, że nie wyobrażałam sobie porażki. 
Prędzej wymyśliłabyminny zawód. Zajęłam się od razu mocną pro-
mocją, pracowałam bardzo intensywnie, nie dawałam sobie żadnej 
taryfy ulgowej.

Myślałam, że będzie trudniej rozkręcić firmę. To ogromne 
zaskoczenie, bo na rozwój zaplanowałam dwa lata i założyłam, że 
w ogóle nie będę miała do tego czasy zysków. Tymczasem w kil-
ka miesięcy po otwarciu firmy organizowałam dwa wesela, a dziś, 
właśnie po dwóch latach działalności, w kalendarzu mam rezerwac-
je do 2020 roku, otworzyłam stacjonarne biuro, mam dwie asys-
tentki, zainwestowałam w kwiaciarnię dla mamy, która jest floryst-
ką i zorganizowałam po drodze targi ślubne. Oddzieliłam się od 
działalności męża i pracuję już na własny rachunek.

Dla mnie to ogromny sukces i zaskakujące tempo. Rozsma-
kowałam się w tej branży. Organizuję także międzynarodowe śluby 
i to zdecydowanie mój konik. Znam rynek i swobodnie się po nim 
poruszam. Pary młode obdarzają mnie ogromnym zaufaniem i to 
dla mnie wyzwanie, a ja lubię wyzwania.

Może to będzie zaskakujące, ale wydaje mi się, że choć w moim 
biznesie ważna jest pracowitość i zdolności organizacyjne, to suk-
ces zawdzięczam optymizmowi. Zawsze wierzę, że wszystko się uda, 
powiedzie albo da naprawić. Miewałam sytuacje, gdy płakałam 
w poduszkę ze zmęczenia albo z powodu nieuczciwych klientów. 
Czasem słono mnie kosztowało nadmierne zaufanie do ludzi, ale to 
akurat cenna lekcja, by mimo wchodzenia z klientami w serdeczne 
relacje, zabezpieczać się na polu współpracy.

Myślę teraz o otwarciu filii agencji w Szczecinie, bo mam mnóst-
wo par z tego miasta – to kolejny z punktów do zrobienia na mojej 
liście. Na pewno chciałabym rozbudować agencję i przystąpić do 
Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych. Nie jest to łatwe, 
wymagania są wysokie, ale weszłabym na naprawdę wysoki level 
branży. To w tej chwili moje największe marzenie, jestem o krok do 
jego spełnienia i oczywiście zakładam, że się uda.

Agata Zejfer, 27 lat. Kosmetolog i analityk trychologii. Studiuje 
psychologię. Od czterech lat prowadzi gabinet Agata Zejfer Kos-
metologia Interdyscyplinarna.

W czerwcu 2015 r. obroniłam się, 3 lipca założyłam firmę. Pod 
koniec studiów poczułam, że jestem gotowa i dam sobie radę. 
Miałam autorski pomysł na kosmetologię, nie chciałam dostosowy-
wać się do rynku, ani pracować na etacie. Próbowałam – pracuję od 
osiemnastego roku życia, ale to nie moja droga. Wymyśliłam dla sie-
bie inną ścieżkę kariery.

Początki były trudne. Brakowało mi wiedzy typowo biznesowej, 
popełniałam mnóstwo błędów. To nieuniknione ryzyko, kiedy 
zaczynasz prowadzić własną firmę w młodym wieku. Nie byłam 
przygotowana do zarządzania finansami dokumentacją, ale przez to, 
że nie miałam wiedzy na ten temat, nie czułam strachu, nie miałam 
obaw. Musiałam uczyć się na bieżąco, mierzyć się z trudnościami. 
Myślę, że jeśli coś jest zagrożeniem czy problemem dla młodych 
przedsiębiorców i firm to właśnie sprawy ekonomiczno-urzędowe. 
Być może z tego powodu wiele z nich nie utrzymuje się na rynku.

Nawet kiedy było ciężko, wiedziałam, że nie ma odwrotu, muszę 
iść naprzód, bo chcę się zrealizować w sposób, jaki postanowiłam. 
Dla mnie to niezmiernie ważne, by żyć, tak jak to sobie wymarzyłam. 
W ogóle nie brałam pod uwagę ani wtedy, ani później, że mogłabym 
zamknąć firmę. Porażki czy błędy brałam za naukę. Psychicznie było 
to mocno obciążające, zwłaszcza przez pierwszy rok. To była szkoła 
życia i wytrzymałości.

Moje wyobrażenia przerosły rzeczywistość w sensie pozytywnym. 
Nie sądziłam, że tak szybko dojdę do tego, co mam dziś. Z pewn-
ością jest to zasługa moich klientów, którzy sprawili, że mogę rozwi-
jać kosmetologię na swoich zasadach. Jestem im za to niezmiernie 
wdzięczna. Prowadzę firmę, zatrudniam pracownika, współpracuję 
z ogólnopolskim magazynem branżowym, przeprowadzam szko-
lenia. Moim zdaniem, jeśli mamy szczere intencje i koncepcję nie 
wynikająca tylko ze sztywnych targetów, okazuje się, że możemy nie 
tylko stać się liderem na rynku, ale wciąż się rozwijać.

