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i teatru. Będzie za to wkrótce miał hotel pod marką z rodziny Inter-
Continental i pod względem liczby pięciogwazdkowców zrówna się 
z Poznaniem (kiedy zakończy się budowa Radissona, nawet Poznań 
przegoni). Po te pieniądze warto sięgnąć, ściągając gości Kołobrze-
gu choćby na jeden dzień do Koszalina. Po co? O tym niech zawczasu 
myślą na przykład ci, na których głowie będzie stworzenie progra-
mu działalności odnawianego za dziesiątki milionów złotych amfite-
atru. 

Obszarów współpracy może być dużo. Trzeba tylko dobrze pogłów-
kować i działać wspólnie, tworząc podstawy przyszłego „dwumia-
sta”. 

My swój kamyczek do tej budowy dokładamy i dokładać będziemy 
jeszcze intensywniej, wykorzystując łamy magazynu do tego, by 
oba miasta przynajmniej o sobie nawzajem więcej wiedziały.

 
Andrzej Mielcarek

C
oraz więcej Kołobrzegu w „Prestiżu” i chciałoby się, żeby co-
raz więcej było go w Koszalinie. 

Dopóki tylko mówiono o nowym przebiegu trasy S6 (a właściwie na 
odcinku Koszalin – Kołobrzeg S6/S11) i o tym, że droga do bratniego 
miasta mocno się skróci, trudno było sobie to konkretnie wyobrazić. 
Obecnie, kiedy od rogatek do rogatek przejazd zajmuje 20 minut, 
Kołobrzeg naprawdę jest bliżej. Ja się z  tego bardzo cieszę, bo od 
paru miesięcy mam więcej kołobrzeskich obowiązków, więc poko-
nuję ten czterdziestokilometrowy dystans nawet 2-3 razy w tygo-
dniu. Dwie godziny przeznaczone w kalendarzu na sprawę w Koło-
brzegu to „spokojna głowa”. Wcześniej to była (w sensie mentalnym) 
mała wyprawa, bo jechało się dużo wolniej i z atrakcjami w rodzaju 
ciągnących niczym żółwie traktorów albo innych maszyn rolni-
czych, których nie dało się wyprzedzić.  

Chwała więc wszystkim, którzy nam ułatwili życie nową „szóstką”, 
bo przecież i do Szczecina jedziemy krócej, i do Berlina...  Kiedy jesz-
cze pod Szczecinem zakończą się koszmarne przebudowy, będzie 
naprawdę wygodnie. 

Ale wróćmy do zasadniczego tematu. Co to znaczy „więcej Koło-
brzegu w Koszalinie” (lub na odwrót)? Chodzi mi o współpracę, któ-
rej obecnie prawie nie ma. Dwa największe na Środkowym Pomorzu 
miasta (nie licząc Słupska), żyją całkiem obok siebie. Koszalin, jako 
większy ośrodek, powinien mieć – przynajmniej teoretycznie - wię-
cej do zaoferowania. Na razie może i ma, bo przecież kołobrzeżanie 
przyjeżdżają na grubsze zakupy do CH Forum, ale już niedługo to 
koszalinianie będą jeździć do Karuzeli, której budowa (przy samym 
węźle drogowym, a  więc w  dogodnym położeniu) właśnie się roz-
poczęła. 

Znamienna była sytuacja podczas gali wręczania Koników Koło-
brzeskich, najważniejszej lokalnej nagrody. Witano przedstawicieli 
ościennych samorządów, a z Koszalina nie było nikogo! Na koszaliń-
skich ważnych wydarzeniach przedstawicieli samorządu Kołobrze-
gu również się nie ogląda. Czyżby miasta te nie miały wspólnych 
interesów? 

To niby drobiazg, ale jakże znaczący.

Myślę, że na współpracy bardziej zależeć powinno Koszalinowi. To 
do Kołobrzegu ściągają duże prywatne pieniądze i do Kołobrzegu 
zjeżdżają setkami tysięcy (licząc rocznie) kuracjusze. Stąd wraże-
nie większej dynamiki i  rozmachu. Może się komuś narażę, ale dla 
mnie Kołobrzeg jest bardziej wielkomiejski, choć nie ma filharmonii  
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Z okazji Dnia Kobiet 
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Montaż
Szybki i profesjonalny

Serwis
Pod kontrolą
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kom. 728 265 505
krispol@careco.com.pl
www.careco.krishome.pl

Salon czynny:
Poniedziałek - piątek: 9 - 17
Sobota: 9 - 13
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P
rowadząca King Dance, Kinga Olchowik wyjaśnia: - W związ-
ku z  dużą popularnością stylu hip-hop wśród dzieci i mło-
dzieży, postanowiliśmy zorganizować pierwszy turniej tańca 

ulicznego w naszym mieście. Tancerze z naszej szkoły wiele week-
endów w  roku spędzają na zawodach tanecznych w  innych mia-
stach. Postanowiliśmy dać im możliwość bycia gospodarzami wyda-
rzenia i zorganizować konkurs w Koszalinie. 

Występy oceni profesjonalne jury, które tworzą topowi tancerze 
stylu ulicznego: Aleksandra Paola Magnus, Piotr Pi Kaczmarek oraz 
Monika Łaskarzewska-Żurek. Imprezę poprowadzą konferansjer 
Mc Rademenez (rekordzista w mówieniu bez przerwy przez 12 go-
dzin) oraz fenomenalna Dj-ka, Zofia Beezee. Do wygrania są nagro-

dy finansowe, vouchery na prestiżowe warsztaty taneczne, cenne 
nagrody rzeczowe. 

Kinga Olchowik podkreśla: - Impreza nie odbyłaby się, gdyby nie 
marszałkowski Program Społecznik, dzięki któremu otrzymaliśmy 
dofinansowanie. Patronat nad imprezą objął Piotr Jedliński, pre-
zydent Koszalina, współorganizatorami wydarzenia są Koszalin 
Centrum Pomorza oraz Event Center G38. Zapraszamy 14 marca 
do Event Center G38 przy ulicy Gnieźnieńskiej 38 - od 9 rano do 
wieczora, a komu będzie mało - wieczorem w klubie Spoko Miejsce 
odbędzie się After Party po zawodach. Następnego dnia (niedziela, 
15 marca) zapraszamy na warsztaty taneczne z jurorkami zawodów 
w Szkole Tańca King Dance. Początek już o godzinie 11.00. 

w sobotę 14 marca br. od godziny 9.00 do nocy w event center G38 przy ul. Gnieźnieńskiej 38 trwać 
będzie pierwszy turniej tańca ulicznego „koszalińskie yo!” zorganizowany przez szkołę tańca king 
dance. na trzy tygodnie przed imprezą na liście uczestników (w różnych kategoriach) było kilkaset 
nazwisk tancerzy z całej polski, a wciąż spływały kolejne zgłoszenia. 

i   w y d a r z e n i a   i
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pierwsze koszalińskie yo!



Przełom w terapii
nieinwazyjnej

miejsc intymnych

ul. Księżycowa 24, 75-590 Koszalin, tel. 602 580 676

Wskazania do zabiegu:
» wysiłkowe nietrzymanie moczu
» spadek libido, obniżona satysfakcja z życia seksualnego
» suchość okolic intymnych, atrofia
» Zespół Rozluźnionej Pochwy (po ciążach czy porodach)

GINEKOLOGIA
ESTETYCZNA

Maria Kopaczyk-Pstrokońska
SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK

Laser

Najnowocześniejsza metoda w ginekologi estetycznej

VagiTight HIFU



udział w pokazie iluzji Pana Ząbka, a także bawić się z nami podczas 
interaktywnych spektakli Kompanii Marzeń, warsztatów plastycz-
nych, czy wystaw z cyklu Mali Architekci.

Obecnie realizujemy już piątą edycję i nie zwalniamy tempa! W tym 
roku Filmoniadą zawładną postacie komiksowe. Poza stałymi 
punktami programu, gościć będziemy króla dubbingu Jarosława 
Boberka. Przyjedzie do nas również Teatr Kamienica z Warszawy, 
ze wspaniałym spektaklem „Tytus, Romek i Atomek”. Nie zabraknie 
też interaktywnej wystawy z Centrum Nauki Kopernik. Dzieci, jak 
co roku, otrzymają od nas pakiety festiwalowe.

Szczegółowy harmonogram festiwalu znajdą Czytelnicy na interne-
towej stronie „Prestiżu” (www.prestizkoszalin.pl), na naszym profilu 
na Facebooku oraz w mediach społecznościowych CK 105.

i   w y d a r z e n i a   i
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5. dziecięcy Festiwal 
sztuki Filmowej Filmoniada

O
  festiwalu i  tegorocznych atrakcjach mówi pani Marta 
Grzegorczyk, kierownik Działu Promocji i  Marketingu CK 
105: - Podczas pierwszej edycji udało się zrealizować całe 

mnóstwo pomysłów, a  jednym z  nich był korowód przeprowadzo-
ny głównymi ulicami miasta do kina: wtedy to na centralny rynek 
w mieście zaprosiliśmy lokalne przedszkola i szkoły podstawowe. Na 
odzew odpowiedzieli niemal wszyscy i tak udało się nam zgromadzić 
niemal 1000 uczestników! Na pierwszej Filmoniadzie gościła u nas 
Katarzyna Figura. Dzieci prowadzone przez postacie z różnych bajek 
– w tym kolorowe zwierzęta, klaunów czy smerfy – przemaszerowa-
ły główną ulicą Koszalina do naszego obiektu. We wszystkich impre-
zach, które znalazły się w dwudniowym programie, wzięło udział ok. 
5000 osób. Ten pomysł został rozwinięty w  kolejnej edycji, której 
motywem przewodnim stał się Pan Kleks – bajkowy, brodaty cza-
rodziej stworzony przez Jana Brzechwę, polskiego poetę. Pan Kleks 
powitał dzieci zgromadzone na placu (było ich już niemal dwa razy 
więcej niż w poprzednim roku: 1700 osób) i poprowadził je do cen-
trum festiwalowego. Dobrą markę festiwalu potwierdza też rosnąca 
frekwencja. Gwiazdą tej edycji była Barbara Kurdej-Szatan. Podczas 
kolejnej Filmoniady przedstawiliśmy naszym widzom postać Pippi 
Langstrumpf wykreowaną przez Astrid Lindgren. O  wspaniałą za-
bawę zadbała Edyta Jungowska, która przeniosła naszych młodych 
widzów w świat wspomnianej wyżej pisarki.

W  zeszłym roku pod hasłem czary i  magia dzieci miały okazję 
obejrzeć magiczne filmy z innych festiwali filmowych filmy, posłu-
chać minirecitalu Julii Kamińskiej, która była naszą gwiazdą, wziąć 

centrum kultury 105 w koszalinie w dniach 23-25 marca zaprasza najmłodszych na wydarzenia 
w ramach piątej edycji dziecięcego Festiwalu sztuki Filmowej Filmoniada. 
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U
roczystość wręczenia tegorocznych nagród odbyła się 11 br. 
Jak podkreślał burmistrz Maciej Berlicki, gospodarz wieczo-
ru, siłą samorządu jest zaangażowanie jego mieszkańców. 

Sianów pod tym względem wyróżnia się pozytywnie na tle regionu. 
Przy tym liczba osób zaangażowanych w rozmaite inicjatywy z roku 
na rok rośnie. 

Kategoria gospodarcza

Pierwszy pamiątkowy Rybogryf przypadł Darłowskiej Lokalnej 
Grupie Rybackiej. Stowarzyszenie  powstało 10 lat temu, skupia-
jąc samorządy Darłowa, Malechowa, Sławna, Polanowa i  Sianowa. 
Efektem jego starań było podpisanie umowy na 38, a później jeszcze 
17 mln zł zewnętrznego dofinansowania. Dzięki temu udało się m.in. 
przeprowadzić modernizację centrum Sianowa, rewitalizację Parku 
Miejskiego, przebudowę biblioteki publicznej na Centrum Tury-
styczne w Osiekach. W grudniu 2019 roku Darłowska Lokalna Gru-
pa Rybacka została wyróżniona przez Ministra Gospodarki Morskiej 
i otrzymała dodatkową dotację w wysokości ponad 2 mln zł.

Drugi Rybogryf w tej kategorii trafił do Środkowopomorskiej Gru-
py Działania. W  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020 stowarzyszenie pozyskało ponad 16,5 mln zł 
na realizację lokalnej strategii rozwoju. ŚGD udziela dotacji na za-
kładanie działalności gospodarczej i  rozwój przedsiębiorstw oraz 
na tzw. projekty miękkie, przyznawane w formie grantów, służące 
wydawaniu publikacji, organizacji wystaw, szkoleń czy warszta-
tów. Projekty zrealizowane na obszarze Miasta i Gminy Sianów we 
współpracy ze Środkowopomorską Grupą Działania to m.in.: budo-
wa boisk sportowych w Skibnie i Dąbrowie, budowa placów z wiatą 
i elementami małej architektury w miejscowościach Dąbrowa  i Su-
cha Koszalińska. To także pomoc przy uruchomieniu „Przystanku 
Rowerowego pod Kłosem”. 

Trzeciego gospodarczego Rybogryfa odebrali właściciele „Go-
ścińca pod Kłosem” – pani Elżbieta Biliczak z  synem Tomaszem. 
Pan Tomasz jest szefem kuchni, propagującym zdrową żywność 
i  kuchnię polską. Jednocześnie pasjonuje się turystyką rowerową. 
Stąd pomysł na połączenie tych obu pasji i stworzenie „Przystanku 

„aktywność” to słowo najlepiej opisujące klimat społeczny sianowa. od lat formą docenienia osób, 
które w minionym roku szczególnie wyróżniły się na różnych polach aktywności w mieście i gminie są 
lokalne nagrody – rybogryfy, przyznawane w trzech kategoriach: gospodarczej, sportowej i społecznej. 

Fotografie: agnieszka orsa

rybogryfy za rok 2019 – sianów 
docenił nieprzeciętnych

Najliczniejsza na estradzie była reprezentacja kategorii 
sportowej, a to z tej przyczyny, że swego Rybogryfa odbierała 
niemal cała drużyna Victoria Oldboys Sianów.
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rowerowego pod Kłosem”. W ogrodzie powstała wiata ze stojaka-
mi na rowery, kuchnia letnia wraz z wyposażeniem, murowany grill 
i miejsce na ognisko. 

Kategoria sportowa

Rybogryf 2019 trafił do Klubu Sportowego Darz Bór Karnieszewi-
ce, który w  ubiegłym roku  awansował do I  ligi Tenisa Stołowego 
i obecnie jako beniaminek zajmuje 7. pozycję  I ligi męskiej seniorów 
w  rankingu krajowym grupy północnej. Bartosz Szarmach, jego 
zawodnik, zajmuje 4. pozycję w  rankingu indywidualnym. Ostatni 
sukces drużyny to wygrana rywalizacja podczas Mistrzostw Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego w Tenisie Stołowym, jakie odbyły 
się pod koniec stycznia tego roku. Po zwycięstwo sięgnął Michał 
Krzyżanowski w grach singlowych, a po tytuł mistrza województwa 
w grze podwójnej debel – Michał Krzyżanowski i Marcin Marchlew-
ski.

Kolejną  nagrodę Rybogryfa kapituła przyznała Hannie Kozłow-
skiej. Hania ma 12 lat i od kilku lat trenuje piłkę nożną w klubie Vik-
toria SP2 Sianów, a od dwóch lat również żeglarstwo. W lipcu ubie-
głego roku wzięła udział w Bałtyckim Pucharze Klas, rozgrywanym 
w Koszalinie na jeziorze Jamno, w którym zdobyła I miejsce w ka-
tegorii dziewcząt oraz III miejsce w klasyfikacji ogólnej. W sierpniu 
ub.r. w Chinach rywalizowała z reprezentantami gospodarzy, Nowej 
Zelandii, Australii, USA, Tajlandii oraz RPA, zajmując pierwsze miej-
sce w grupie srebrnej. 

Trzecim Rybogryfem uw kategorii sportowej została uhonorowana
drużyna Victoria Oldboys Sianów, która powstała w  2014 roku 
i obecnie liczy 30 osób. Regularne treningi i zgranie drużyny zaowo-
cowało tytułami: mistrzów I ligi Pomorskiej Ligi Oldbojów w 2019 
roku i obroną tytułów zdobytych w 2018 roku. Oldboye angażują 
się też charytatywnie. W ub.r. zorganizowali Turniej Piłki Nożnej dla 
Dominika Surówki oraz Memoriał im. Mirosława Wiącka. 