Cechy charakteru, które mi pomogły to pewno sumienność – jeśli 
coś sobie postanowię i jest to zgodne z moimi wartościami to an-
gażuje się w to maksymalnie. Perfekcjonizm, który akurat w pracy 
zawodowej jest atutem. Resiliencja, która polega na tym, że każde 
wydarzenie jestem w stanie przeformułować, tak aby mi służyło. 
Wytrzymałość psychiczna. Nie każdy nadaje się do prowadzenia 
firmy. To naprawdę ogromny stres i można tego nie wytrzymać.

Myślę, że postrzeganie Koszalina jako miasta, w którym trudno 
odnieść sukces to stereotyp. Najłatwiej jest trwać przy takim założe-
niu i nic z nim nie robić. Duże miasta mają swoje plusy i minusy. 
U nas łatwiej jest o zasięg dla każdej firmy, co jest nie do osiągnię-
cia w dużym mieście. Oczywiście, są aspekty ograniczające. Mam 
kursantki z większych miast, z zagranicy, ale zdarza mi się usłyszeć, 
że ktoś nie przyjedzie do Koszalina na szkolenie, bo to zbyt dale-
ko. I mnie to mobilizuje – zrobię szkolenie w Poznaniu i Warszawie. 
Wyjdę poza swój, znany, teren. Poza tym, jeśli jesteś dobrym specjal-
istą, to nieważne stanie się miejsce, ale ty sam.

Trzeba czuć to, co się robi. Działalność nie może wynikać z ocze-
kiwań otoczenia, intencje muszą być szczere. Trzeba być pewnym 
i świadomym swoich kompetencji – to one budują naszą pewność 
siebie. Nieustannie się rozwijać, zdobywać wiedzę teoretyczną 
i implementować ją w swoją pracę. Z punktu widzenia przyszłego 
psychologa, polecam przeprowadzenie testów psychologicznych. 
Nie jest to metoda popularna w Polsce, natomiast daje mnóstwo in-
formacji o naszych mocnych stronach. Takie narzędzia są pomocne 
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w określeniu i wyborze swojej ścieżki zawodowej. Na pewno trze-
ba też być elastycznym. Mieć pokorę wobec tego, co niesie życie. 
Pokonywać kompleksy. Ja na przykład miałam opory z wystąpi-
eniami publicznymi. Postanowiłam więc zawalczyć z problemem 
i zaczęłam nagrywać filmiki na Youtube. Czasem okazuje się, że 
człowiek sam siebie ogranicza.  

Sukces rozumiany jako stabilizacja, niezależność i możliwość re-
alizacji marzeń – tak, osiągnęłam. Natomiast dla mnie ogromnym 
sukcesem i wartością jest to, że cały czas się rozwijam. Dla mnie to 
właśnie rozwój jest podstawą sukcesu.

Wiele planów na przyszłość jest już w trakcie realizacji – w ciągu 
roku wiele się wydarzy, ale nie chcę jeszcze zdradzać szczegółów. 
Na tę chwilę jestem zaabsorbowana pisaniem pracy magistersk-
iej, w której postanowiłam połączyć wiedzę z zakresu kosmetologii 
i psychologii. 

Katarzyna Kujawska, 28 lat. Radczyni prawna. Od ponad półto-
ra roku prowadzi własną Kancelarię Perfecta. Ma blisko czterolet-
nie doświadczenie procesowe. Prowadzi sprawy z zakresu prawa 
gospodarczego, rodzinnego, pracy, karnego, szeroko rozumiane-
go cywilnego, windykacji należności.

W marcu 2018 roku zdałam egzamin radcowski. Firmę zare-
jestrowałam dwa miesiące przed przystąpieniem do egzaminu 
zawodowego. Byłam na to zdecydowana już w czasie trwającej 3 
lata aplikacji. Jestem typem osoby, która nie umie się podporząd-
kować. Wiem, czego chcę, umiem do tego dążyć. Oczywiście, za-
trudnienie w czyjejś kancelarii byłoby wygodniejsze. Zdecydowana 
większość kolegów z mojego rocznika pracuje u kogoś. Niewielu 
zdecydowało się na otwarcie samodzielnej działalności. Ja myślę 
inaczej. Chciałam prowadzić własne, a nie czyjeś sprawy od począt-
ku do końca i tak jest do tej pory – znam je od podszewki. Kiedy 
zaczynałam, miałam już grono klientów, więc wiedziałam, że finan-
sowo dam radę, będę mogła opłacić lokal, ZUS, zainwestowałam 
w stronę internetową. Zamiast zastanawiać się nad tym, co może nie 
wyjść, skupiłam się na działaniu.

Chciałam zostać prawnikiem, żeby być blisko ludzi, a każda spra-
wa polega na udzielaniu pomocy. W jakiś sposób porządkuję życie 
moich klientów, zwłaszcza w sprawach zawiłych i spornych. W moim 
zawodzie na pewno liczy się zaangażowanie. Trzeba być ambitnym, 
określić swój cel i dobrać narzędzia do jego realizacji. Moim celem 
jest być jak najlepszym, otwartym na ludzi prawnikiem, dlatego 
podejmuję też inicjatywy społeczne. Od dwóch lat prowadzę bez-
płatne porady w biurze poselskim, w Północnej Izby Gospodarczej, 
natomiast od roku również szkolenia. Wspieram stowarzysze-
nia, również je zakładając. Jestem autorką artykułów o tematyce 
prawniczej.

Druga sprawa to pracowitość i konsekwencja. Jeszcze na studiach 
chłonęłam wiedzę, będąc najlepszą studentką na roku. Nie czytałam 
wyłącznie podręczników, ale głównie publikacje przeznaczone 
dla praktyków, sędziów. Od dziewięciu lat inwestuję w bibliotekę 
przedmiotu, jest już naprawdę spora. Podczas aplikacji pracowałam 
po 12 godzin, także w sobotę i niedzielę. Wszystko to uważam za 
inwestycję w sukces, który przychodzi z biegiem czasu. Odpoczy-
wam, pływając.

Mówi się, że środowisko prawnicze jest obarczone pewnymi 
układami, ale przyznam, że nie odczuwam tego. Także parytet jest 
w sądzie zachowany. Sama się z dyskryminacją z powodu płci nie 
spotykam. Zazwyczaj klienci trafiają do mnie z polecenia, więc to, 
że jestem kobietą, nie ma dla nich znaczenia. Jeśli w ogóle, to na 
początku zwracają uwagę na wiek, na przykład w przypadku spraw 
rozwodowych, ale zyskuję ich zaufanie i szacunek i to przestaje być 
istotne.

Nie ograniczam się w działalności do Koszalina. Pochodzę z Pod-
karpacia, przeprowadziłam się tu ze względu na męża, który jest 
zakochany w swoim rodzinnym mieście i ja też myślę, że to dobre 
miejsce do życia. Tu robiłam aplikację. Samo miejsce pracy nie 
jest istotne, choć oczywiście cennik koszaliński za usługi prawnicze 
znacząco różni się od warszawskiego. Prowadzę sprawy na miejscu 
i poza Koszalinem, jestem mobilna, mogę dojechać wszędzie, ko-
rzystać z kontaktu mailowego, internetowego. Czasy są sprzyjające, 
ze względu na różne formy komunikacji. Każdego dnia dokładam 
do swojego sukcesu cegiełkę, pracując metodycznie i z dużą satys-
fakcją.

Marta Waluk, 31 lat. Stylistka. Firmę założyła, mając 25 lat. Styl-
izuje, prowadzi szkolenia, kursy i warsztaty. Współpracuje z medi-
ami, największymi polskimi markami modowymi a także galeriami 
handlowymi na terenie całej polski. W grudnia 2018 r. utworzyła 
autorski kanał na You Tube.

Kiedy założyłam firmę w 2013 roku, pracowałam na wtedy eta-
cie w kancelarii prawnej. Trochę się asekurowałam tą pracą. Nie 
ryzykowałam niczym, czułam się bezpiecznie, bo nawet gdyby mi 
się nie powiodło, miałam stałą pracę oraz stabilizację finansową. 
Na otwarcie działalności pozyskałam dotację ze środków Unii Eu-
ropejskiej. Musiałam wypełnić kilkaset stron wniosku, co skutecznie 
zahartowało mnie, jeśli chodzi o sprawy związane z dokumentami. 
Zresztą mam świetną księgową, tą samą od początku powstania 
firmy do dziś. 

Pierwsze lata były statyczne. Wspomniana asekuracja tak 
naprawdę mnie spowalniała – nie czułam presji, nie wisiały nade 
mną rachunki do zapłacenia. Miałam 25 lat, minimalną  wiedzę 
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o marketingu. Wydawało mi się, że wystarczą pojedyncze działania, 
a klienci zjawią się sami. Nic z tego. Moja branża była wtedy mało 
znana, a ludzie do współpracy przekonywali się miesiącami.  Gdy 
mówiłam, jaką firmę założyłam, zdarzało mi się usłyszeć: „Rzuć to 
i zajmij się czymś poważnym.” Postanowiłam, że odejdę z kancelar-
ii, gdy moja działalność zaangażuje mnie bardziej niż stała posada. 
Stało się to po czterech latach. Podjęłam ryzyko i dziś nie wyobrażam 
sobie pracy na etacie – ośmiogodzinnego trybu pracy, schematów 
oraz przełożonych.

W zasadzie rozwój firmy zajął mi sześć lat i teraz mogę pow-
iedzieć, że jestem w miejscu, w którym chciałam być. Jestem świad-
oma – wiem co chcę robić, jak kierować firmą, inwestować w swoją 
markę oraz ją budować. Te sześć lat było mi potrzebne, żeby tej świ-
adomości nabrać. 

Te sześc lat budowania własnej marki to także nowe kontakty, zna-
jomości i inspiracje. To w dużej mierze dzięki ludziom rozwinęłam 
swoją firmę, nauczyłam się jak w nią inwestować, jak promować oraz 
w którym kierunku iść.  Spotykałam takich, którzy mnie uczyli choćby 
tego, jak ważny jest marketing, jak używać mediów społecznościo-
wych, co w mojej pracy jest nieodzowne. Zaczynam wchodzić na 
rynek ogólnopolski, a także europejski – moja praca nie zna granic. 
Robię to, co kocham. 

Lubię ludzi. Codziennie poznaję nowe osobowości – mnóstwo in-
spirujących historii, a to pozwala mi inaczej patrzeć na życie i bardzo 
rozwija mnie jako człowieka. Nauczyłam się pracować z mapą celów. 
Spisuję krótko - i długoterminowe cele, które staram się skutecznie 
realizować . Przelewanie założeń na papier jest rodzajem obietnicy 
składanej samej sobie. Zerkam na zobowiązania i mam wielką sat-
ysfakcję, gdy skreślam kolejne z listy jako zrealizowane. Nauczyłam 
się też kompromisu. Chce być jakaś, a nie robić wszystkiego. Cenię 
w sobie umiejętność wyboru tego z kim współpracuję i na jakich 
zasadach. Kieruje się intuicją, ufam jej.