Kategoria społeczna

Pierwszy Rybogryf w  tej kategorii stał się udziałem działającego 
od 22 lat Klubu Wędkarstwa Sportowego „Trotka". Jego członko-
wie występowali m.in. w kadrze okręgu koszalińskiego PZW. Co 
roku klub organizuje Zawody Spławikowe z Okazji Dnia Dziecka, 
w których każdorazowo bierze udział około 100 dzieci. Członkowie 
„Trotki” są także opiekunami jeziora Topiele. Wraz z kolegami z in-
nych kół walczą o przywrócenie tego akwenu do stanu używalności 
dla wędkarzy i  mieszkańców Sianowa. Mają w  planach powołanie 
szkółki dla młodych entuzjastów wędki. Zależy im również na pro-
pagowaniu działań proekologicznych. 

Na finał koncert dał zespół Hash Cookie

Grzegorz Lipski reprezentujący Darłowska Lokalna Grupę Rybacką, Monika 
Kostrzewska w imieniu zarządu Środkowopomorskiej Grupy Działania oraz 
Elżbieta Biliczak - laureaci Rybogryfów 2019 w kategorii gospodarczej

Kategoria społeczna: Waldemar Bartosiewicz i Grzegorz Boguś 
(Klub "Trotka"), Aleksander Kaczorowski, ksiądz Zbigniew Waszkiewicz. 

Drugi społeczny Rybogryf przypadł Aleksandrowi Kaczorowskie-
mu, który jest Honorowym Obywatelem Gminy i  Miasta Sianów. 
Jako 17-latek walczył w  Powstaniu Warszawskim. Dziś  współ-
pracuje z  lokalnymi organizacjami pozarządowymi i  sianowskim 
samorządem, aktywnie uczestniczy w  inicjatywach mających na 
celu wzrost świadomości kulturowo-historycznej wśród młodzie-
ży z  gminy Sianów. W  ramach pięciu projektów zrealizowanych 
dotychczas przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej oraz 
Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia z  Sianowa, uczniowie 
wszystkich placówek szkolnych z terenu gminy uczestniczyli w lek-
cjach żywej historii, prowadzonych w formie zajęć edukacyjno-re-
konstrukcyjnych. Wyjątkowym gościem tych zajęć był właśnie pan 
Aleksander Kaczorowski, który chętnie dzielił się wspomnieniami 
z czasów walk powstańczych. 

Trzeciego sianowskiego Rybogryfa w  kategorii społecznej wrę-
czono proboszczowi miejscowej parafii pw. św. Stanisława Kostki. 
Ksiądz Zbigniew Waszkiewicz parafię w  Sianowie objął w  2014 
roku, a rok później rozpoczął się gruntowny remont tamtejszej świą-
tyni. Ks. Zbigniew nadzorował trwającą ponad trzy lata renowację 
zabytku. Dziś to perełka wśród kościołów w województwie, a przed 
podjęciem prac konserwatorskich kościołowi groziło zawalenie. 
Odrestaurowana została wieża i  wnętrze kościoła, a  barokowy 
ołtarz i ambona odzyskały swoje piękno. Dzięki determinacji pro-
boszcza udało się pozyskać środki na te renowację, zarówno z dota-
cji ministerialnych i samorządowych, jak i od społeczności lokalnej. 
W parafii organizowane były zbiórki na ten cel, festyny parafialne. 



certów z  byłym członkiem The Police, jest współkompozytorem 
legendarnego przeboju „Shape of My Heart”.

Współpracę ze Stingiem rozpoczął od wspomnianej płyty „The Soul 
Cages” z 1991 roku i od tamtej pory jest jego prawą ręką. Pracował 
z nim nad wszystkimi kolejnymi 12 albumami. Jest on również roz-
chwytywanym muzykiem sesyjnym. Brał udział w nagraniu prawie 
200 płyt takich gwiazd, jak The Chieftains, Manu Dibango, Paul 
Young, Bryan Adams, Luciano Pavarotti, Peter Gabriel, Pat Methe-
ny, Tina Turner („ Wildest Dreams” ), The Pretenders, Boyzone oraz 
The Backstreet Boys. Jest także liderem własnego zespołu, z któ-
rym nagrał dziewięć płyt.

Najnowszy, autorski album Dominica nosi tytuł „Absinthe”. Został 
wydany przez monachijską wytwórnię ECM, która jest symbolem 
najwyższej jakości. Płyta ta to niezwykle ciekawe nagrania, charak-
teryzujące się także niezwykle mądrą warstwą kompozycyjną i wir-
tuozerską grą Dominica Millera. „Pierwszą rzeczą, która przyszła 
mi do głowy zanim napisałem utwory, był tytuł” – mówi Dominic 
Miller – Żyjąc na południu Francji, jestem zafascynowany impresjo-
nizmem”. I taka, pełna impresjonistycznych skojarzeń, jest ta płyta.

Na koncercie zaprezentowane zostaną utwory także z  innych so-
lowych płyt Dominica. Nie zabraknie też zapewne kilku utworów 
z repertuaru Stinga.
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wieczór w klimacie przebojów stinga

kinoman zaprojektował plakat  
tegorocznego festiwalu młodzi i Film 

S
przedaż biletów trwa w kasie Filharmonii Koszalińskiej i w ser-
wisie www.kupbilecik.pl

Urodzony w  Buenos Aires, syn Amerykanina i  Irlandki, Dominic 
Miller studiował grę na gitarze w Berklee College w Bostonie oraz 
w Guildhall School of Music w Londynie.

Od momentu ukazania się „The Soul Cages” Miller pracował nad 
każdym albumem Stinga. Zagrał w swojej karierze ponad 1200 kon-

M
aks Bereski pod marką Plakiat od 11 lat prezentuje autorskie spojrzenie na plakat filmowy. 
Opisuje siebie jako entuzjastę kina, nałogowego kinomana, który łączy pasję designerską 
z miłością do „ruchomego obrazu”. Jest plakacistą i designerem, określanym mianem kon-

tynuatora Polskiej Szkoły Plakatu. Tworzy plakaty dla producentów filmowych, reżyserów, szkół 
i festiwali filmowych. 

Artysta o tegorocznym plakacie Festiwalu Młodzi i Film mówi: - Rolki filmowe jako schody przykryte 
czerwonym dywanem pnącym się w górę. Stworzenie poczucia „galowości”, „filmowości”, pewnego 
doniosłego wydarzenia. Podkreślenie słowa debiut przez delikatne nawiązanie do „Kopciuszka”; to 
pierwsze kroki, podjęcie pewnej próby, wejście adepta sztuki filmowej „na salony”, do środowiska fil-
mowego, na festiwal. Motyw fali nawiązuje zaś do nadbałtyckości Koszalina. 

Tegoroczny festiwal młodego kina odbędzie między 15 a 20 czerwca. Jego bazą jak zawsze będzie 
kino Kryterium w Centrum Kultury 105. 

maks bereski mówi o sobie, że jest zaprzysięgłym kinomanem. 
ale przede wszystkim to znakomity grafik-plakacista.
tegoroczny 39. koszaliński Festiwal debiutów Filmowych 
młodzi i Film będzie promował plakat jego autorstwa. 

dominic miller, gitarzysta i wieloletni współpracownik stinga, przyjedzie do polski wraz ze swoim 
zespołem na pięć koncertów. poza Gdańskiem, koszalin będzie drugim miastem na wybrzeżu, 
w którym zagra. będzie to 9 marca 2020 roku o godz. 19.00 w Filharmonii koszalińskiej.



Oficialny partner

Z myślą o pięknie
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300 lat temu władze prus zlikwidowały samorządową autonomię miasta darłowa. z kolei rok 1945 
otworzył nową kartę w dziejach miasta. to data wyjątkowa. dlaczego? bo po 637 latach te ziemie wró-
ciły do polski, a trzeba przypomnieć, że ostatnim władcą królestwa polskiego, któremu podlegała zie-
mia darłowska, był władysław łokietek. 75 lat polskiego darłowa chcemy świętować więc w sposób 
szczególny, tym bardziej, że 30 lat temu odrodził się na nowo polski samorząd. polacy odzyskali realny 
wpływ na to, co dzieje się w ich małych ojczyznach. dla nas to kolejna ważna rocznica, którą chcemy 
uczcić.

75 lat polskiego darłowa – zapraszamy 
nie tylko z okazji jubileuszu

Darłowo jako siedziba króla Eryka, władcy Pomorza, 
Danii, Szwecji i Norwegii pamięta o nim

Otwarcie dorocznego festiwalu Media i Sztuka



Ławeczka będąca pomniekim Leopolda Tyrmanda 
przypomina o związakach pisarza z Darłowem

J
ednym z  najważniejszych dni dla Dar-
łowa jest 7 marca - Święto Osadników 
Ziemi Darłowskiej. Tego dnia, 75 lat 

temu do Darłowa, po walkach pod Buko-
wem Morskim, wkroczyła Armia Czerwo-
na i  zdobyła miasto oraz jego nadmorską 
dzielnicę - Darłówko. Od tego czasu Darło-
wo na stałe wróciło do Polski, a do miasta 
zaczęli przybywać pierwsi polscy osadnicy 
i pionierzy.

Ostatnie 75 lat z perspektywy wieków to 
przedział niezbyt długi, ale jakże ważny, 
nie tylko dla nas, ale także następnych po-
koleń. Czas powojenny to okres dynamicz-
nego rozwoju miasta, jego transformacji 
z  miasta rybacko-rolniczego na znany 
w całej Polsce kurort turystyczny.

Darłowscy Pionierzy przybyli na te ziemie 
z różnych terenów Polski. I chociaż ich do-
mostwa na początku osiedlenia pełne były 
trosk materialnych i  egzystencjalnych, to 
nigdy w nich nie zabrakło miłości i dbałości, 
nie tylko o  członków najbliższej rodzinny, 
ale także o zjeżdżających tu pobratymców 
z centralnej części kraju, z Wilna, z Lwowa, 
czy z  Wielkopolski. Liczną grupę stano-
wili również mieszkańcy Kujaw. Historia 
pierwszych powojennych lat to oczywiście 
nazwiska, które wymieniamy dziś z  dumą. 
Pierwszy powojenny burmistrz Darłowa 
- Stanisław Dulewicz, pierwszy proboszcz 
parafii franciszkańskiej Ojciec Damian Ty-
niecki, pierwszy polski lekarz medycyny 
Józef Mucha, legendarny kierownik mu-
zeum Aleksander Tarnowski.  

Wysiłki pionierów po latach spędzonych 
w  Darłowie stały się fundamentami, na 
których opiera się teraz trzecie i  czwarte 
pokolenie obecnych mieszkańców.

Dzisiaj wsłuchujemy się w  ich wspomnie-
nia i  wyjątkowe opowieści o  budowaniu 
polskości naszego miasta. Wszystko po 
to, by jeszcze lepiej zrozumieć jego histo-
rię, budować pamięć o naszych przodkach 
i  czerpiąc z  ich doświadczenia, planować 
rozwój w kolejnych latach.

Dziś satysfakcją napawa mnie fakt, że dar-
łowiacy – i starsi, i młodzi -  z dumą przy-
znają się do swojej darłowskiej tożsamości. 
Być darłowiakiem – to brzmi dumnie.

Zapraszamy czytelników „Prestiżu” oraz 
mieszkańców Koszalina i  regionu do od-
wiedzania Darłowa przez cały rok.  

Arkadiusz Klimowicz, 
burmistrz Darłowa
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Pierwsze lata powojennego, polskiego Darłowa można 
będzie oglądać na okolicznościowej wystawie. Historyczne 
fotografie przywołują obraz miasta, w którym 
po zawierusze wojennej nowi jego mieszkańcy starali się 
budować warunki do życia dla siebie i kolejnych pokoleń. 



N
a pewno podsumo-
wanie roku, jubileusz 
albo uhonorowanie 

nagrodami najlepszych pra-
cowników okazalej wypadną 
w gmachu teatru, niż jak zwy-
kle - w  firmowej, opatrzonej 
sali konferencyjnej. BTD daje 
przy tym dużo możliwych 
wariantów, jeśli chodzi o  licz-
bę uczestników wydarzenia. 
W foyer  górnym, dolnym albo 
w  sali lustrzanej możliwe są 
te bardziej kameralne. Mała 
Scena (75 miejsc), Scena na 
Zapleczu (120 miejsc) i  Wi-
downia Główna (356 foteli) 
to doskonała sceneria dla wy-
darzeń głośnych, z  udziałem 
wielu gości. 

Teatr jest elastyczny, jeśli cho-
dzi o terminy i warunki wynaj-
mu poszczególnych pomiesz-
czeń. Możliwe jest również 
zamówienie spektaklu poza 
zwykłym harmonogramem 
przedstawień. Można także 
umówić się na to, by aktor lub 
aktorzy BTD poprowadzili wy-
darzenie jako konferansjerzy.  

Nie jest problemem organiza-
cja cateringu. Teatr ma dosko-
nałe relacje z  jego dostawca-
mi, jest więc w  stanie pomóc 
w  podjęciu gości w  sposób 
wykwintny, który nie zrujnuje 
portfela. 

Warto również mieć świado-
mość możliwości technicznych 
teatru. Dysponuje on najwyż-
szej klasy sprzętem nagło-
śnieniowym, oświetleniowym 
i  multimedialnym wraz z  pro-
fesjonalną obsługą.

Osobą, z którą w tych wszyst-
kich sprawach można się kon-
taktować, jest pan Włodzi-
mierz Szymczyk, kierownik 
Działu Promocji i  Sprzedaży 
BTD, telefon 509 679 319. 
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teatr to nie tylko spektakle
przybywa firm i instytucji, które przekonały się, że bałtycki teatr dramatyczny to dobre miejsce dla 
celebrowania ważnych wydarzeń, organizacji spotkań i prezentacji biznesowych oraz warsztatów 
integracyjnych. nic nie stoi na przeszkodzie, by urządzić tam również bankiet albo prywatną imprezę 
– na przykład urodziny albo rocznicę ślubu w nietypowej formule. teatr otwiera się na różne pomysły, 
oferując pomoc we wszelkich przygotowaniach. 





C
rowne Plaza Kołobrzeg Resort powstaje w  uzdrowiskowej 
części Kołobrzegu, zaledwie 250 metrów od morza. Zapewni 
gościom m.in. basen panoramiczny typu infinity-edge, kryty 

kompleks basenowy, strefę spa & wellness, bar i kawiarnię widoko-
wą oraz restauracje. Na jego terenie znajdzie się również przestrzeń 
o  wielorakim przeznaczeniu, która może spełniać funkcję konfe-
rencyjną, bankietową bądź wystawienniczą. W tej części budynku 
zaprojektowano salę konferencyjną na 500 osób, z możliwością po-
działu na mniejsze jednostki oraz z dostępem do foyer z zapleczem 
bufetowym, połączonym z kuchnią hotelową. 

Co ciekawe, Crowne Plaza Kołobrzeg Resort będzie umożliwiał 
(jako jeden z  nielicznych budynków hotelowych w  Polsce) wjazd 
i ekspozycję samochodów w przestrzeni konferencyjnej, co pozwoli 
na organizację wydarzeń związanych m.in. z  prezentacją nowych 
modeli aut. 

Tomasz Wajsgerber, prezes spółki Baltic Wave, komentuje: - Crow-
ne Plaza Kołobrzeg Resort wzbogaci nadbałtycką bazę noclego-
wą o najwyższy standard. Wyjątkowe udogodnienia, komfortowe 
apartamenty i  atrakcyjna lokalizacja to tylko niektóre z  atutów, 
które wyróżnią hotel na tle innych obiektów turystycznych na 
polskim wybrzeżu. Kołobrzeg to niezwykle ważny punkt na tury-
stycznej mapie Polski, ale nadal brakuje w  nim najwyższej klasy 
obiektów, zapewniających odpowiednią infrastrukturę zarówno 
dla gości indywidualnych, jak i biznesowych. Potencjał realizowa-
nej inwestycji i  jej atrakcyjnej lokalizacji dostrzegła międzynaro-
dowa sieć hotelarska. Współpraca z renomowanym partnerem to 
doskonały sygnał dla osób, które już zainwestowały w apartament 
w  naszym obiekcie lub zastanawiają się nad takim rozwiązaniem. 
Jesteśmy przekonani, że marka Crowne Plaza podkreśli luksusowy 
charakter hotelu i przyciągnie do nas gości oczekujących najwyż-
szego standardu. 