Najważniejsza w prowadzeniu firmy jest pracowitość. Nigdy nie 
myślałam, że 25 lat to za wcześnie na biznes. Myślałam, że czas na-
jwyższy, by stworzyć coś swojego. Rodzice nauczyli mnie  pracowi-
tości i tego, że nie ma nic za darmo. Pracuję od 19-ego roku życia. 
Nawet studia wybrałam zaoczne, żeby pogodzić naukę z pracą. 
Teraz śmiało mogę powiedzieć, że jestem pracoholikiem z pasji. 
Mogłabym pracować non stop, choć wiem i dążę do tego, by zach-
ować balans, co nie jest łatwe, jeśli oddaje się pracy całe serce. Cały 
czas staram się rozwijać swoją markę, dążyć do realizacji zamier-
zonych celów jednocześnie wyznaczać sobie nowe. Wiem, że w mo-
jej branży nie mogę stać w miejscu, ale nie mam nic przeciwko. 
Czuję, że odnalazłam swoje miejsce na ziemi i spełniam się w tym 
totalnie.

Aleksandra Kiecz-Strzelczyk, 28 lat. Architekt wnętrz, założyciel-
ka firmy Len oferującej produkty pościelowe z lnu.

„Nie planowałam zakładać firmy. Od kiedy pamiętam, chciałam 
być architektem wnętrz.

W trakcie pracy w zawodzie zauważyłam, że mało uwagi poświę-
ca się temu, z czego wykonane są elementy wyposażenia wnętrz. 
Często są syntetyczne, a nierzadko nawet toksyczne. Zaczęła 
kiełkować we mnie myśl, by to zmienić, dać od siebie coś natural-
nego. Zaczęłam się interesować materiałami naturalnymi na studi-
ach, pracę dyplomową poświęciłam tematowi kreowania atmosfery 
wnętrz dzięki materiałom naturalnym. Zakochałam się w tkaninie lni-
anej. Motywacją do założenia firmy była chęć zarażenia tą miłością 
innych i promowania jej właściwości. Postarałam się o dotację 
i w październiku 2017 roku założyłam działalność, a w czerwcu 2018 
otworzyłam pracownię.

Z perspektywy czasu widzę, że może trochę zabrakło mi refleksji 
i realizmu. Rzeczywistość weryfikuje marzenia. Nie zdawałam so-
bie sprawy, ile rzeczy trzeba we własnej firmie prowadzić, dopil-
nować, z czym to się wiąże. Jestem odważna, więc postawiłam krok 
naprzód, bo zawsze uważałam, że jak się czegoś chce, to się uda. 
Twarde realia mnie zaskoczyły.

Ciężkie było przede wszystkim zderzenie ze ścianą formalności – 
opłatami, dokumentacją. Poza tym dotarcie do klientów. Teraz wiem, 
że bez bardzo intensywnej promocji, marketingu jest to niezwykle 
trudne. Dla mnie to nauka, z której wyciągam wnioski. Handel to 
ciężka branża, rządząca się nieubłaganymi prawami. Są okresy 
w roku fantastyczne, ale są i przestoje. Do tego materiał, który oferu-
ję jest jednak niszowy.

Nauczyłam się pokory. Tego, że nic nie przychodzi samo, że trze-
ba oddać się pracy i nieustannie iść do przodu. Wymaga to wielu 
wyrzeczeń i poświęcenia. Trzeba być otwartym na ludzi, cierpliwym, 
wytrwałym. Praca w zasadzie zajmuje mi cały czas, kosztem życia pry-
watnego. Poza pracownią, sklepem stacjonarnym, prowadzę sklep 
internetowy, jeżdżę na targi. Pracy jest mnóstwo, trudno o wolny 
dzień, ale to cena, którą trzeba ponieść. W takiej sytuacji pomogły-
by na pewno systematyczność, zdolność automobilizacji i chyba 
jednak wrodzona przedsiębiorczość.

Koszalin jest trudny pod względem biznesowym. Mnie pomaga 
ogólnopolski zasięg sklepu, na miejscu jest trudniej dotrzeć z ofertą 
do klientów. Paradoksalnie, len ma w Koszalinie ogromną tradycję, 
o czym niewiele osób w ogóle wie. Prężnie działały tu przed laty 
zakłady lniane. Pamiętają je nieliczne osoby, zazwyczaj w starszym 
wieku. Bardzo się cieszą, że mogą kupić len i teraz.

Całe dotychczasowe doświadczenie jest na plus. Chciałam 
tworzyć, więc czy wtedy, czy później, spróbowałabym. Praca z lnem 
jest przyjemnością sama w sobie. Może inaczej bym pewne rzeczy 
poukładała, zorganizowała, trochę ostrożniej, mniej optymistycznie. 
Najlepsi są na pewno moi klienci. Zadowoleni, życzliwi, dopingu-
jący, z czasem zmieniający się w przyjaciół Lnu. Bardzo mnie pod-
budowuje, kiedy dostaję wiadomość zwrotną, jak wspaniale śpi się 
w stworzonej przeze mnie lnianej pościeli albo piżamie.

Autor: Anna Makochonik / Foto: archiwum bohaterek
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mutny ten koszaliński styczeń. A  i  dla mnie oso-
biście smutny. Moja pisanina dla Państwa ma 
zazwyczaj swoją strukturę: stawiam jakąś tezę 
i  staram się ją udowodnić. Tym razem postano-
wiłem inaczej: niechże ten felieton będzie jak 

kartka z  dziennika, oparty na moich wspomnieniach i  luźnych 
refleksjach wynikających nie z  przemyśleń raczej, a  z  emocji.  
Kilka dni przed świętami moja znajoma nauczycielka poprosi-
ła mnie o  pomoc. Wraz z  koleżankami-nauczycielkami i  grupą 
uczniów przygotowywali w  Domku Kata jasełka. Miałem przyjść 
na chwilę na próbę i wnieść swoje uwagi. Z chwili zrobiło się kil-
ka godzin pracy z  dzieciakami. Radosnymi, zdolnymi, rozbryka-
nymi. Moją szczególną uwagę zwró-
ciła jedna z  dziewczynek, bardzo 
utalentowana, która zaczynała cały 
spektakl przepięknym wykonaniem 
kolędy. Było w  niej coś, oprócz pięk-
nego głosu, co przyciągało uwagę. 
Jakiś rodzaj skupienia, koncentracji 
na pracy przynależny zawodowym 
aktorom. Pamiętam, że nawet zwró-
ciłem na to uwagę mojej znajomej.  
W  momencie powstawania emo-
cji nie mamy nad nimi żadnej kon-
troli. Sam więc nie wiem dlaczego, 
w chwili kiedy dowiedziałem się o tej 
niewyobrażalnej tragedii w  escape 
roomie moje pierwsze uczucia i  idą-
ce za nimi myśli dotyczyły rodziców 
dziewczynek. Jak będą teraz żyć, czy 
w ogóle można z tym żyć? – te pytania 
wracały falami, jak mdłości i  wywo-
ływały podobny efekt. Ale najgorsze 
miało dopiero nadejść. Kilka godzin 
później wiedziałem już, że jedną 
z  ofiar jest Wiktoria, wspomniana 
przeze mnie wyżej dziewczynka… 
Myślenie o śmierci ukrywa się w najgłębszych zakamarkach umy-
słu. Nie może być inaczej, bo myślenie o  śmierci paraliżuje. Ale 
są takie chwile, kiedy te myśli wypełzają na powierzchnię. Przed 
oczami stawała mi uśmiechnięta twarz tej dziewczynki, jej ru-
chy i  gesty na scenie i  nie mogłem się otrząsnąć. Wyobraźnia 
podpowiadała całą makabryczną resztę szczegółów tej tragedii. 
To wszystko było dla mnie bardzo trudne. Ale przecież nie by-
łem sam. Myślę, że większość z  nas przeżyła to równie mocno.  
A potem przyszły wiadomości z Gdańska (i ta historia ma dla mnie 

osobisty wątek sięgający mojej młodości, ale nie chcę o tym teraz 
pisać). Wyobrażałem sobie lęk, ból, panikę, gasnącą z każdą godzi-
ną nadzieję rodziny i bliskich Pawła Adamowicza. I znowu: jestem 
przekonany, że większość z nas przeżyła to równie mocno. 

 
Każdy inaczej reaguje na takie sytuacje. Ja mam tendencję do 
uciekania w siebie i smutnych refleksji. Ale są też inne reakcje. Nie-
którzy na bezsensowność tych śmierci zareagowali złością. Myślę, 
że żadna z  osób, które lżyły w  koszalińskim kościele operatorów 
kamer telewizyjnych nie nienawidzi ich przecież za to, że wykonu-
ją swoją pracę. To był wybuch kumulowanej złości na coś, na co 
nie można się zgodzić. Z kolei już po śmierci Pawła Adamowicza 

widziałem w  kolejce mężczyznę, któ-
ry krzyczał, że mordercę trzeba „za łeb 
i pod ścianę”. I to też był krzyk rozpaczy.  
I proszę mi wierzyć: nie chodzi o to, żeby 
ataki złości i słownej agresji usprawiedli-
wiać. Chodzi o to, żeby je zrozumieć. Po 
ludzku. Myślę, że tego nam w  tej chwili 
najbardziej brakuje w tzw. przestrzeni pu-
blicznej. Zrozumienia i  empatii. Stopień 
agresji słownej, szczególnie na porta-
lach społecznościowych przybiera jakieś 
monstrualne rozmiary. W zasadzie każda 
rozmowa już po dwóch, trzech zdaniach 
zamienia się w  pyskówkę pełną inwek-
tyw. I  to bez względu na to, czy dotyczy 
polityki, wakacji czy miejsc parkingowych 
w  mieście. Ta spirala wciąż się rozkręca 
i jakoś nie widać chętnych do tego, żeby 
ją zatrzymać w  najprostszy z  możliwych 
sposobów. Otóż, trzeba być tym pierw-
szym, który powie: „stop” i zapyta: „Prze-
praszam, nie chciałem Pana/Pani zdener-
wować. Czy nie możemy porozmawiać 
spokojnie? Miejmy różne zdania, ale sza-
nujmy się”. Inaczej się tego zrobić nie da.    

Tymczasem ten ogień płonie, podsycany przez media. Kiedy cza-
sami włączę telewizor i przelecę po kanałach informacyjnych przed 
moimi oczami przewija się rewia postaci, których słowa mogą wró-
cić w nocy w postaci koszmarów. Co ciekawe, wszyscy oni mówią 
o języku nienawiści, jednocześnie go używając.  Bo z nienawiścią jest 
trochę jak ze śmiercią. Wszystkim wydaje się, że dotyczy ona kogoś 
innego, a my i nasi bliscy jesteśmy od niej wolni. Aż któregoś dnia… 
Myślałem, że nigdy tego nie napiszę, a jednak: niech już się zacznie 
luty. 