Firma baltic wave sp. z o.o. odpowiedzialna za budowę hotelu baltic wave w kołobrzegu, podpisała 
14 lutego 2020 r. umowę franczyzową z intercontinental Hotels Group. w obiekcie zostaną wdrożone 
standardy i założenia projektowo-jakościowe charakterystyczne dla międzynarodowej, prestiżowej 
marki crowne plaza. crowne plaza kołobrzeg resort połączy biznesowe dna marki z udogodnieniami 
charakterystycznymi dla luksusowych hoteli w kurortach – zapewniają strony porozumienia. czternasto-
kondygnacyjny obiekt będzie jednym z najwyższych budynków w kołobrzegu.
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kołobrzeski pięciogwiazdkowy 
baltic wave wchodzi do rodziny 
intercontinental Hotels Group



Z  kolei Miguel Martins, dyrektor ds. rozwoju w  Europie Wschod-
niej  i  Turcji InterContinental Hotels Group, mówi: - Kołobrzeski 
hotel będzie trzecim w  Polsce obiektem marki Crowne Plaza, ale 
pierwszym w kraju hotelem typu Crowne Plaza Resort. Inwestycja 
doskonale wpisuje się w  filozofię brandu – dzięki infrastrukturze 
zaprojektowanej dla gości biznesowych, pięciogwiazdkowym udo-
godnieniom oraz doskonałej obsłudze, Hotel Crowne Plaza Resort 
Kołobrzeg spełni wymagania współczesnego podróżnika. Istotna 
jest również sama lokalizacja obiektu. Kołobrzeg to polska stolica 
wypoczynku, ale też atrakcyjne miejsce na organizację konferencji 
lub innych wydarzeń o charakterze biznesowym poza sezonem. To 
idealne miejsce dla hotelu marki Crowne Plaza. 

InterContinental Hotels Group to jeden z  najważniejszych gra-
czy na światowym rynku hotelarskim, który ma w portfolio ponad 
5.900 hoteli zlokalizowanych w ponad 100 krajach. Grupa zarządza 
również programem lojalnościowym IHG Rewards Club, skupiają-
cym ponad 100 milionów członków. Należąca do IHG Crowne Plaza 
istnieje od 1983 roku i obecnie jest jednym z najszybciej rosnących 
prestiżowych brandów hotelowych. Pod szyldem marki funkcjonuje 
aktualnie ponad 430 hoteli na całym świecie. 

Ścisła współpraca przedstawicieli IHG i  Baltic Wave będzie wi-
doczna w wielu aspektach funkcjonowania nowego hotelu. Bogate 
know-how marki będzie wykorzystywane m.in. w charakterystycz-
nych konceptach skoncentrowanych na work-life balance, związa-
nych z  gastronomią czy zapleczem konferencyjnym, a  także w  za-
projektowanych standardach bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Prace budowlane mają zakończyć się w 2021 roku. Hotel Crowne 
Plaza Kołobrzeg Resort oferuje 468 apartamentów hotelowych do-
stępnych w sprzedaży w systemie condo.

Więcej informacji o hotelu Crowne Plaza Kołobrzeg Resort znajduje 
się na stronie www.hotelbalticwave.pl.
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Koszalin ul.Zamenhofa 26
tel. 94 340 59 00.kom. 601 333 224

GABINET CHIRURGII
OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ

» konsultacje chirurgiczne, naczyniowe
» badania naczyń USG Doppler

» badania dolnego odcinka przewodu pokarmowego
» zabiegi operacyjne m.in. pajączki naczyniowe, 

   zmiany skórne, żylaki, żylaki odbytu, korekcja blizn
» trudno gojące się rany

» wizyty domowe

dr n.med. Tomasz Marszałek
Specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

dr Maciej Marszałek
Specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej
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Osiemdziesięciu sześciu fotografów przesłało prace 
na konkurs zorganizowany przez renault dubnicki, 
koszalińskiego dealera marki. W sobotę 22 lutego br. 
w salonie firmy wręczono nagrody zwycięzcom konkursu. 

II Konkurs 
Fotograficzny 
„My Passion for Life”

Pierwsza nagroda, Barbara Rompska

Druga nagroda, Anna Klinkosz

P
ierwsze miejsce w  nim zdobyła Barbara Rompska. Swoje zdjęcie komentuje tak: - 
Przedstawia ono dwie pasje - moją do fotografowania oraz pasję do tańca i gimna-
styki mojej modelki Majki. Obie rozwijamy się w tych dziedzinach od dziecka. Ja dzię-

ki temu mogłam zamienić hobby w sposób na życie i mieć wymarzoną pracę, a Majka dzięki 
swojej ciężkiej pracy i wytrwałości mogła reprezentować nasz kraj w Mistrzostwach Świa-
ta Fitness. Zdjęcie powstało całkowicie przypadkiem, na wspólnym spacerze, na którym 
dziewczyny postanowiły wskoczyć do wody, a ja na szczęście zabrałam ze sobą aparat."

Anna Klinkosz, której przypadła druga nagroda, o swojej pracy mówi: - Moja pasja to po-
dróże, fotografia, chęć zdobywania kolejnych celów, bo w pewnym wieku jest ważne, by 
jeszcze chciało się chcieć. Kolejnym moim wyzwaniem była Afryka i pustynia Namib, gdzie 
wykonałam fotografię.



REKLAMA

    /kwiaciarnia.tomatorg

D z i e ń  K o b i e t

KWIACIARNIA 
             TOMA

8 m a r c a

Koszalin, ul.  Poł tawska 3 
(obok POLOmarketu)

kom. 666 083 848, 694 324 703
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Trzecia nagroda, Dariusz Jakubczyk

Trzecie miejsce werdyktem konkursowego przypa-
dło Dariuszowi Jakubczykowi. W  komentarzu do 
fotografii pan Dariusz napisał: „Fotografia i  góry to 
połączenie moich dwóch pasji. Uwielbiam polskie Ta-
try. Podczas każdego wypadu w góry towarzyszy mi 
aparat fotograficzny. Staram się pokazać, jak piękne 
miejsca mamy w Polsce. Przesłana fotografia przed-
stawia drogę w stronę polskich Tatr, walkę pór roku, 
gdzie w górach jest już zima, niżej jeszcze jesień." 
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zawsze pod prąd – ta zasada najlepiej określa podejście Violetty i włodzimierza łuczko do biznesu. 
kiedy inni uciekają za wszelką cenę przed zapasami magazynowymi, interviol szczyci się tym, że 
ma na składzie ponad 200 000 metrów kwadratowych wykładzin dywanowych dostępnych od ręki. 
kiedy inni wystrzegają się zatrudniania montażystów, preferując podwykonawców zewnętrznych, 
interviol ma sześć własnych ekip montażowych stale gotowych do działania. przez ponad 25 lat 
rynkowej aktywności kołobrzeska firma wyrobiła sobie znakomitą markę i zdobyła zaufanie 
klientów. zaopatruje w wykładziny i podłogi odbiorców indywidualnych, ale także  inwestycje 
o powierzchni użytkowej nawet 10  000 m kw. na liście realizacji ma wiele prestiżowych hoteli
 i apartamentowców. interviol, śledząc światowe trendy wzornicze, wpływa na „podłogową” modę 
w polsce. wkrótce ten wpływ będzie jeszcze większy, bo po inwestycji w dodatkową powierzch-
nię magazynową firma w drugiej połowie roku chce zaoferować inwestorom i architektom wnętrz

największą w kraju wzorcownię. 

wykładziny i dywany budzące wyobraźnię
autor: andrzej mielcarek / Fotografie: agnieszka orsa
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V
ioletta Łuczko mówi: - Od zawsze poszukujemy tego, czym 
możemy wyróżnić się na tle konkurencji. Do wszystkiego 
dochodziliśmy metodą prób i błędów, stale się uczymy, a za-

czynaliśmy nieco ponad 25 lat temu od pożyczonego samochodu 
i pierwszej partii towaru, którą ktoś nam powierzył, okazując kre-
dyt zaufania. 

Włodzimierz Łuczko dodaje: - Jesteśmy nie tylko małżeństwem, 
ale i biznesowym duetem, do którego dołączył nasz syn Oskar. Ro-
dzinny charakter firmy jest jednym z  naszych atutów, a  słyszymy 
to często podczas  branżowych targów czy negocjacji handlowych. 
Jesteśmy po prostu wiarygodnymi partnerami. W  korporacjach 
zarządy się zmieniają a wraz z nimi polityka handlowa. Interviol to 
stabilność, gwarancją której dla naszych kontrahentów jesteśmy 
my sami. 

Nie ma rzeczy niemożliwych

Nawet kompletny laik, kiedy znajdzie się w  hali sklepowo-maga-
zynowej Interviolu w  Kołobrzegu, szybko się zorientuje, że zgro-
madzony tam towar zdecydowanie różni się od oferty sklepów 
sieciowych. Jest tam wszystko, czym można wykończyć podłogi 
w  domach, hotelach, szpitalach, szkołach, obiektach użyteczności 
publicznej – na dokładkę w ogromnym wyborze i od ogromnej licz-
by producentów. 

Pan Włodzimierz komentuje: - To są rzeczy dostępne od ręki. Jeśli 
ktoś poszukuje czegoś spoza tej palety, służymy wzorcownią, gdzie 
klienci czy architekci mają do dyspozycji tysiące próbek. Jesteśmy 
w stanie również zamówić produkcję pod konkretne potrzeby. Wte-
dy możliwe jest dostarczenie wykładzin, dywanów, wycieraczek 
i innych elementów według oryginalnych wzorów, na przykład z lo-
gotypami, napisami, określonymi znakami i wymyślonymi własnymi 
wzorami, w każdym kolorze i kształcie. 

Skrzydła coraz szerzej

W obecnej wzorcowni regały pełne są równo poustawianych kata-
logów i wzorników. Na ich przejrzenie nie starczyłoby z pewnością 
dnia. Jednak to nic wobec planowanej wzorcowni w Tymieniu. Tam 
Interviol przejął jesienią ubiegłego roku duży obiekt magazyno-
wo-biurowy i to w nim firma zamierza urządzić miejsce prezentacji 
asortymentowych i szkoleń dla projektantów, ale także dla Klientów. 

Violetta Łuczko tłumaczy: - To również nasz wyróżnik. Nie ograni-
czamy się do sprzedaży. Ściśle współpracujemy zarówno z  produ-
centami, jak i projektantami wnętrz. Jesteśmy pośrednikami między 
jednymi a drugimi. Jednym i drugim ułatwiamy pracę.

Obiekt w Tymieniu to także magazyn wysokiego składu, co oznacza, 
że można w nim zgromadzić kilka razy więcej towaru niż  w trady-
cyjnym. Duża powierzchnia magazynowa służy firmie nie tylko do 
gromadzenia produktów. Wyjaśnia to pan Włodzimierz: - Bywają 
sytuacje, że w uzgodnionym terminie sprowadzamy dla klienta kilka 
tysięcy metrów kwadratowych wykładzin. Tymczasem inwestycja 
ma poślizg, niekiedy wielomiesięczny. Nasi odbiorcy wiedzą, że mogą 
na nas liczyć w takich sytuacjach. Po prostu przechowujemy dla nich 
materiały, nie pytając o nic. Z naszej strony jest to inwestycja w do-
bre relacje z klientami, a dla nich bardzo wygodne rozwiązanie. 

Nie tylko sprzedaż

Dostarczenie materiałów podłogowych do apartamentowców czy 
hoteli to złożona logistycznie operacja. Chodzi przecież o  tysiące 
metrów kwadratowych w setkach pomieszczeń. 

Interviol ma wypracowane rozwiązanie na takie sytuacje: materia-
ły docierają na budowę już przycięte do odpowiednich rozmiarów, 
przez co nie ma problemów ze składowaniem ich na miejscu, a i sam 
montaż jest o wiele szybszy, zyskuje na tym Klient.

Jest to możliwe dzięki temu, że firma ma sześć stałych ekip monta-
żowych. To również wyróżnia ją na tle rynku. Inni dostawcy zazwy-
czaj posiłkują się usługami zewnętrznych podwykonawców. – My 
wolimy, aby nasze ekipy montowały produkty zakupione u nas, bo 
to daje gwarancję i bezpieczeństwo Klientom i ułatwia prowadzenie 
inwestycji. Wiemy, że na naszych ludzi zawsze możemy liczyć – tłu-
maczy Violetta Łuczko. – Pozwala to również wypracować standar-
dy pracy gwarantujące odpowiednią jakość usług. 

Pogotowie Wykładzinowe

Każda z sześciu ekip ma do dyspozycji samochód dostawczy z napisem 
Pogotowie Wykładzinowe. To nie żart. Bywają bowiem sytuacje, kie-
dy na skutek jakiegoś niespodziewanego wydarzenia czy awarii w ho-
telu albo innym miejscu użyteczności publicznej trzeba błyskawicznie 
wymienić wykładzinę dywanową bez przerywania działalności. 

Pani Violetta relacjonuje: - Wielokrotnie wymienialiśmy wykładzinę 
w pokoju hotelowym w taki sposób, że goście tego nawet nie zauwa-
żyli. Wyszli na przykład na dłuższy spacer lub plażę, a po powrocie 
w pokoju była już świeża , nowa podłoga. Coś takiego jest możliwe 
tylko wtedy, kiedy montażyści są niezwykle zgrani a dostawca ma-
teriału ma odpowiedni jego zapas. Wiemy, że nasi kontrahenci cenią 
nas za takie podejście i wiedzą, że zawsze mogą na nas liczyć. Reagu-
jemy o każdej porze dnia, dostosowując czas pracy do klienta.

Sprawdzony zespół

Kiedy rozmawiamy z panią Violettą i panem Włodzimierzem, wielo-
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krotnie powraca wątek pracowników. – Nie jesteśmy handlowcami 
ani menedżerami z  teoretycznym przygotowaniem, wszystkiego 
uczyliśmy się sami – podkreśla Violetta Łuczko. – Ale mamy z mężem 
podobne podejście do wielu spraw. Wśród nich kluczowe są relacje: 
z pracownikami, kontrahentami i klientami. Zawsze dbaliśmy o jakość 
obsługi. To było stosunkowo proste, kiedy pracowaliśmy sami. Teraz 
nasz zespół to dwudziestu sprawdzonych ludzi, którzy przeszli z nami 
różne sytuacje i po prostu dali się poznać od jak najlepszej strony. To 
oni tak naprawdę tworzą tę firmę. Doceniamy naszych współpracow-
ników i to, że są zgranym teamem. Indywidualne podejście do każdego 
staramy się przenosić również na klientów. Wielkie sklepy sieciowe 
opierają się na samoobsłudze, są super zorganizowane i  tego im za-
zdrościmy. Ale u nas liczy się coś innego – rozmowa, doradztwo, po-
moc, atmosfera pracy. I nie ma tu znaczenia to, czy obsługujemy kogoś, 
kto potrzebuje dywanika albo paru metrów wykładziny, czy też dyrek-
tora firmy zamawiającej towar w tysiącach merów kwadratowych. 

Niezmienne zasady

Zanim Interviol zdobył na rynku swoją obecną pozycję, były lata 
ciężkiej pracy. Najpierw rozwożenie towaru użyczonym samocho-
dem,  później wynajęty 150-metrowy sklep w  Kołobrzegu i  garaż 
służący za magazyn,  połowa dzierżawionej hali… - Zawsze byliśmy 
uczciwi. Zawsze staraliśmy się wszystko robić na czas i  solidnie – 
wspomina pani Violetta. - Firmy nas w ten sposób poznawały. Zdo-
bywaliśmy zaufanie, a to wielki kapitał.  

Pan Włodzimierz dodaje: - Trzeba zaznaczyć, że pracowaliśmy i pracu-
jemy nie z myślą, ile zarobimy. Pieniądze zawsze były jakby obok. Naj-
ważniejsze było odpowiednio obsłużyć klienta, dać mu to, czego szuka. 

Obecnie Interviol ma przedstawicieli handlowych, ale zasady pozo-
stały niezmienne. Grono klientów systematycznie się powiększa, a są 
wśród nich odbiorcy ze Szwecji, Norwegii,Niemiec i Austrii, a także  
warszawski hotel, którego współwłaścicielem jest Robert de Niro, 
czy Ambasada USA w  Warszawie. Firma uzyskała nawet specjalny 
certyfikat pozwalający na zaopatrywanie instytucji NATO-wskich. 