Tomasz Ogonowski – reportażysta, publicysta, producent telewizyjny, dramaturg i dramatopisarz. Laureat nagród reporterskich (m.in. I na-
grody 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. 

Niech przyjdzie już luty  

s





Lejb Fogelman. Rozmawia Mi-
chał Komar: „Warto żyć”

To chyba najbardziej kolorowa 
opowieść o  życiu, jaka ukazała 
się ostatnio po polsku. Bo też 
Lejb Fogelman to najbardziej 
kolorowy człowiek, który mieszka 
w  Polsce. Urodził się w  Legnicy 
w żydowskiej rodzinie, po antyse-
mickiej nagonce w  1968 r. wyje-
chał do USA, tam skończył m. in. 
Harvard, został wziętym prawni-

kiem i w  latach 90. wrócił do Warszawy. A po drodze zdarzyło się 
wiele, bardzo wiele…

Tak zaczyna swoje wspomnienie Lejb Fogelman: „Ląduję na no-
wojorskim lotnisku. W  hali przylotów kłębi się tłum oczekujących, 
a wśród nich tłusty, spocony ortodoksyjny Żyd. Rzuca się na mnie, 
obejmuje i oblewa łzami. Co chwilę wykrzykuje imię mojej mamy: 
„Rojze! Rojze!”, znowu przytula, chwyta mnie za policzki, dosłownie 
je wyrywa, wykrzykuje imiona żywych i zmarłych członków naszej ro-
dziny, a  po każdym imieniu coraz głośniej płacze. To wujek Jojne 
Chaim, brat mamy. Obok niego stoi kobieta. Brzydka, chuda i skrę-
cona niczym nawinięta na coś gumka. W  dodatku widać, że musi 
golić sobie brodę. To ciotka Fradla. Na mnie patrzy podejrzliwie, co 
zrozumiałe, bo przybyła jeszcze jedna gęba do żywienia. Ale ciot-
ka stara się ukryć niechęć, jestem przecież ostatnim Mohikaninem, 
ostatnim Fogelmanem wyrwanym z tamtego świata.”

Paweł Reszka: „Mali bogowie 
2. Jak umierają Polacy”

W poprzedniej, głośnej książce 
„Mali bogowie” autor zatrudnił 
się w szpitalu jako sanitariusz. Tym 
razem jeździł z  pogotowiem do 
dramatycznych przypadków i brał 
udział w  dyżurze na Szpitalnym 
Oddziale ratunkowym. Po rozmo-
wach z  dziesiątkami lekarzy i  ra-
towników medycznych nie można 
mieć wątpliwości: polski system 
opieki medycznej to katastrofa.

Paweł Reszka mówi: „Po napisaniu pierwszej książki dostawałem 
listy od lekarzy, ratowników, pielęgniarek. Te listy sprawiły, że zaczą-
łem jeździć z  pogotowiem ratunkowym. Ratownicy dali mi poma-
rańczowe ciuchy. Przyjęli do zespołu. Wchodziliśmy do mieszkań. 
Ratowaliśmy życie, pocieszaliśmy bliskich. Patrzyliśmy na śmierć, 
której nie mogliśmy zapobiec. Nie przypuszczałem, że w Polsce jest 
tyle brudu, nędzy i robaków. Na tę drugą książkę składają się notatki 
z moich dyżurów w karetce. Zapiski rozmów z ratownikami medycz-
nymi i  lekarzami. Zobaczyłem, na co choruje nasze społeczeństwo 
i na co choruje system, który ma nas leczyć.”

Prof. Zbigniew Lew-Starowicz. 
Rozmawia Krystyna Romanow-
ska: „On. Pytania intymne”

Mężczyzna w  całej erotycznej 
okazałości. Ta książka to unikalny 
przewodnik po męskiej seksual-
ności. Tym razem wydawnictwo 
Czerwone i  Czarne postanowiło 
namówić profesora do rozmowy 
o tym, jak sprawić seksualną przy-
jemność partnerowi. Dziennikar-
ka Krystyna Romanowska, która 

napisała już z profesorem kilka książek, również teraz nie boi się za-
dać najtrudniejszych i najintymniejszych pytań: Co najbardziej lubią 
mężczyźni? Co ich podnieca, a czego się wystrzegać? Jak sprawić, 
żeby emocje w łóżku sięgały zenitu? W tej książce nie ma żadnych 
tajemnic!

Iza Bartosz: „Świat bez głowy” 
Wysoki, przystojny, zawsze 

w  białej koszuli rozpiętej nie-
mal do pasa. Król życia, któremu 
wszystko przychodzi z łatwością – 
tak o Januszu Głowackim myśleli 
ci, którzy go nie znali. Ale przy-
jaciele wiedzieli, że każda jego 
książka powstawała w  mozole, 
a ten z pozoru bon vivant był tak 
naprawdę delikatnym i  nieśmia-
łym mężczyzną. Fascynujący por-
tret pisarza i jego czasów.

Ta książka to wspomnienie o  Januszu Głowackim, które zro-
dziło się z  tęsknoty przyjaciół. Daniel Olbrychski wspomina, że 
Janusz zawsze mówił cicho, jakby przez zaciśnięte wargi i  trze-
ba było być blisko niego, żeby usłyszeć, że coś właśnie „smacz-
nie skomentował“.  „On fantastycznie się bawił, umiał żyć pięk-
nie, nie marnował czasu towarzysko. Mówił zawsze w  sposób 
wyważony i  celny, tak jakby w  myślach najpierw zapisywał co 
chce powiedzieć i  sprawdzał później, jak to będzie brzmiało. 
Janusz Zaorski: „Głowa w  Ameryce był inny niż w  Polsce, wy-
luzowany, uśmiechnięty. Myślałem, że zostanie tam na zawsze. 
Może jednak tak jest, że słonie na starość ciągnie do znanej do-
liny? Człowiek robi się sentymentalny i  tęskni za przyjaciółmi.” 
Hanna Bakuła: „W  liceum przeczytałam opowiadania Janusza 
i  pomyślałam, że to geniusz. Postanowiłam, że wyjdę za niego 
mąż. Po latach Janusz żartował, że gdyby tylko wiedział, że mia-
łam wobec niego takie plany, na pewno by mi się oświadczył.”  
Krystyna Kofta: „Janusz miał dobre serce. Umiał się przyjaźnić. Wzru-
szało mnie, gdy opowiadał o swojej matce. Namawiałam go, żeby 
napisał o niej książkę. Mówiłam mu: jesteś jej to winien. A on kiwał 
głową. Nie zdążył, ale wiem, że chciał to zrobić.”
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Alexis Peri: „Leningrad. Dzien-
niki z oblężonego miasta”

Wrzesień 1941 roku. Wehr-
macht staje u  bram Leningradu. 
Odcięte od świata miasto czeka 
29 miesięcy, 900 dni, walki o prze-
trwanie. Przegra ją prawie milion 
mieszkańców dawnej stolicy Rosji. 
„Moje ręce i nogi ledwie słuchają 
poleceń mózgu. (…) Z  powodu 
zimna już po przejściu krótkiego 
odcinka kończyny odmawiają 

posłuszeństwa” – pisała w swoim dzienniku Aleksandra Lubowska. 
„(…) nic nikogo nie rusza. Kiedy któraś powiada, że jej mąż umiera, 
a dzieci leżą opuchnięte, inna odpowiada na to, że jej maż już zmarł, 
tak jak dwoje z trojga jej dzieci” – to cytat z zapisków innej kobiety. 
Alexis Peri sięgnęła po 125 nieopublikowanych dzienników napisa-
nych przez ludzi uwięzionych w mieście. Pozwala to spojrzeć na tę 
tragedię oczami cierpiących cywilów. W  tym strasznym czasie dla 
wielu z nich pisanie pamiętników stało się elementem walki o god-
ność w ogólnym upodleniu głodem, mrozem i przemocą,  nama-
calnym przypomnieniem ich człowieczeństwa. Autorka odzyskuje 
utracone opowieści, rzucając światło na jeden z  najciemniejszych 
epizodów II wojny światowej. Niby znany, ale raczej z perspektywy 
oficjalnej, a nie pojedynczych ludzi. Przejmujące. 

Paweł F. Nowakowski: „Maria 
Magdalena. Historia najbardziej 
tajemniczej kobiety w Biblii”

Wiele informacji o niej to mity. 
Często przedstawia się ją jako 
kobietę uwodzicielską, niezwykle 
piękną i zmysłową. W tradycji zna-
na jako nierządnica. Była obecna 
przy ukrzyżowaniu Jezusa i to ona 
pierwsza odkryła pusty grób. Po 
dwóch tysiącach lat trudno od-
dzielić mity od faktów. Skąd wzię-

ły się te legendy i co Marię Magdalenę łączyło z Jezusem? Czy to 
możliwe, że mamy o niej błędne wyobrażenie?

W dziejach chrześcijaństwa Maria Magdalena pojawia się w róż-
nych odsłonach. Jako Maria, siostra Marty i  Łazarza, która zamiast 
usługiwać Jezusowi, wsłuchuje się w Jego słowa. Gnostycy kreują 
ją na liderkę grupy apostołów. Papież Grzegorz Wielki z kolei utoż-
samia Marię Magdalenę z  grzesznicą – prostytutką, którą Jezus 
uratował od śmierci. Ewangeliści piszą, że była uczennicą Jezusa, 
z której wypędził siedem demonów. Na jej świadectwie opierają się 
pierwsze przekazy o Zmartwychwstaniu. Staje się jednym z najważ-
niejszych głosów rodzącego się chrześcijaństwa, który jednak milk-
nie wkrótce po tym wydarzeniu. W jeszcze innych okolicznościach 
powstaje legenda o jej podróży do Prowansji i pustelniczym życiu. 
Wskazuje się też na nią jako założycielkę dynastii królewskiej, która 
miała powstać w Europie za jej przyczyną. Trudno wszystkie te wi-
zje i  pomysły traktować na równi. Jedne są wynikiem przenikania 
się tradycji chrześcijańskiej i  podań lokalnych, inne mają na celu 
zyskanie rozgłosu przez skandalizującą treść – znakomity produkt 

na popkulturowym rynku. Część wynika z błędów, prób wyjaśnienia 
wątpliwości, a inne znów oparte są na jawnym fałszerstwie i przeina-
czaniu źródeł.

Co w takim razie jest prawda, a co mitem? Książka, którą Państwu 
rekomendujemy nie rozstrzyga wszystkich wątpliwości, ale wiele 
informacji porządkuje. Jest rodzajem biografii, którą czyta się z za-
partym tchem. 