- Wykładziny się zużywają, więc co 5-6 lat przychodzą do nas klienci 
i kładziemy takie duże powierzchnie od nowa – relacjonuje Włodzi-
mierz Łuczko. – To daje nam satysfakcję. Wracają do nas, więc mamy 
prawo sądzić, że są ze współpracy zadowoleni. Klient uzyskuje u nas 
kompletną usługę: projekt – jeżeli będzie sobie życzył, dostępność 
wykładzin z całego świata, obszywanie, dowóz i montaż.

Pani Violetta zwraca uwagę na coś jeszcze: - Klienci wracają 
z uśmiechem. Zwracają się do nas i naszych pracowników po imie-
niu, jak do dobrych znajomych. 

Z ręką na pulsie

Aby móc doradzać klientom, samemu trzeba być na bieżąco z nowo-
ściami. Stąd częste wyjazdy właścicieli Interviolu na targi budowlane 
i wyposażeniowe. Pan Włodzimierz komentuje: - Do tego dochodzą 
częste spotkania z przedstawicielami producentów, a mamy dostaw-
ców z całego świata. Zdobywamy nowości. Wykładzina kojarzy się 
zazwyczaj tylko z  taką z  rolki, a  my mamy na przykład wykładziny 
w płytkach dywanowych, co daje możliwość wymiany fragmentów 
a nie całej podłogi. Mamy również wykładzinę w postaci płytek LVT, 
które nie są typowymi panelami z  laminatu, a  można ich używać 
w  kuchniach, łazienkach, saunach, basenach, a  nawet przykleić na 
ścianę. Materiał nie do zniszczenia, wyglądający jak drewno. 

Firma dostarcza również wykładziny o  szczególnych właściwo-
ściach – choćby dopuszczone do użycia w salach operacyjnych albo 

78-100 kołobrzeg ul. Jasna 25 
kom. +48 664 045 486
kom. +48 880 874 883

tel. +48 94 351 74 10
biuro@interviol.pl 
www.interviol.pl

ekologiczne – z naturalnych tworzyw jak kreda, żywica, naturalne 
oleje, bez chemii. Do tego sztuczną trawę, panele podłogowe wielu 
odmian, a nawet… drzwi.  Właściciele śmieją się, że przez lata pra-
cy stali się ekspertami materiałoznawstwa: - Jest dużo tematów 
związanych z podłogą – mówi Violetta Łuczko.  Żeby być specjalistą 
w swojej dziedzinie, trzeba się mocno na niej skupić. Klienci pytają 
nas również o tapety i farby , ale dzisiaj naszą domeną jest „podłoga” 
, być może wkrótce  pomyślimy o rozszerzeniu naszej oferty.

Realizacje, czyli rekomendacje

Kiedy zaglądamy na stronę internetową Interviolu przekonujemy 
się, że nie ma na Pomorzu, a  może szerzej – w  trójkącie Szczecin
-Gdańsk-Poznań, drugiej firmy z  tak bogatą listą dużych realizacji. 
Ogromna część nowych inwestycji hotelowych i apartamentowych 
zaopatrywał Interviol. Jego właściciele mówią: - Zadowolony klient 
to najlepsza reklama. Dużo uwagi poświęcamy również współpra-
cy z  projektantami wnętrz, którzy znajdują u  nas ciekawe inspira-
cje. Firma urosła, ale my chcemy rozwijać się dalej. Stąd inwestycja 
w dodatkową powierzchnię magazynową i biurową. Praca już daw-
no stała się naszą pasją. Przy takim podejściu praca nie męczy, a do-
starcza poczucia spełnienia. 
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WYKŁADZINY 
DYWANOWE

Violetta Łuczko wspomina: - Od wykładzin do hoteli, biur i domów 
rozpoczęła się przygoda z handlem, która skłoniła nas do założenia 
firmy. Ciocia męża pożyczyła nam samochód z kierowcą. Rozwieź-
liśmy pierwszą partię towaru po sklepach i  czekaliśmy miesiąc aż 
spłyną pieniądze, żeby rozliczyć się z dostawcą, który wykazał się 
zaufaniem i powierzył nam - żółtodziobom – towar na kredyt. Po-
tem było tego już dwa razy więcej, w następnym miesiącu jeszcze 
więcej… Długo pracowaliśmy wyłącznie we dwoje i  z  jednym kie-
rowcą. 
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WYKŁADZINY 
ELASTYCZNE PCV

Właściciele Interviolu wspominają: - Na początku wszystko robili-
śmy sami. Poznawaliśmy nowych ludzi, do oferty wprowadzaliśmy 
nowe gatunki wykładzin. Wśród nich również te z PCV. Technologia 
ich wytwarzania i wzornictwo przez lata tak mocno się zmieniło, że 
obecnie prawie nie przypominają tamtych sprzed ćwierćwiecza. 
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PANELE LAMINOWANE, 
WINYLOWE I PODŁOGI 
DREWNIANE

W ofercie Interviolu znalazły się w momencie, kiedy założyciele 
firmy stwierdzili, że poszerzą wachlarz proponowanych produk-
tów. Tym sposobem domeną rodzinnego przedsiębiorstwa stało się 
wszystko, dzięki czemu można efektownie wykończyć podłogę. 

Interviol stał się liderem w dziedzinie paneli winylowych, które po-
zwalają na podłogach tworzyć prawdziwe cuda – niezwykle este-
tyczne i trwałe. 
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PŁYTKI DYWANOWE

Nowość i hit naszej oferty. Ogromna wygoda dla klienta, który w ra-
zie zabrudzenia fragmentu podłogi nie musi wymieniać jej na całej 
powierzchni.

Płytki dywanowe idealnie sprawdzają się, kiedy trzeba przemeblo-
wać pomieszczenie albo kiedy niesforne dziecko wyleje sok buracz-
kowy na środku pokoju.
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POTENCJAŁ 
MAGAZYNOWO
-LOGISTYCZNY

Interviol dysponuje obecnie 1200 metrami kwadratowymi po-
wierzchni wystawowo-sklepowej w Kołobrzegu, 1000-metrowym 
magazynem wysokiego składu oraz 1000-metrowym biurowcem 
w  Tymieniu. Własne, obrandowane samochody dostawcze służą 
ekipom montażowym do sprawnego docierania do klientów i trans-
portu przygotowanych do położenia materiałów. 

Klienci kołobrzeskiego sklepu chwalą sobie bogaty asortyment do-
stępny od ręki i  to, że wszystko można obejrzeć z  bliska, dotknąć, 
poprosić pracowników Interviolu o dodatkowe informacje.  
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DYWANY

Dywany to prawdziwe klejnoty na podłogach – podkreśla pani Vio-
letta Łuczko. – To mój ulubiony dział. Jesteśmy dumni, że możemy 
zaproponować klientom bogactwo wzorów i rozmiarów dywanów. 
Są wśród nich tradycyjne, ale również projektowane przez współ-
czesnych głośnych kreatorów mody, takich jak Maciej Zień. 
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SZTUCZNA TRAWA

Najbardziej zielony dział. Kojarzy się z przyjemnościami. Produkt 
ten trafia na tarasy, układany jest przy basenach kąpielowych, na 
podłogi w cukierniach i sezonowych knajpkach nad morzem. 

Mamy w ofercie również trawy doskonale nadające się na pola gol-
fowe albo boiska sportowe. Jesteśmy w stanie zrealizować nawet 
najbardziej wysublimowane zamówienie. 
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USŁUGI: OBSZYWANIE 
I MONTAŻ

Naszą ambicją jest zapewnienie klientowi nie tylko szerokiego wy-
boru produktów, ale również kompletnej usługi montażowej. Jej 
ważnym składnikiem jest profesjonalne wykańczanie wykładzin, 
najczęściej polegające na estetycznym obszyciu krawędzi. 

Byliśmy jedną z pierwszych w Polsce firm stosujących maszyny do 
obszywania. Obecnie dysponujemy trzema takimi urządzeniami 
najnowszej generacji.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom wszystkich klientów – nie tylko 
kupujących nową wykładzinę. Świadczymy usługi obszywania rów-
nież materiałów zakupionych gdzie indziej i używanych.

Mamy sześć własnych, stałych ekip montażowych. 
Dostosowujemy czas pracy do oczekiwań klientów. 
Jesteśmy w stanie bardzo sprawnie wymieniać partami wykładziny 
w miejscach, które nie mogą pozwolić sobie na przerwanie działal-
ności ani na chwilę.

Nasz zespół to sprawdzeni fachowcy, sumienni i dokładni. Zawsze 
życzliwi i uśmiechnięci.
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WYCIERACZKI 
SYSTEMOWE

Nie zawsze doceniane, ale niezwykle pożyteczne - bo dobrze wy-
czyszczony but, to dłuższa żywotność podłogi. Wycieraczki sys-
temowe świetnie sprawdzają się w miejscach, w których jest duży 
ruch osób wchodzących do obiektów z zewnątrz. 

Są obecnie produkowane w pełnej gamie kolorystycznej, z bardzo 
trwałych materiałów. 

My zaś jesteśmy w  stanie zapewnić naszym klientom wycieracz-
ki systemowe wykonane specjalnie dla nich – według pożądanych 
wzorów, z logotypami albo innymi znakami identyfikującymi.
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PROJEKTOWANIE I PRACA 
Z ARCHITEKTAMI

Budując firmę marzyliśmy o tym, by klientowi, który odwiedza nas 
w poszukiwaniu rozwiązania dla wykończenia podłogi, móc zapro-
ponować oryginalne pomysły, w  wielu wariantach. Udało się nam 
to w pełni. Nawiązaliśmy współpracę z architektami i projektantami 
wnętrz. Zapewniamy im bogatą bazę materiałów, dostarczamy in-
formacje o nowościach, urządzamy szkolenia produktowe. W efek-
cie nasi klienci otrzymują rozwiązania, jakich oczekują.
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autor: kasia madey / Fotografie: agnieszka orsa 

Anna Mieczkowska
chodzę po kołobrzegu z głową 

pełną pomysłów
w pracy pojawia się już o piątej rano (sprawdziliśmy!), żeby w spokoju przejrzeć dokumenty, 
zanim zacznie się codzienny wir urzędowych spraw, rozmów ze współpracownikami 
i oficjalnych spotkań. dzień kończy wieczornym treningiem w klubie fitness. Jak mówi, 
w ten sposób nie tylko dba o figurę czy odreagowuje stres, ale jest też bliżej ludzi. a na tym 
w jej prezydenturze, której pierwszy rok ma już za sobą, najbardziej jej zależy. Jaka jest anna 

mieczkowska, pierwsza - kobieta prezydent kołobrzegu? 
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C
zy trudno jest być kobietą w polityce? – Z pewnością – Anna 
Mieczkowska nie ma żadnych wątpliwości. - Nam, kobietom, 
w ogóle o wiele „mniej wypada”. Chcąc utrzymać swoją po-

zycję i autorytet, musimy więcej czasu poświęcić na przygotowanie 
się do swoich zadań. Musimy dawać z siebie więcej i nie możemy dać 
się złapać na niewiedzy. Najdobitniej przekonałam się o tym, kiedy 
zostałam prezydentem Kołobrzegu. 

Na spotkanie zaprasza w sobotę, bo to dla niej dzień pracy jak każ-
dy inny. Kiedy przychodzę do jej gabinetu w kołobrzeskim Urzędzie 
Miasta, siedzi za biurkiem, niemal całkowicie zasłonięta stosem te-
czek wypełnionych dokumentami. Ich liczba robi imponujące wra-
żenie. Rozmawiamy, pijąc zieloną kawę, którą sama parzy w niewiel-
kiej kuchni. 

- Te teczki, które tu pani widzi, to zaledwie drobna część tego, co 
czeka na mnie każdego dnia – śmieje się Anna Mieczkowska. – Pracy 
coraz więcej, a czasu nie przybywa. Dlatego zabieram je na week-
end. W  domu wszyscy wiedzą, że po niedzielnym obiedzie parzę 
sobie yerbę, zamykam się w pokoju i pracuję. Mam taką naturę, że 
muszę być dobrze przygotowana. Doczytać, poszukać, sprawdzić. 
Wiedzieć o wiele więcej niż trzeba, żeby nie dać się zaskoczyć. 

Tego wymaga od siebie, ale i od swoich współpracowników: - Na se-
sjach Rady Miasta każdy radny ma prawo zapytać o to, co chce. My 
natomiast mamy obowiązek zawsze odpowiedzieć. Spokojnie i me-
rytorycznie, żeby mieszkańcy mieli właściwy obraz tego, co chcemy 
w mieście zrobić.

Prezydent w klubie fitness

Zwykły dzień pracy prezydent Anny Mieczkowskiej zaczyna się 
o 4.30. Wtedy wstaje, by już o 5.00 być w swoim gabinecie w Urzę-
dzie Miasta. – Potrzebuję tych dwóch godzin, zanim zaczną się scho-
dzić współpracownicy, żeby w  spokoju i  ciszy przygotować się na 
nadchodzący dzień. Wprowadziłam też zasadę, że czas między 8.00 
a 9.00 poświęcam wyłącznie moim urzędnikom. To godzina, podczas 
której mogą do mnie przyjść z każdą sprawą, nie tylko służbową. 

Dzień kończy wieczornym treningiem fitness: - To dla mnie bardzo 
ważne, bo chcę być bliżej ludzi. Zależy mi, żeby mieszkańcy Koło-
brzegu wiedzieli, że się nie zmieniłam. Że jestem normalną babką, 
ubraną w  dres, spoconą, bez makijażu. Że można ze mną porozma-
wiać, pośmiać się, a ja, jak się ucieszę, to potrafię kogoś z spontanicz-
nie wyściskać. 

Zasypia przed 22.00, śpi mocno i tylko wtedy ma wyłączoną komór-
kę, z  którą w  ciągu dnia się nie rozstaje. - Komunikuję się z  moimi 
współpracownikami nawet z  drugiej półkuli. Najgorzej, jak jestem 
w  innej strefie czasowej – śmieje się. – Kiedyś koleżanka poprosi-
ła mnie, żebym nie pisała do niej o trzeciej nad ranem, bo dostanie 
zawału. A co z wyłączaniem telefonu na noc? Ja nie robię tego tylko 
wtedy, kiedy mam z Wydziału Zarządzania Kryzysowego informa-
cję, że nadciąga burza. Choć oni i tak wiedzą, że w razie czego mogą 
zadzwonić do mojego męża. 

Alergia na lenistwo

W pracy samorządowca nie ma czegoś takiego jak wolny weekend. 
Większość wydarzeń w Kołobrzegu - czy to kulturalnych, czy spor-
towych odbywa się właśnie w sobotę lub niedzielę i albo ona, albo 
jej zastępczynie muszą na nich reprezentować miasto.  Muszą, ale 
i chcą. – Najbliższa jest mi kultura, ale staram się bywać też impre-
zach sportowych, żeby nie zarzucano mi, że nie wychodzę z galerii 
czy kina – śmieje się. - Chodzę więc na mecze piłki nożnej. Polubiłam 
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je od czasu, kiedy sama zaczęłam grać w meczach charytatywnych. 
Mamy świetną drużynę samorządowców, której gwiazdą jest nasza 
pani wicestarosta. Jest naprawdę świetna, grała w  nogę już jako 
dziecko, razem ze swoimi starszymi braćmi. Ja z  kolei jestem naj-
starsza z rodzeństwa i wolny czas zawsze organizowała mi mama. 
W rodzinnym domu w Dzierzgoniu zawsze było coś do zrobienia, a
obowiązki były na pierwszym miejscu.

Tego wymagała od małej Ani mama, która – w odróżnieniu od taty - 
była pracoholiczką. – Mama nigdy nie siedziała bezczynnie. Zawsze 
coś szyła lub cerowała. Do dziś dźwięczą mi w uszach jej słowa, że 
najgorszą cechą, jaką Pan Bóg mógł obdarzyć człowieka, jest leni-
stwo. Ja też najbardziej na świecie nie lubię lenistwa i wynikającej 
z niego niewiedzy, powierzchowności. Mam na to dosłownie alergię. 
Uważam, że człowiek może się wszystkiego nauczyć, sama jestem 
tego najlepszym przykładem. Lubię swoją pracę i dużo jej poświę-
cam, podobnie jak moi najbliżsi współpracownicy, dlatego tak do-
brze się rozumiemy i doskonale nam się ze sobą pracuje. 

Przez nadmierne zaangażowanie w pracę ma problem z odpoczyn-
kiem, ale umie się do tego przyznać. – Właściwie nie potrafię od-
poczywać, nic nie robiąc  – mówi. - Mój mąż już się nauczył, że jak 
jedziemy na urlop, to może zapomnieć o wylegiwaniu się na leżaku. 
Urlop ze mną to muszą być rowery, narty albo jachty, które odkryli-
śmy ostatnio. Energię potrafię spalać tylko w ruchu. Kiedy nic się nie 
dzieje, nie wyrabiam – śmieje się i wspomina pierwszy dzień urlopu 
w  Egipcie, kiedy oznajmiła mężowi, że albo coś wymyśli, albo ona 
zwariuje z  bezczynności. I  mąż dla świętego spokoju wykupił dla 

całej rodziny kurs nurkowania. – Mówi o mnie, że mam ADHD, któ-
re mnie roznosi i pcha do działania – dodaje. - On z kolei lubi ciszę, 
nie znosi tłumów. I tylko czasem narzeka, że żona zamienia mu dom 
w urząd… 

To był maj, wszystko kwitło w Kołobrzegu

Poznali się na studiach w Toruniu. Anna studiowała nauczanie po-
czątkowe, Jerzy prawo. – Jurek pochodzi z Kołobrzegu i nie wyobra-
żał sobie życia poza nim – mówi Anna Mieczkowska. – Pamiętam 
dzień, w którym przywiózł mnie do swojego miasta, przedstawić ro-
dzicom. Był maj, 1988 r. Do dziś pamiętam Skwer Pionierów, który 
urzekł mnie wtedy swoją urodą, i przepiękną ulicę Walki Młodych, 
dziś Aleję Jana Pawła II. Wszystko kwitło i pachniało. Pobraliśmy się 
jeszcze na studiach, potem urodziły się dzieci, najpierw syn, później 
córka. Zaczęłam pracę w Szkole Podstawowej nr 3, mąż w sądzie. 
I tak powoli wrosłam w to miasto, że dziś nie wyobrażam sobie lep-
szego miejsca do życia. Ale nigdy nawet przez myśl mi nie przeszło, 
że kiedyś zostanę prezydentem Kołobrzegu. 

Pani prezydent przyznaje, że nie lubi w  życiu rutyny. - Od zawsze 
miałam duszę społecznika, byłam harcerką, angażowałam się w ak-
cje społeczne. Jako członek Platformy Obywatelskiej, prawie od sa-
mego początku miałam ochotę robić coś więcej. Pracując w szkole, 
niechętnie brałam nadgodziny, bo zabierały mi czas, który mogłam 
poświęcić na realizację swoich pomysłów, choćby Regionalnego 
Przeglądu Jasełek, który wyrósł z  małego konkursu dla uczniów 
mojej szkoły. Naprawdę uwielbiałam to, co robiłam. Ale pewnego 



R
EK

LA
M

A

dnia, będąc z  dziećmi na spacerze, poczułam nagle, że zaczyna mi 
czegoś brakować, że nie idę do przodu, nie rozwijam się. 

Wtedy przyszła propozycja objęcia funkcji dyrektora Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego „Okruszek”. Miała skończoną logope-
dię, była specjalistką w zakresie oligofrenopedagogiki, zgodziła się. 
Łatwo nie było. – Szkoła, internat, kuchnia, dowozy dzieci i rodzice, 
którzy też potrzebowali wsparcia – wspomina. – Do tego byłam 
osobą z zewnątrz, nie znałam tych nauczycieli, musiałam ich do sie-
bie przekonać, udowodnić, że warto ze mną pracować, że mogę być 
autorytetem. To właśnie w „Okruszku” zrealizowała pierwszy w Ko-
łobrzegu projekt unijny, dzięki któremu dzieciaki zyskały zajęcia po-
zalekcyjne: teatralne, plastyczne i muzyczne. Energia ją rozpierała, 
namówiła więc nauczycieli, że warto założyć stowarzyszenie, dzięki 
któremu będzie można pozyskiwać środki dla „Okruszka”. Kierowa-
ła ośrodkiem trzy lata i, jak sama mówi, zostawiła w  nim kawałek 
serca. Może pracowałaby w nim dłużej, gdyby nie propozycja obję-
cia funkcji zastępcy prezydenta miasta do spraw społecznych. I tak 
została wiceprezydentem, zastępcą Janusza Gromka. Kilkanaście 
miesięcy później otrzymała kolejną propozycję – objęcia stanowi-
ska członka zarządu województwa zachodniopomorskiego. 

- Na początku byłam przerażona. Marek Hok, który dotąd odpo-
wiadał za sprawy ochrony zdrowia, znał się na tym świetnie, był 
znakomitym lekarzem. Ja natomiast musiałam się tego nauczyć. 
Wsiadłam do rozpędzonej lokomotywy, wiedziałam, że to ja muszę 
dopasować tempo, nikt nie będzie na mnie czekał. Zapisałam się na 
studia podyplomowe z zakresu ochrony zdrowia. Odetchnęłam do-
piero, kiedy je skończyłam. Wiedziałam, że teraz mam papier i nikt 
mi nie zarzuci, że nie mam kompetencji. Dwie kadencje w Szczecinie 
szybko minęły i dziś jestem tu.

Jedyny w Polsce damski Ratusz

- Spodziewałam się, że kampania prezydencka będzie trudna, ale nie
że aż tak brutalna, jak ją zapamiętałam – wspomina.  – Myślę, że mo-
gliśmy tego mieszkańcom oszczędzić. To był chyba najtrudniejszy 
okres w moim życiu, więc kiedy dobiegł końca, myślałam, że teraz 
już będzie tylko łatwiej. Myliłam się. Naiwnie sądziłam, że skoro 
mieszkańcy wybrali właśnie mnie, to mnie lubią, cenią, szanują, 
a  moja płeć nie ma tu najmniejszego znaczenia. Szybko jednak się 
okazało, że nie wszyscy w mieście są gotowi na to, że jego prezyden-
tem pierwszy raz w historii została kobieta. Początek urzędowania 
był koszmarnie trudny. Ja i  moje zastępczynie stałyśmy się celem 
brutalnych ataków. Każdy dzień zaczynałyśmy i kończyłyśmy czy-
taniem rewelacji w  mediach na swój temat. Deprecjonowano nas, 
w  odniesieniu do moich zastępczyń użyto pogardliwych określeń 
„błyskotki”. W naszej obronie stanęły kobiety, które przed kamera-
mi powiedziały twardo: Stop!  Ale, co było dla mnie przykre i szoku-
jące, znalazły się kobiety, w tym jedna radna, które również przed 
kamerami nas skrytykowały. Kobiety, z którymi szłam ramię w ra-
mię na Czarnym Marszu, nie stanęły w naszej obronie…

Anna Mieczkowska mówi: - Przepracowałam dwie kadencje w za-
rządzie województwa, prawie z samymi mężczyznami. Bardzo do-
brze to wspominam. Nigdy nie odczułam ani taryfy ulgowej z racji 
tego, że jestem kobietą, ani nadmiernego obłożenia obowiązkami, 
które można na mnie zrzucić, ponieważ nią jestem. Byłam traktowa-
na po partnersku. Oczywiście spieraliśmy się, ale dyskutowaliśmy 
tak długo, aż udało nam się ułożyć wspólną narrację.

 Kiedy została prezydentem, dobierając sobie współpracowników, 
postawiła na kompetencje: - Tak się złożyło, że obie moje zastępczy-
nie są kobietami. Mam do nich zaufanie i ogromny szacunek. Wspie-
rają mnie, pracują ciężko, z  ogromnym zaangażowaniem i  zawsze 
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Anna Mieczkowska jest pierwszą kobietą kierującą sa-
morządem Kołobrzegu. Ale pań w lokalnej polityce na 
Pomorzu Środkowym jest więcej. Już trzecią kadencję 
Mielnem zarządza Olga Roszak-Pezała. Wójtem Świe-
szyna jest ponownie Ewa Korczak, a jej zastępczynią 
Izabella Karlińska-Ćwięka. Mieczysławę Brzozę na 
burmistrza po raz kolejny wybrali w takcie ostat-
nich wyborów mieszkańcy Bobolic. W Białogardzie 
burmistrzuje Emilia Bury wraz z zastępcą burmistrza 
Karoliną Siwek. Z kolei pani Bernadeta Borkowska 
pełni funkcję wójta Ustronia Morskiego. 

starają się patrzeć krok dalej, przewidując, jakie skutki może mieć 
dane zdarzenie. 

Słuchać i rozmawiać

Postawiła sobie jeden cel: zrealizować swój program wyborczy, 
o którym mówi, że jest bardzo ambitny. Nie kryje też satysfakcji, że 
po pierwszym roku kadencji większość jego punktów została wpro-
wadzona w życie. Pomaga jej w tym umiejętność rozmowy z ludźmi 
i skłonność do kompromisu. – Nigdy nie upieram się, że moja wizja 
jest lepsza. Nie będę szła na wojnę tylko dlatego, że ktoś upiera się, 
że przedszkole ma być na Radomskiej, a nie na innej ulicy. Raczej 
będę dyskutowała nad tym, jak to zrobić, żeby ono w ogóle powstało. 
Uważam też, że każdy plan można zmodyfikować. Podam pprzykład: 
w mieście miały powstać wydzielone miejsca do parkowania tylko 
dla kołobrzeżan. Ale urzędnicy podpowiedzieli mi coś fajniejszego: 
abonament dla mieszkańców, który za 60 zł miesięcznie pozwala 
parkować na całym jego terenie. I takie rozwiązanie wprowadziliśmy. 

Dużo satysfakcji dała jej też realizacja sztandarowej obietnicy 
wyborczej, czyli Karty Mieszkańca, pozwalającej kołobrzeżanom 
korzystać z dobrodziejstw miasta ze zniżkami. – Niewiele osób wie-
rzyło, że damy radę ją wprowadzić – mówi. - Tymczasem do końca 
ubiegłego roku, po zaledwie sześciu miesiącach funkcjonowania 
projektu, wydaliśmy 10 000 kart. Czyli mieszkańcom ten program 
się podoba. Pokazuje też, że kiedy jest dobra propozycja, odzwier-
ciedlająca potrzeby ludzi, polityka przestaje mieć znaczenie. Kiedy 
radni głosowali nad Kartą Mieszkańca, nie miałam większości w Ra-
dzie Miasta. Ale tylko jeden radny był przeciwko, reszta głosowała 
ponad podziałami. 

Oczko w głowie: wnuczka

Czy gdyby mogła cofnąć czas, zdecydowałaby się raz jeszcze na 
karierę w polityce? – Na pewno. Niczego bym nie zmieniła w swo-
im życiu – mówi z  mocą. – Kocham to, co robię, moja praca daje 
mi ogromną satysfakcję. A  szczególnie możliwość realnych zmian 
w  mieście i  kontakt z  ludźmi. Wkraczając do lokalnej polityki, nie 
zdawałam sobie jednak sprawy, że może być tak brutalna. Dziś 
jestem ciągle pod ostrzałem, a  każda decyzja, którą podejmuję, 
poddawana jest publicznej ocenie. Nie mam z tym problemu, bo nie 
boję się krytyki. Zawsze coś z  niej wyciągam dla siebie. Nie mam 
monopolu na wiedzę, nie lubię też wazeliniarstwa i  mówienia, że 
jest dobrze, kiedy to nieprawda.  Dlatego chętnie korzystam z do-
świadczenia innych, lubię też konsultacje społeczne. Niebezpiecz-
nie robi się dopiero wtedy, kiedy krytyka przestaje być meryto-
ryczna i  przeradza się w  hejt. W  tej pracy naprawdę trzeba mieć 
twardą skórę – mówi. – Przez hejt straciłam dwie świetne współ-
pracowniczki, które uznały, że nie warto tak się poświęcać. Dla 
mnie najważniejsze jest, żeby uchronić przed tym moją rodzinę. Ja 
sobie sama to zafundowałam, nauczyłam się z tym żyć, ale oni nie 
powinni cierpieć z tego powodu.

Jak ładuje akumulatory kobieta, która jest ciągle w pracy? – Może 
to zabrzmi dziwnie, ale mnie relaksują wszelkie czynności domowe. 
Sama sprzątam, piorę, prasuję, uwielbiam gotować. Mało mam na to 
czasu, ale staram się, żeby w weekend był zawsze obiad z dwóch dań 
i ciasto – szarlotka lub jabłecznik. Siadamy przy stole w kuchni całą 
rodziną i  to jest dla mnie najprzyjemniejszy czas. Czasem zostaje 
u nas na noc moja wnuczka Zuzia. Śpimy we trójkę i to jest najlepszy 
reset, bo ona nie pozwala myśleć o  niczym innym. Jestem w  wte-
dy najszczęśliwsza! W  weekendy mam też czas na poranną kawę 
z mężem. To zdecydowanie za mało, ale nic na to nie poradzę, praca 
samorządowca jest bardzo wymagająca. Kiedy jest ładna pogoda, 
bierzemy rowery i jedziemy na cały dzień do Mrzeżyna, Karlina, czy 

Rymania. Nawet nie musimy ze sobą rozmawiać, po prostu jesteśmy 
razem. 

A wielka polityka? Kiedy pytam, czy myślała o Sejmie lub Senacie, 
odpowiada przewrotnie, że nigdy nie przestała o tym myśleć. - Nie 
wykluczam, że może nadejść taki dzień, w  którym zdecyduję się 
kandydować. Nie mówię nie, ale to odległa przyszłość. Teraz sku-
piam się na Kołobrzegu. Dobrze mi tu i  dobrze mi się tu pracuje. 
Mam głowę pełną pomysłów, aż czasem słyszę: „Co też ona znowu 
wymyśliła!”– śmieje się.
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kiedy moi koledzy szli z  łopatkami bawić się w  piaskownicy, ja przeszukiwałem bunkry 
– wspomina swoje dzieciństwo robert maziarz, założyciel i  właściciel muzeum „patria 
colbergiensis” w  kołobrzegu. - dorastałem w mieście, w którym historia wystawała 
z ziemi. wystarczyło wyjść z domu i człowiek potykał się o karabin lub hełm niemiecki 
- dodaje.połknął bakcyla historii, którym sam zaraża odwiedzających muzeum i  swojego 

10-letniegosyna milana.

Robert Maziarz 
szalony kolekcjoner i jego muzeum
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P
asja kolekcjonerska jest jak defekt mózgu – mówi Robert 
Maziarz. - Tego nie można wyleczyć. Człowiek widzi na aukcji 
przedmiot, który go interesuje i wie, że musi go mieć. Wie też, 

że musi go kupić natychmiast, bo taka okazja może się długo lub ni-
gdy nie powtórzyć. I rozpoczyna się walka… Również z samym sobą, 
kiedy do głosu próbuje dojść rozsądek. 

Spotykamy się w jego domu, kilka dni po tym, kiedy uhonorowany 
został kolejną w swojej karierze muzealnika i kolekcjonera nagrodą. 
Do statuetki Kołobrzeskiego Konika i Kołobrzeskiego Pegaza Kul-
tury dołączył właśnie Dzierżykraj. 
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To ostatnie wyróżnienie szczególnie ucieszyło laureata. – Jest bar-
dzo bliskie mojemu sercu, bo nawiązuje do ważnej dla mnie posta-
ci historycznej: polskiego bohatera, uczestnika walk o  Kołobrzeg 
w 1807 roku, poety i generała Franciszka Dzierżykraja-Morawskie-
go. Do tego otrzymałem je na zamku w Rydzynie, który należał do 
kolejnego mojego bohatera, księcia Antoniego Sułkowskiego… Nie 
chcę, żeby to zabrzmiało nieskromnie, ale bardzo cieszę się z tych 
nagród. Są dowodem na to, że Muzeum „Patria Colbergiensis” jest 
dobrze postrzegane przez ludzi, którzy czują, że należy ono do nich. 
To jest moje spełnienie – kocham Kołobrzeg i jego historię, zrobiłem 
to muzeum dla jego mieszkańców.

Wnuk kołobrzeskich pionierów

Robert Maziarz podkreśla, że nie jest historykiem, a jedynie osobą  
żywo zainteresowaną historią. O  tym zadecydował za niego los. 
Pochodzi z rodziny kołobrzeskich pionierów. Babcia przyjechała do 
Kołobrzegu z Warszawy. Z miasta w ruinie, do miasta gruzów. Udało 
jej się ocalić norblinowskie sztućce, nieduży stolik i patefon podróż-
ny. Dziadek przybył z okolic Łomży. Został potem dowódcą drużyny  
najbardziej barwnej jednostki w  dziejach powojennej Polski, czyli 
Milicji Morskiej, paradującej w mundurach Kriegsmarine. 