Michał Rusinek: „Jaki znak 
twój? Wierszyki na dalsze 100 lat 
niepodległości”

W  1900 roku, kiedy Polski na 
mapie świata nie było, poeta Wła-
dysław Bełza zadał polskim dzie-
ciom 10 pytań. Odpowiadając na 
nie stworzył „Katechizm polskie-
go dziecka”.  Poznawały go kolej-
ne pokolenia jako kanon polsko-
ści. Tekst się nie zmieniał. Z okazji 
100-lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości Michał Rusinek poważył się na napisanie uwspół-
cześnionych odpowiedzi na kluczowe pytania Bełzy. Powstała 
książeczka wdzięczna, pełna łatwych do zapamiętania wierszyków. 
Napisana przepięknym, prostym językiem. Świetna do wspólnego 
czytania z maluchami i  ćwiczenia pamięci. Profesor Ewa Łętowska 
mówi: „Dziecięce wierszyki łatwo zapadają w pamięć. Łatwiej je też 
cytować niż Konstytucję, a często zawierają te same prawdy, tylko 
zapisane w inny sposób.”

Michelle McNamara: „Obse-
sja zbrodni. Prawdziwa historia 
najbardziej poszukiwanego mor-
dercy w USA”

Pięćdziesiąt gwałtów i  dzie-
sięć sadystycznych morderstw 
przez ponad dekadę. Ani Zo-
diak, ani Night Stalker nie do-
równywali mu aktywnością. 
Atakował kobiety w  ich wła-
snych sypialniach, mordował 
mężów na oczach żon. Zazwy-

czaj wybierał parterowy dom w  spokojnej dzielnicy. Wcho-
dził do środka, uczył się rozkładu pomieszczeń. Nie zostawiał 
po sobie żadnego śladu. W  końcu przepadł, unikając ujęcia 
przez policję, w  tym jednego z  najlepszych profilerów w  historii. 
Michelle McNamara, dziennikarka kryminalna, twórczyni popularnej 
strony internetowej TrueCrimeDiary.com, postanowiła dopaść bru-
talnego psychopatę, którego nazwała Golden State Killerem. Prze-
czesała tysiące stron policyjnych kartotek, przeanalizowała raporty 
z sekcji zwłok, rozmawiała z ofiarami gwałtów i ludźmi, którzy mogli 
być świadkami morderstw.

Ta wstrząsająca książka, której autorka z powodu tragicznej i  ta-
jemniczej śmierci nie zdążyła dokończyć (ostatni rozdział napisał jej 
przyjaciel), jest świadectwem jej obsesji i niestrudzonej pogoni za 
prawdą. Przyczyniła się też do ujęcia Golden State Killera w kwietniu 
2018 roku. Kto się nim okazał było wstrząsającym zaskoczeniem. 

Nowości i hity wydawnictwa Znak
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Foto:  materiały prasowe   

Nagrody 
prezydenta 
Koszalina

Tegoroczna gala wręczenia Koszaliń-
skich Orłów za szczególne zasługi dla 
rozwoju miasta połączona z tradycyjnym 
spotkaniem noworocznym miała inny 
charakter niż zazwyczaj. Cały Koszalin 
przeżywał żałobę po tragicznie zmar-
łych pięciu gimnazjalistkach. Atmosferę 
smutku dało się w mieście odczuć jeszcze 
długo po dramatycznych wydarzeniach, 
jakie miały miejsce w  escapie roomie 

przy ulicy Piłsudskiego. 
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Foto:  materiały prasowe    

Tak się 
bawił 

EkoWodrol
Niedawny bal w  Teatrze Variete Muza 
był kulminacją obchodów jubileuszu 
60-lecia EkoWodrolu. Jako że mieliśmy 
okazję z  bliska obserwować to wyda-
rzenie, musimy z  uznaniem powiedzieć: 
atmosfera była znakomita, parkiet stale 
zapełniony, humory szampańskie. Dało 
się również zauważyć, że pracownicy fir-
my zwyczajnie się lubią. W formule spół-
ki pracowniczej EkoWodrol rozpoczął 

działalność w 1992 roku. 
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Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
- Kancelaria Podatkowa Constans, 
   ul. Wojska Polskiego 24-26
- Usługi Podatkowo - Księgowe Sława Pyrda,
   Pasaż Milenium, ul. Wyszyńskiego 3/6

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
- Pod Bramą ul. Zwycięstwa 109
- 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 Vabanque II Riposta, 
   Pasaż Millenium, ul. I maja 12/1
- 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
- Biuro Avon, ul. Zwycięstwa 24b
- 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 Fantazja, Pasaż Millenium, 
   ul. Domina 1 lok. 5

- 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 Fryzur Styl, Pasaż Millenium, 
   ul. Domina 1 lok. 8
- 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
- OKULARNIA ul. Poprzeczna 1a
- 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 City, ul. Wenedów 3A,
- 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
- Atom Webski sklep, ul. Drzymały 15, Koszalin
- Autoryzowany Serwis GSM Samsung, 
   Pasaż Millenium, ul. 1 maja 22/3
- 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
- IDEAgsm Premium Mobile, 
   Pasaż Millenium, ul. 1 maja 14/2
- 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, 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

- Eksperci Finansowi TAGER, 
   Pasaż Millenium, ul. Domina 5/9 I piętro
- 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
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