Dziadkowie zamieszkali w kamienicy przy ul. Zygmuntowskiej, gdzie 
Robert Maziarz spędził dzieciństwo. Wspomina wspaniały widok 
na wtedy jeszcze dziką Parsętę, na kanał drzewny, w którym łowił 
raki, i na poniemieckie ogródki działkowe – Wtedy żyło się pamięcią; 
przychodzili znajomi dziadków, też pionierzy, i snuli swoje opowieści. 
To na pewno był pierwszy czynnik, który sprawił, że zainteresowa-
łem się historią – mówi. – Kolejnym były książki, które podsuwał mi 
ojciec. Moją osobowość kształtowały „Kolebka Siemowita”, książki 
o hrabim Beniowskim, o barwie i broni polskiej. Wtedy narodziła się 
moja miłość do kolorowego munduru, twierdz i fortyfikacji. 

Z łopatą do bunkra

Nie bez znaczenia dla jego zainteresowań był też fakt, że w czasach 
kiedy dorastał, Kołobrzeg był miastem, w  którym historia wręcz 
wystawała z ziemi. – Szedł człowiek ulicą i potykał się albo o pancer-
faust, albo o hełm niemiecki. Kiedy inne dzieci bawiły się łopatkami 
w piaskownicy, ja miałem d schowaną w krzakach dużą łopatę, któ-
rą ukradłem mamie. I chodziłem z nią penetrować bunkry. Miałem 
10-12 lat, wszędzie mogłem się wślizgnąć. Mama starała się tłumić 
te moje zapędy, ale na próżno. Kołobrzeg był świetnym miejscem, 
żeby kształtować miłość do historii. Pasję historyczną traktowałem 
jako rzecz naturalną, nie myślałem o  tym, żeby zajmować się tym 
zawodowo. W końcu jak się siada do stołu, do kotleta schabowego, 
nie od razu chce się zostać kucharzem. Nie myślałem o archeologii, 
zamierzałem być marynarzem, morze fascynowało mnie od zawsze. 
Kiedy tata szedł z kolegami nurkować, brał mnie ze sobą na plażę 
w Podczelu. Sadzał pod parasolem, żeby mnie słońce nie spaliło, da-
wał butelkę z wodą, żeby mi w gardle nie zaschło i przywiązywał do 
palika, abym nie uciekł. I ja czekałem w cieniu parasola na plaży, pa-
trząc w morze, aż wszyscy skończą podwodne eksploracje. W koń-
cu sam zostałem płetwonurkiem i marynarzem, lecz zawsze gdzieś 
z tyłu głowy miałem jednak historię.

Skarby ze strychu

Pierwszego odkrycia dokonał jako dziesięciolatek, a  był to wrak 
barki na Bałtyku. – Jednostka miała ok. 20 metrów długości i  luki 
pełne drewnianych skrzyń, które kryły kartoniki wypełnione amu-
nicją i lufy od karabinów MG. Żeby je otworzyć, trzeba było zanur-
kować i podważyć wieko. Kapitalna przygoda! – wspomina Maziarz. 

Pierwsze odkrycia, pierwsze skarby, wymiana z kolegami – tak na-
rodziła się jego pasja kolekcjonerska. - Kiedyś łatwiej było zostać 
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kolekcjonerem niż dziś. W domach zalegały różne niepotrzebne do-
rosłym przedmioty, pamiątki po tych, którzy pozostawili je w 1945 
roku, czy też te, które zostały przywiezione przez pionierów po woj-
nie. Jako niepotrzebne były rozdawane dzieciom. Moi dziadkowie 
wszystko co poniemieckie wyrzucili na śmietnik. Jeść w  talerzach 
po Niemcu? Nie do pomyślenia! – wspomina pan Robert.

Z czasem zrozumiał że nie zbierze wszystkich antyków tego świata, 
że jest to po prostu fizycznie niemożliwe. –  Postanowiłem, że mu-
szę się na czymś skoncentrować, więc ukierunkowałem moją pasję 
na Kołobrzeg. Zacząłem zgłębiać jego historię, szczególnie czasy, 
w  których był słynną twierdzą, czyli okresy wojny siedmioletniej 
i  kampanii napoleońskiej. To historia jednego z  najstarszych miast 
w Polsce, w końcu prawa miejskie Kołobrzeg uzyskał przed Krako-
wem. 

Szaleniec otwiera Muzeum w ratuszowych piwnicach

Im dłużej trwa pasjakolekcjonerska - a u Roberta Maziarza trwa ona 
niemal całe życie - tym bardziej obrasta się zdobyczami. Z  jednej 
strony chce się gromadzić dalej, bo „choroba” trwa, z drugiej pojawia 
się myśl, żeby podzielić się swoimi zbiorami z  innymi. Tak narodził 
się pomysł utworzenia Muzeum „Patria Colbergiensis”, ulokowane-
go w podziemiach kołobrzeskiego ratusza. 

- Wydawało mi się, że tak ważne zbiory z dziejów miasta wymagają 
równie ważnego miejsca dla ich ekspozycji – mówi. - Dowiedziałem 
się, że w ratuszu są  niewykorzystane piwnice, w których w okresie 
międzywojennym znajdował się depozyt banknotów kołobrzeskich. 
Zwróciłem się więc z  prośbą do ówczesnego prezydenta, Janusza 
Gromka, o  ich użyczenie. Zgodził się i  mogliśmy rozpocząć prace 
remontowe i adaptacyjne. Muzeum otworzyliśmy w 2014 roku, po 
roku potężnej pracy: najpierw intelektualnej, papierkowej, później 
fizycznej. Szalony pomysł; nie wiem, czy zdecydowałbym się na nie-
go drugi raz. Sam bym tego nie zrobił, nie dałbym rady. Na szczęście 
miałem przyjaciół, podobnie jak ja skażonych miłością do historii. 
Kiedy rozpoczęliśmy prace, pojawiły się kolejne pomocne dłonie.

Robert Maziarz przyznaje, że sam niewiele z tego okresu pamięta. 
Czas musiał dzielić między pracę zawodową a pasję tworzenia mu-
zeum. Ciężkie dni, nieprzespane noce, ale i ogromna satysfakcja: - 
Kiedy mieszkańcy Kołobrzegu dowiedzieli się o tworzonym przeze 
mnie Muzeum, zaczęli przynosić swoje pamiątki. Wielu z nich znało 
i szanowało moich dziadków i to był mój wielki kapitał. Dziadkowie 
znali wiele osób, pozostawili po sobie w  kołobrzeżanach pamięć, 
która spowodowała, że ludzie mi zaufali. I tak powstała Sala Pionie-
rów. Ta ekspozycja wzbudziła najwięcej emocji przy jej tworzeniu 
i podczas otwarcia muzeum.

Zwycięzcą jest historia! 

Działalność muzeum to nie tylko wystawy, ale również prace ba-
dawcze, konferencje naukowe i promocja historii miasta. – Współ-
pracuję z wieloma naukowcami, którzy są specjalistami w poszcze-
gólnych dziedzinach nauki. tak historyk ze Szczecina, Wojciech 
Lizak, pomaga w  opracowaniu czasów pionierów kołobrzeskich.
Mamy znakomitego napoleonistę z Kołobrzegu, Ireneusza Piecyka. 
Specjalistą od Twierdzy Kołobrzeg jest z kolei prof. Grzegorz Pod-
ruczny. Nasza działalność to również produkcje telewizyjne, filmo-
we, radiowe, felietony w  miesięczniku „Odkrywca”, rekonstrukcje 
historyczne na terenie całej Polski. Wszystko to promuje nie tylko 
muzeum, o którym robi się coraz głośniej w całej Polsce, ale i Koło-
brzeg – podkreśla z dumą Maziarz.
- W ramach prac badawczych udało nam się dokonać kilku interesu-
jących odkryć. Pierwsze z nich to Reduta Sułkowskiego. Odkryliśmy 
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założenia ziemne, które zdefiniowaliśmy jako obóz żołnierzy 
polskich z  1807 r. po uczestnikach pierwszego polskiego uda-
nego powstania w 1806 r., którzy przyszli pod Kołobrzeg. Obóz 
w  formie warownej, spięty wałami ziemnymi, które przyjęły 
formę trapezu, czyli reduty. Postawiliśmy tam własnym sump-
tem pomnik. Drugim ciekawym znaleziskiem jest jedyna w Eu-
ropie, a druga na świecie aprosza, forma okopu z wojny siedmio-
letniej. Z tych dwóch odkryć jestem najbardziej dumny, choć są 
również inne, podobnie spektakularne – podkreśla pan Robert.

Tato, znalazłem samolot!

Kiedy przychodzi weekend, a pogoda dopisuje, Robert Maziarz 
zakłada kalosze i bierze swojego młodszego syna Milana „w te-
ren”.Obaj włóczą się po okolicach: Milo z aparatem fotograficz-
nym poluje na ptaki, a Robert ze swoim szczęściem (bo wszyscy 
mówią, że przyciąga do siebie zabytki) zawsze coś znajduje. A to 
morze wyrzuci mu przepustnicę z samolotu z czasów II wojny 
światowej, a  to aluminiową lampkę z  kantyny Luftwaffe, a  to 
chociaż potknie się na wydmach o grób z okresu kultury wiel-
barskiej. 

– Nie wiem czy to szczęście, czy pech. – zastanawia się. – Ale coś 
w tym jest, bo mówią o mnie, że kiedy idę za potrzebą w krzaki, 
wracam z monetą rzymską. 

Śladem ojca dzielnie podąża Milan. Już jako czterolatek, to-
warzysząc tacie w  jednej z  weekendowych wypraw, znalazł 
na wydmach wrak samolotu. Podekscytowany krzyczał: 
„Tato, znalazłem samolot!” Ojciec nie chciał mu uwierzyć, ale 
kiedy po chwili zobaczył swojego synka biegnącego po plaży 
z taśmą amunicyjną w rękach, nie miał wyjścia. Musiał przy-
jąć do wiadomości, że miłość do historii i poszukiwań została 
przekazana w genach, a w domu ma najmłodszego odkrywcę 
w Polsce. Jest dumny ze swojego syna,  chwali go, że zdobył 
patent płetwonurka dwa lata wcześniej niż on. 

Zapytany czy czuje się spełniony, na chwilę się zamyśla. – Tak, 
jestem spełniony. Dzięki opiniom ludzi zwiedzających mu-
zeum, spotkaniom z pasjonatami historii, znakomitymi specja-
listami, którzy nigdy nie odmawiają pomocy, gdy o nią proszę. 
Większości z  nich nigdy bym nie poznał, gdyby nie muzeum. 
Ale jestem też zmęczony. Tak zwyczajnie i po ludzku. Organi-
zacja, którą stworzyłem, musi się sama utrzymać, nie jest do-
towana z pieniędzy publicznych. Muzeum otworzyliśmy sześć 
lat temu, ale cały czas trwa walka o przetrwanie. Kultura nigdy 
nie wyżyje sama. Ja robię to społecznie, pomagają mi ludzie: 
wielkie ukłony dla Ewy Wendland, dyrektor muzeum, która 
wykonuje w  nim codzienną, mrówczą pracę, Władka Obu-
chowskiego, kołobrzeskiego mincerza, naszej muzealnej złotej 
rączki i wielu, wielu innych, których nie sposób tu wymienić.

Czy jeszcze o czymś marzy? – Tak po cichu to chciałbym, żeby 
muzeum się rozbudowało, ale wiem też, że jest to niemożliwe, 
nie byłoby mnie na to stać. Wiem też, że gdzieś w  USA jest 
banknot kołobrzeski, którego nie mamy w zasobach, może kie-
dyś uda mi się go do nas ściągnąć. A prawdziwym spełnieniem 
marzeń byłoby zdobycie słynnej laski burmistrza Kołobrzegu 
Joachima Nettelbecka, która została podobno przekazana 
w prezencie Göringowi podczas jego wizyty w naszym mieście.

Robert Maziarz lubi cytować Franciszka Starowieyskiego: 
„Człowiek w  życiu przedmiotu jest zaledwie epizodem”. My 
przeminiemy, one pozostaną i  będą innym opowiadać swoją 
historię. 
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NOWA
ŠKODA SUPERB

Odwiedź salon ŠKODY i zapytaj o ofertę!   

NOWA DEFINICJA LUKSUSU

Luksus może mieć różne oblicza. Dla jednych to komfort i bogate wyposażenie, dla innych poczucie, że nikomu nie trzeba nic 
udowadniać. Luksus to móc spełniać swoje pragnienia i nie zatracić w nich siebie. Luksus to czuć się pewnie i bezpiecznie w ciągle 
zmieniającym się świecie. Nowa ŠKODA SUPERB. Nowa odsłona luksusu.

Odwiedź stronę www.skoda-auto.pl i sprawdź promocyjne pakiety wyposażenia dla nowej ŠKODY SUPERB.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,7 l/100 km do 9,3 l/100 km, emisja CO₂ od 145 g/km do 210 g/km (podane wartości są danymi 
producenta i mogą różnić się od danych homologacyjnych). Zużycie paliwa i emisja CO₂ zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowa-
nego Dealera Marki ŠKODA lub sprawdź na stronie www.skoda-wltp.pl

Skodex Grupa Cichy
Koszalin ul. Gnieźnieńska 43a

tel. 785-504-313
koszalin@ahc-grupa-cichy.pl
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Piosenki, których 
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J
estem użytkownikiem fejsbuka. Oprócz mnie używa go jeszcze 
kilka osób. Postanowiłem dziś nieco je poszturchać. I – jakkol-
wiek brzmi to paskudnie – trochę posegregować. Wśród moich 

znajomych na FB są więc polityczni wiecownicy, którzy swój profil 
traktują jak mównicę. Stają na niej, zaciskają pięści i wygłaszają ide-
owe deklaracje. Rozmowa nie jest ich żywiołem. Na miękko znoszą 
tylko potwierdzanie ich opinii. Jeśli śmiesz wybić takiego oratora 
z  onanistycznym zacięciem z  jego orbity jakimś logicznym pyta-
niem, bądź pewien: obrazi się, a potem wyrzuci  cię ze znajomych. 

Osobna kategoria to „helperzy”. Pojawiają się na FB tylko wtedy, 
kiedy potrzebują pomocy: „Halo , Koszalinie! Czy ktoś będzie jechał 
w środę o 6.52 z Karłowicza w kierunku Katedry? Jest do przewie-
zienia szafa gdańska i troje dzieci. Po wszystkim zapraszam na her-
batę z szyszek”. Ponieważ do wpisu jest dołączone zdjęcie uśmiech-
niętej rodziny albo deski rozdzielczej samochodu, autor/ka dodaje 
adnotację: „Zdjęcie dla zachęty”. Zachęty do czego?  :)

Osobną, bardzo dziwną kategorią helperów są dziennikarze poszu-
kujący bohaterów do swoich tekstów. Ich wpisy mają swoją poety-
kę wyjętą wprost z  „Alicji po drugiej stronie lustra”. Na przykład: 
„Szukam opiekuna delfinów, który ma błony między palcami. Musi 
znać czeski.  Dobrze jeżeli ma niebieskie oczy, ale jak nie, to trud-
no. Dziękuję.” Dziennikarze nigdy nie szukają tresera psów. To nie 
ta liga, zbyt prozaiczne. Najwyżej może być treser psów, który po 
pracy jeździ dla rozrywki pociągami osobowymi na trasie Świdwin 
– Łobez albo którego w dzieciństwie stratował koń.  

Kolejna grupa to – tak to nazwałem – „motywatorzy”. Wrzucają zdję-
cia, na których są na ogół: wyjątkowo czerwona róża, góry we mgle 
albo bardzo stary Azjata. Takiemu obrazkowi towarzyszy koniecznie 
jakaś  sentencja, która musi być tak dalece symboliczna i  niejasna, 
żeby każdy uwierzył, że ją rozumie. Padają zdania typu: „Twoje życie 
jest jak kamień spadający do wody. Chociaż świat go nie dostrzega, 
podziwia go łosoś płynący na tarło”, albo: „Pamiętaj: kiedy idziesz 
pod górę, góra schodzi w  dół” albo: „Malarz, żeby tworzyć piękno, 
używa pędzli. Ty też nie jedz rękoma”. Naprawdę ktoś w to wierzy? 

Osobna podkategoria motywatorów (a  właściwie motywatorek) 
to kobiety. „Jem tylko pączki i  popijam szampanem. Co komu do 
tego?”, „Już nigdy nie pozwolę nikomu mnie skrzywdzić. Jestem 
silna i wiem o tym”. Tak naprawdę tego rodzaju wpisy są strasznie 
smutne. Nie lubię ich. Kryją się za nimi tragiczne historie niewiary 
w siebie. Zostawmy to.    

Kategoria – insynuacyjni. Właściwie nigdy nie wiadomo, o co albo 
o  kogo im chodzi. Wydaje się, że piszą tylko do jednej konkretnej 
osoby. „Nie chcę mieć wśród znajomych człowieka, który wyrzuca 
ze znajomych kogoś, kto wyrzuca innych znajomych wyrzuconych 
przez kogoś znajomego, żeby potem przyjąć do znajomych tego 
pierwszego. To podłe…” Nigdy nie zrozumiem, dlaczego insynuacyj-
ni każą mi to czytać, zamiast wysłać prywatną wiadomość do tego, 
którego uważają za świnię.

Jest jeszcze kategoria: „Świat schodzi na psy”. Ci sprawiają wra-
żenie przerażonych nieuchronną zmianą: bo kiedyś to pisano mą-
drzejsze wiersze, celebrytami byli  Platon i  Arystoteles, a  Zenek 
kopał buraki, bo tam jego miejsce. Och, jakże byłoby cudownie, 
gdyby zdetronizowana inteligencja odzyskała należne jej miejsce.  
Bla, bla, bla….

Uwierzcie, jest tych fejsbukowych typów znacznie więcej: femini-
styczne poetki, narodowcy, radykalni zwolennicy Mszy Trydenc-
kiej, turbosłowianie, konfederaci i „biedroni”,  pisowcy i antypisow-
cy…  A imię ich Legion. 

A wszyscy mają jedną wspólną cechę: lubią tylko te piosenki, które 
znają. 

To bezpieczne. I łatwe. I jeszcze: stanowi doskonałą trampolinę do 
ataków na tych, którzy choćby myślą inaczej.   

Śmieszy mnie jednocześnie i drażni ten sposób myślenia. 

Chyba się starzeję.  

telewizja kolacyjna

tomasz ogonowski – reportażysta, publicysta, producent telewizyjny, dramaturg i dramatopisarz. laureat nagród reporterskich (m.in. i nagrody 
w ogólnopolskim konkursie dziennikarskim „oczy otwarte” za najlepszy artykuł roku 2003). autor scenariusza i dramaturg spektaklu „czekamy 
na sygnał” uznanego za wydarzenie kulturalne roku 2017 w koszalinie. 
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M
adera to niewielka, bajecznie malownicza portugalska 
wyspa położona na wodach Oceanu Atlantyckiego. Wła-
ściwie jest to szczyt jednego z  najwyższych wulkanów 

świata, który majestatycznie wychyla swe łby wysoko ponad kudła-
te chmury. Pod wodą jego podstawa kryje się na głębokości  4000 
metrów.  Potoczna nazwa Madery to „Córka Ognia”, wszak na po-
wierzchnię ziemi wypluł ją ognisty potwór. 

Dzięki położeniu niedaleko Wysp Kanaryjskich u  wybrzeży Afryki, 
Madera cieszy się wieczną wiosną i  bywa nazywana także pływa-

w naszych wędrówkach szlakiem oryginalnych smaków trafiliśmy w końcu na maderę. tak jak 
za każdym razem we włoszech, i tu podpatrzyliśmy wiele dań, o których odtworzenie warto się pokusić 

w domu. wróciliśmy syci – wrażeń, smaków i kulinarnych inspiracji. 

jącym ogrodem. Obfituje w  produkty pozwalające przyrządzić nie-
samowite dania. Głównymi składnikami miejscowej kuchni są ryby, 
jak tuńczyk, czy występująca u wybrzeży wyspy espada. Bogactwo 
egzotycznych owoców przyprawia o zawrót głowy: marakuja, mango, 
papaja, awokado, banany prosto z plantacji i wiele innych. A do tego 
żyjąca dziko monstera deliciosa... Tak, ta sama, która wraca u nas wła-
śnie do łask jako roślina ozdobna, ale niekojarząca się jako przysmak.  
 
Zasoby naturalne stanowią bazę dwóch utrwalonych w lokalnej tra-
dycji kulinarnej potraw. Caldeirada to zupa rybna przyrządzana na 

autor: maciej buczek

Szczęśliwa Madera
nie tylko rumem i winem płynąca

Porto Moniz, naturalne baseny skalne
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bazie solonego dorsza, skorupiaków i  warzyw (przede wszystkim 
ziemniaków i pomidorów). Drugie charakterystyczne danie to cata-
plana  - jednogarnkowe, gotowane w tradycyjnym, kolistym naczy-
niu z pokrywą. Przyrządza się je z dowolnej mieszanki ryb, owoców 
morza, mięs i warzyw. Popróbowaliśmy paru odmian, a każdą z nich 
pałaszowaliśmy jak Reksio szynkę, wylizując talerze do czysta.

Rozmawiając z  miejscowymi, dowiedzieliśmy się przypadkiem cie-
kawych rzeczy. Mimo że powierzchnia wyspy jest niewielka, to 
znajdziemy tu umowne cztery strefy klimatyczne, a wszystko dzięki 
różnicy wysokości (najwyższy szczyt Pico Ruivo ma 1862 m n.p.m.). 
Wybraliśmy się na wycieczkę po wyspie, aby to zbadać. Bacznie 
przyglądając się roślinności, szybko zauważyliśmy, że rzeczywiście 
da się tu zaobserwować ogromne różnice w zaawansowaniu wege-
tacji tych samych roślin w zależności od tego, na jakiej wysokości je 
posiano albo posadzono. Gdy na dole zbieramy dojrzałe owoce, to 
400 m wyżej one dopiero dojrzewają. Gdy posuniemy się jeszcze 
wyżej, drzewa mają dopiero kwiaty, a jeszcze wyżej dopiero pączku-
ją na nich liście. Dzięki temu mieszkańcy tej szczęśliwej wyspy przez 
cały rok mają pod ręką świeże, dojrzałe produkty.

Obowiązkowym punktem zwiedzania była wizyta w  Funchal, sto-
licy wyspy. Otoczone zielonymi wzgórzami i wyróżniające się uro-
kliwą szaro-białą zabudową miasto wabi turystów mnogością histo-
rycznych zabytków oraz pięknych parków i ogrodów. Przechadzka 
po Starym Mieście lub wizyta w zabytkowym porcie dostarczą od-
powiedniej porcji malowniczych widoków. Zjazd na wyplatanych sa-
niach (tzw. taboganach) po asfaltowej drodze przysparza adekwat-
nej dawki adrenaliny. Mina Lukrecji podczas zjazdu – bezcenna. Na 
szczęście wypadki zdarzają się niezwykle rzadko. Niegdyś sanie 

Kwiaty są wszędzie

Gdzieś przy levadach
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Nic nie smakuje tak jak rum na szczycie góry

Marakuje



Cataplana

Espetada z wołowiny
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służyły do przewożenia towarów z górzystych poletek do centrum 
miasta. Później zasiedli w nich kuracjusze leczący dolegliwości dróg 
oddechowych (najsłynniejszy polski kuracjusz to marszałek Józef 
Piłsudski). A teraz korzystamy my – turyści .

Po dawce emocji zgłodnieliśmy jak wilki. Pytając miejscowych, co ko-
niecznie musimy zjeść, od każdego słyszeliśmy „espada, espada!”. Ta 
ryba zasługuje na oddzielny akapit. Pałasz czarny, bo tak się nazywa 
według klasyfikacji polskiej, to ryba głębinowa, żyjąca na głęboko-
ściach do 1700 metrów. Poławia się ją w dwóch miejscach na świe-
cie: właśnie na  Maderze i  na krótkim odcinku u  wybrzeży Japonii. 
Ciekawostką jest to, że podczas wyciągania z wody ciśnienie zabija, 
a niekiedy wprost patroszy tę bestię. Bestię, bo to długi demoniczny 
stwór o  czarnej skórze pozbawionej łusek, długich ostrych zębach 
i wielkich, wyłupiastych oczach. Sam jej widok nie zachęca do kon-
sumpcji, ale skoro trzeba, to jemy. Musimy przyznać, że smakuje zde-
cydowanie lepiej, niż wygląda. Jej mięso jest chude, białe i delikatne 
w smaku. Dodatkowym atutem jest brak ości. Podaje się ją z pieczo-
nym bananem i obłędnym sosem z marakui. Palce lizać!

Kolejne danie obowiązkowe to lapas, czyli skałoczepy. Mięczaki 
zapieczone z masłem czosnkowym i podane z cytryną są popularną 
przystawką. Pięknie wyglądają i równie dobrze smakują. 

W  oczekiwaniu na dania postanowiliśmy zamówić   wino made-
ra, wytwarzane od przeszło 300 lat i słynące z „długowieczności” 
(leżakują jeszcze egzemplarze z  czasów napoleońskich). Na szczę-
ście kelnerka uchroniła nas od wypicia całej butelki, gdyż wino to 
jest niezwykle mocne i  służy tu bardziej jako aperitif ułatwiający 
trawienie lub składnik sosów, niż trunek pity dla kurażu. 

Dla osób mięsolubnych też znajdzie się na Maderze coś dobrego. 
Espetada to szaszłyk z mięsa wołowego według tradycji nadziewa-
ny na gałązki laurowe i pieczony na węglowym grillu. Obecnie rzad-
ko można spotkać miejsce, gdzie mięso nadziane jest rzeczywiście 
na  laurowe patyczki. Nasze danie było podane na  zawieszonych 
na  specjalnych stojakach „szpadach” i  było przepyszne, lekko wy-
smażone i  soczyste w  środku. Podane z  odrobiną masła, bez  nad-
miaru pprzypraw, pozwalało się cieszyć smakiem mięsa. 

Na  wyspie można również zjeść espetadę z  ryb i  owoców morza. 
Na szaszłykowym patyczku ląduje wówczas kilka kawałków, każdy 
z innego rodzaju rybiego mięsa plus owoce egzotyczne. 

Gotowe szaszłyki podaje się zwykle z  lokalnym maderyjskim pie-
czywem – bolo de caco. Ten okrągły, płaski placek wyrabia się z mie-
szanki mąki żytniej i kukurydzianej. Tradycyjnie wypiekany jest na 
kamiennej płycie z bazaltu – tzw. caco (stąd nazwa). 

Wspomnieliśmy o marakui. Trzeba zaznaczyc, że występuje na Ma-
derze w  przeróżnych kształtach i kolorach. Zasadniczo istnieją dwie 
naturalne odmiany: żółta i fioletowa (i te dostępne są czasami u nas 
w marketach), jednak na Maderze passiflora występuje w 28 miesza-
nych odmianach - m.in. cytrynowa, ananasowa, truskawkowa, pomi-
dorowa, bananowa, pomarańczowa. Wszystkich ich mieliśmy okazję 
spróbować na targu Mercado dos Lavradores w stołecznym Funchal. 

W ogóle zapachy, kolory i mnogość egzotycznych okazów przypra-
wiły nas o  zawrót głowy. Najciekawszym, zaskakującym owocem 
okazał się podłużny jak kukurydza owoc monstery deliciosy (dosko-
nale znanej u nas rośliny doniczkowej, potocznie nazywanej filoden-
dronem), ze względu na kształt i smak nazywany banano-ananasem. 
Z  atrakcji niegastronomicznych przypadł nam do gustu kompleks 
naturalnych basenów skalnych mieście Porto Moniz. Nie omiesz-
kaliśmy sobie w nich pomorsować. Woda oceaniczna nie należy do 

Lapas grelhadas, danie obowiązkowe

Przerażająca głebinowa ryba espada, która smakuje wyśmienicie



najcieplejszych, więc na rozgrzewkę zaaplikowaliśmy sobie lokalny 
rum aguardente – oczywiście z najprawdziwszej trzciny cukrowej. 
Konkretny i szybko uderzający do głowy. Trochę lekceważony przez 
turystów, ale hołubiony przez maderskich rybaków, snujących się 
po mieścinach rozrzuconych po wyspie. 

Mieszkańcy Madery są przekonani o zdrowotnych właściwościach 
wyrobów z trzciny cukrowej. Mają one pomagać nie tylko w przezię-
bieniach, ale także przy poważnych schorzeniach, z którymi z tru-
dem radzi sobie współczesna medycyna. My poczuliśmy się po nim 
wyraźnie zdrowsi i ruszyliśmy dalej.

Jadąc, na wielu budynkach widzieliśmy biały osad pokrywający 
ściany. Okazało się, że piasek do wyrobu betonu pozyskiwany jest 
z dna morza i po czasie sól wydostaje się na zewnątrz. 

Podróżowaliśmy z  lokalnym przewodnikiem, który zabrał nas 
w miejsca rzadko odwiedzane. Jednym z nich są levady, czyli kana-
ły nawadniające wyspę, liczące sobie ponad 500 lat. Mają one do-
datkową funkcję - wzdłuż nich ciągną się bajkowe ścieżki, którymi 
oryginalnie chadzali levadeiros pilnujący przepustowości kanałów. 
Dziś chadzają nimi turyści, którzy wspinają się wzdłuż strumieni, 
podziwiając oszałamiające widoki i  przyrodę wyspy. Ale totalnym 
szokiem okazał się fakt, iż woda w tych kanałach tylko w 10 procen-
tach pochodzi z deszczu. 

Zapytacie skąd bierze się reszta? Otóż wyspa ma coś nadzwyczaj-
nego - liczący kilka milionów lat las laurowy, wpisany na listę UNE-
SCO, pachnący bardzo intensywnie, jak znane z kuchni liście lauro-
we. Dzięki temu, że rośnie on na wysokości 600-1400 m n.p.m., czyli  
w strefie kontaktu z chmurami, jest on wiecznie zielony. Wykonuje 
przy okazji kapitalną robotę. Liście zabierają wodę z obłoków i skra-
plają ją do ziemi. Gdy idzie się przez tę magiczną, zieloną krainę, 
ma się wrażenie, że ciągle pada lekki deszczyk. Ziemia jest mokra, 
woda na skarpach wypływa z  niej potokami, a  następnie trafia do 
opisanych levad. To niewiarygodne, jak natura radzi sobie z brakiem 
wody. Na wyspie nie ma bowiem źródeł ani odsalarni. Cała przyroda 
żyje dzięki wiecznie zielonym liściom laurowym.

Takich cudów natury jest na Maderze mnóstwo i nie sposób opisać ich 
wszystkich. Już tęsknimy. Szklaneczki z ponchą - maderyjskim drin-
kiem z rumu, miodu, soku z cytryny i pomarańczy - popijaną w zaciszu 
domowym, przywołują miłe wspomnienia. Sięgamy więc po zdjęcia 
z wyprawy i już planujemy powtórne odwiedziny „Córki Ognia”. 

Autor jest koszalińskim restauratorem. Prowadzi wraz z  żoną Lukrecją 
restaurację Toscana, w  której serwuje się głównie dania kuchni śród-
ziemnomorskiej. 

Ośmiornica
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Ostre paprykiSkansen gdzieś po drodze

Na pierwszym planie banano-ananas

Espada con banana

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

tel: 94 341 02 87, 94 346 55 10
www.toyota.koszalin.pl   

JANKOWSCY 
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ma zalety, które z pewnością przysporzą mu zdecydowanych zwolenników: kompaktowe rozmiary 
umożliwiające swobodne parkowanie w mieście, podwyższone zawieszenie umożliwiające 
bezproblemowe wjeżdżanie nna krawężniki - dla innych nie do pokonania i przyciągający wzrok 
wygląd. w ślad za niedawną premierą modelu 208 przyszedł czas na drugą generację modelu 2008. 
w naszym cyklu testów konsumenckich samochód ten, użyczony przez koszaliński salon marki peugeot, 

ocenia pani agnieszka strojna, właścicielka koszalińskiego biura turystycznego aGa Holiday.
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autor: andrzej mielcarek
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Nowy PEUGEOT 2008
szykowny miejski crossover



 Peugeot 2008, wersja Allure+, 
1,2 Puretech 130 KM S&S
Pojemność skokowa silnika – 1199 cm3 
Moc maksymalna KM przy obr./min – 130/5500 
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min 
– 230/1750 
Emisja CO

2
 w cyklu mieszanym WLTP (g/km) – 132 

Spalanie w cyklu mieszanym WLTP (l/100km) – 5,9 
Spalanie w cyklu niskim WLTP (l/100km) – 6,8 
Spalanie w cyklu średnim WLTP (l/100km) – 5,6 
Skrzynia biegów – manualna, sześciobiegowa

N
a co dzień pani Agnieszka jeździ autem innej marki, ale rów-
nież mieszczącym się w segmencie B. Jak przyznaje, jest do 
niego bardzo przywiązana. Mimo to podczas testu szybko 

stwierdziła, że mogłaby się przesiąść do nowego Peugeota 2008. 
Jest on nieco większy od poprzednika: na długość urósł aż o 14 cm, 
a rozstaw osi uzyskał większy o 6 cm (obecna generacja ma 4,30 m 
długości i 2,6-metrowy rozstaw osi). Zaowocowało to większą prze-
strzenią wewnątrz auta i dla kierowcy, i dla pasażerów. Większy jest 
też bagażnik – z  350 litrów powiększył się on do pojemności 434 
litrów.

Druga generacja Peugeot 2008 otrzymała zupełnie nowy wygląd, 
który bazuje na języku stylistycznym modelu 208 (jego test opubli-
kowaliśmy w listopadzie ub.r.). Przód pojazdu stał się bardziej wyra-
zisty, z dużym grillem i światłami w kształcie kłów, a w tylnej części 
zastosowano czarną listwę łączącą światła charakterystyczne dla 
marki Peugeot. 

Osoba, która poznała wcześniej model 208, z  łatwością rozpozna 
we wnętrzu bazującego na nim crossovera dobrze znane rozwią-
zania. Podstawowe i  bardzo charakterystyczne to i-Cocpit 3D. 
Naprzeciw oczu kierowcy (zwyczajowo mówi się, że to miejsce na 
„zegary”) zastosowany jest oryginalny wyświetlacz, który część 
danych pokazuje tradycyjnie, a część w trójwymiarze. Dzięki temu 
kierowca, nie odrywając wzroku od jezdni, ma przed oczyma pod-
stawowe parametry, takie jak aktualna prędkość, ostrzeżenia doty-
czące bezpieczeństwa albo poziom paliwa w baku.
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Podobnie wysoki jest standard wykończenia kabiny. Materiały 
są dobrej jakości, doskonale spasowane i  dobrane pod względem 
estetycznym. Ciekawostką są bardzo oryginalne przyciski do ste-
rowania rozmaitymi funkcjami – zazwyczaj ulokowane na płasko 
w kokpicie, tutaj przypominają klawisze instrumentu muzycznego. 
Rozwiązanie efektowne, ale wymagają chwili, żeby się do niego 
przyzwyczaić, bo są niesztampowe. 

Jak przekonuje Agnieszka Strojna, samochód prowadzi się lekko 
i sympatycznie, co jest zasługą doskonałego wspomagania kierow-



po szczegóły związane z zaprezentowanym 
modelem zapraszamy do autoryzowanego 

salonu peugeot mojsiuk motor w starych 
bielicach k/koszalina, ul. koszalińska 89  

lub pod nr tel.: 94/34 25 100. 
www.mojsiukmotor.peugeot.pl 

/ peugeot mojsiuk motor
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nowego peugeota 2008 można 
użytkować, płacąc miesięczną ratę 

leasingową w wysokości już od i 821,22 zł 
netto (wpłata własna 30 procent 
wartości, umowa na 60 miesięcy)

nicy. W kabinie jest cicho, nawet przy wyższych obrotach silnika. 
I to jest kolejna zmiana w stosunku do starszej generacji, choć i ona 
zapewniała wysoki komfort akustyczny. 

Peugeot 2008 jest napędzany za pomocą 1,2-litrowego silnika Pure-
Tech o mocy 100, 130 lub 155 KM. W gamie znajdziemy także wyso-
koprężną jednostkę BlueHDi o pojemności 1.5 litra w wersji o mocy 
100 oraz 130 KM. Wkrótce do sprzedaży trafi również elektryczny 
2008 o mocy 136 KM (100 kW). W teście pani Agnieszka miała do 
dyspozycji wersję benzynową o  mocy 130 koni mechanicznych, z 
sześciobiegową, manualną skrzynią biegów. Silnik ten reaguje na 
ruchy pedału gazu znakomicie, gwarantując - kiedy trzeba - jazdę 
dynamiczną, a kiedy trzeba – spokojną i oszczędną.  

Imponować może lista pokładowych systemów bezpieczeństwa 
i wsparcia kierowcy. Kiedy w internetowym konfiguratorze zazna-
czymy wszystkie pozycje z tego zakresu, to nowe 2008 będzie wy-
posażone m.in. w  Drive Assist (asystent jazdy utrzymujący pojazd 
w pasie ruchu, ostrzegający o pojazdach w martwym polu i korzy-
stający z  adaptacyjnego tempomatu z  funkcją Stop&Go), zaawan-
sowanego asystenta parkowania Full Park Assist, automatyczne 
reflektory, system monitorowania zmęczenia kierowcy czy nową 
generację systemu rozpoznającego znaki drogowe.

W  testowanym egzemplarzu na szczególne docenienie ze strony 
pani Agnieszki zasłużyła kamera cofania. Gwarantuje ona czy-
sty, ostry obraz z  naniesionymi liniami pomocniczymi, których 
układ zmienia się wraz ze zmianą położenia samochodu. Rzecz nie 
do przecenienia w  czasie manewrów na ciasnych parkingach lub 
w podziemiach centrów handlowych. 

W połowie marca (18-21.03)  marka Peugeot zaprasza na Dni No-
wości - prezentację modelu 208, 2008 oraz e-208, czyli samochodu 
w wersji elektrycznej. Będzie to znakomita okazja, by samemu obej-
rzeć nowości z  charakterystycznym lwem na masce i  uzyskać od 
doradców marki wszelkie potrzebne informacje. A najlepiej umówić 
się na jazdę próbną, która pozwoli poczuć rzeczywiście nową jakość 
oferowaną przez omawiane auta.  



Autoryzowany Dealer Volkswagen Grupa Cichy
Koszalin, ul. Gnieźnieńska 24B, tel. (94) 317 79 50, salonvw.koszalin@ahc-grupa-cichy.pl     

Wystarczy wsiąść, by poczuć różnicę.

Rabat do 30 000 zł
Umów się na jazdę próbną!

Wyprzedaż 2019



Marta Bartos

Nad brzegiem basenu 
siedzi ta królewska para

i   F e l i e t o n   i

W
ybierając studia polonistyczne 
uważałam, że powinnam pisać. 
Ten wewnętrzny imperatyw 

niespełnionej pisarki (lub w ostateczności 
wziętej poetki młodego pokolenia) trwa 
do dziś. Co prawda od 20 z  hakiem lat 
wykonuję zawód nauczycielki, ale wciąż 
po cichu liczę, że mój czas w końcu nadej-
dzie, a drzemiący we mnie talent literacki, 
którego istnienia jestem pewna, ujawni 
się lada dzień. Wystarczy dać mu szansę. 
Bracia Poloniści, Siostry Polonistki z Ada-
siem Miauczyńskim na czele! – iluż z Was, 
tak jak ja czuje, że praca w szkole to w Wa-
szym życiu tylko przejściowy etap pomię-
dzy studiami a sławą literacką?

Znam rady uznanych kolegów po piórze 
– pisz o  tym, co znasz, korzystaj z  tego, 
co cię otacza, kopiuj życie – ono jest naj-
ciekawsze. Korzystając więc z  nadmiaru 
wolnego czasu podczas minionych ferii, 
usiadłam na brzegu ciepłego basenu 
z  pustym notatnikiem i  czekałam na na-
dejście twórczej weny. 

Spędziłam nad kartką dobry kwadrans, 
zastanawiając się, jak zacząć moje wielkie 
dzieło. "Pisz o tym, co jest blisko ciebie." 
Hmm… Na leżakach obok mojego w  po-
południowym słońcu wygrzewali się nasz 
rodak z  synem. Ojciec miał około 35 lat, 
chłopiec może 6. Obaj wyglądali całkiem 
zwyczajnie. Mężczyzna zwrócił moją 
uwagę, bo donośnym tenorkiem wyrzu-
cał z siebie komunikaty, które były poda-
wane tak gęsto, że po chwili zaczęłam je 
spisywać.  W ten sposób powstało coś na 
kształt wiersza. Może o  niezbyt dobrze 
zorganizowanej strukturze - bez rymów, 

środków stylistycznych i  bez rytmu, ale 
za to o  wielkim wydźwięku dydaktycz-
nym, cennym dla każdego rodzica, które-
mu wydaje się, że na co dzień bez przerwy 
rozmawia ze swoim dzieckiem. 

Filip, teraz do basenu absolutnie. 
Żeby wejść do basenu, musisz się trochę 
rozgrzać. 
Połóż się koło taty. 
Na boczku się połóż. 
Na boczku Filip. 
Na boczku się połóż. 
Nie będzie ci w oczka grzało. 
Podnieś ten ręcznik. 
Filip. 
Boże, Filip na boczku. 
W tą stronę Filip. 
Nie rozrzucaj.  
Filip! 
Do taty, tutaj. 
Wiesz co to znaczy na boczku? 
Ręcznik, mówiłem, podnieś. 
Zaraz się ta zabawa skończy. 
Zaraz do pokoju pójdziesz. 
Do mamy. 
Bez telewizji za takie zachowanie. 
 
Na ustach masz słodką watę. 
Jak ty to jesz? 
Obetrzyj się. 
Filip, masz chusteczkę. 
Buzię obetrzyj. 
Zobacz, wszędzie masz watę. 
Miałeś troszkę zjeść. 
Troszkę. 
Jesz po kawałku. 
W drugą rękę weź. 
Filip, w drugą rękę. 
Wszędzie ta wata. 

krótka przerwa
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marta bartos - polonistka, obserwatorka, żona, matka, obywatelka, miłośniczka biegania, czytania i domowych wypieków. kolejność określeń dowolna.

Zobacz, wszędzie masz.  
Wstań.  
Zobacz wata.  
Wszędzie.  
Nie dotykaj.  
Jezu, buzia cała klejąca.  
 
Nie, nie jest taka ciepła.  
Zimna woda jest.  
Zamoczyłem nogę i wiem.  
Nie pójdziesz Filip.  
 
Filip.  
Filip, nie chlap nikogo.  
Skaczesz na dzieci.  
Nie skacz, synu. 
No nie chlap, mówię.  
Wyjdziesz zaraz chyba.  
Słuchaj mnie lepiej, bo zaraz wyjdziesz 
z tego basenu.  
Wychodzisz, koniec.  
Chodź Filipek.  
No chodź, syneczku. 
Zaraz dżipem jedziemy.  
Na pustynię dżipem, chodź.  
Filip, chodź.  
Wyschniesz.  
Będziesz mógł.  
Wiem, że zimno.  
Proszę cię bardzo, chciałeś basen.  
Synek, nogi wytrzyj. 
Nie tak, Filipku.  
Głodny jesteś.  
Zbieramy się.  
Już jest zimno.  
Zjedz babeczkę, pani roznosiła. 
Tatuś zabierze twoje rzeczy.  
Chodź, synek.  
Nogi mokre masz.  
Klapki załóż.
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adam wysocki to właściciel kołobrzeskiego 
sklepu z oświetleniem i meblami pufa design
(www.pufadesign.pl), miłośnik wzornictwa. 
rozmawiamy z nim o tym, czym kieruje się na 
co dzień, kreując ofertę sklepu, który wyrobił 
sobie wysoką markę wśród klientów 
poszukujących rzeczy pięknych i niebanalnych. 

Dizajn 
w 

Kołobrzegu
pufa design 

na dobre wpisała się 
w pejzaż miasta  

A
damie, wiele osób z Kołobrzegu i regionu kojarzy już sklep 
Pufa Design. Jakbyś przedstawił go tym, którzy go jeszcze 
nie odwiedzili?

- Chyba najlepiej będzie wspomóc się słowami tych, którzy odwie-
dzają nas pierwszy raz. Najczęściej słyszymy wówczas: „Macie rze-
czy zupełnie inne niż wszyscy", "Wszystko mi się u Was podoba", 
„Znajomi dawno mi mówili, że muszę Was odwiedzić", albo „Żałuję, 
że dopiero teraz Was okryłam/odkryłem". Cieszy mnie to, ponieważ 
taka jest właśnie misja Pufy - inspirować, zachwycać wzornictwem 
i  jakością. To wyznaczniki naszej oferty, której celem jest dostar-
czać produkty wyposażenia i dekoracji wnętrz o najwyższej jakości, 
wyjątkowych walorach estetycznych, użytkowych, funkcjonalnych 
i sprawdzonej trwałości.

- Okazuje się, że inspirować dizajnem można nawet w małym mie-
ście. Dlaczego Kołobrzeg?
- Osobiście zawsze czułem się związany z Kołobrzegiem i z morzem. 
Świetnie się tu czuję i naturalną konsekwencją było zlokalizowanie 
tu własnego biznesu. Uznałem, że miasto o takiej turystycznej reno-
mie jest dobrym miejscem dla światowej klasy wzornictwa, a miesz-
kańcy i turyści są na tyle otwarci na współczesne trendy, że doce-
nią ofertę Pufy. Mam wrażenie, że jesteśmy ewenementem w skali 

rozmawiała: agnieszka okrzeja, marketing wnętrz 
/ Fotografie: agnieszka orsa



różnia ją od tzw. mebli mieszkaniowych. Wielu inwestorów nie zdaje 
sobie sprawy, że bardzo duża część oferowanych na rynku produk-
tów nie sprawdzi się w intensywnym użytkowaniu lub też ich trwa-
łość ulegnie niesamowitemu zmniejszeniu. Nasza oferta koncentruje 
się na asortymencie, który przez lata przynosić będzie zadowolenie 
i  korzyści, bez konieczności nieustannych wymian, doposażeń czy 
całkowitej wymiany. Nasz zespół ma także bogate doświadczenie 
z pracy na rynku hotelowym i inwestycyjnym, więc potrafimy świet-
nie doradzić takie produkty, które w  warunkach inwestycyjnych 
będą nie tylko pięknie wyglądać, ale o  które będzie łatwo zadbać. 
Rozumiemy bowiem to, że inwestycja ma na siebie pracować przy-
nosząc wymierne korzyści w długim okresie.

i   d e s i G n   i
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Polski, bo przodujące marki skandynawskiego wzornictwa zwykle 
zobaczyć można jedynie w  największych polskich miastach - War-
szawie, Krakowie, Trójmieście... Tymczasem w  małym Kołobrzegu 
dla wielu odwiedzających jest to dużym zaskoczeniem. Można zatem 
z powodzeniem powiedzieć, że jesteśmy także turystyczną atrakcją 
na planie Kołobrzegu i Pomorza Środkowego. Mamy wielu klientów 
z Polski, którzy regularnie nas odwiedzają. A tych, którzy jeszcze nie 
wiedzą, że jesteśmy znad morza, zawsze serdecznie pozdrawiamy 
wysyłając wraz z przesyłkami nasze autorskie kartki pocztowe za-
projektowane dla Pufy przez świetną rysowniczkę Olę Szmidę.

- Twój pomysł na biznes okazał się strzałem w dziesiątkę. To co dla 
innych firm może być ograniczeniem, dla Ciebie stało się wartością. 
Jaką filozofią kierujesz się na co dzień prowadząc Pufa Design?
- Najważniejsze są dla mnie relacje: z klientem, z zespołem, z kontra-
hentami. Uważam, że tylko w oparciu o nie można budować biznes na 
lata, którego rozwój będzie miał nie tylko efekt finansowy, ale przede 
wszystkim wniesie w życie związanych z nim osób jakąś pozytywną 
zmianę. W dobrze zaprojektowanej, harmonijnej przestrzeni czuje-
my się lepiej, jesteśmy bardziej twórczy, zrelaksowani, uśmiechnięci 
i optymistyczni. Podobnie jest w dobrze działającym biznesie - pra-
cuje się, tworzy łatwiej, milej, z radością. Takie biznesy koncentrują 
wokół siebie dobrą energię i ludzi, którym te wartości są bliskie.

- A co dobrego Pufa Design może zaproponować mieszkańcom Ko-
łobrzegu i okolic? 
- Na początek zawsze proponujemy dobrą kawę! W  Pufie można 
doświadczyć przede wszystkim najlepszego polskiego i światowego 
wzornictwa. Mamy niezwykle szeroką ofertę artykułów wyposa-
żenia wnętrz prywatnych i  komercyjnych. Oferujemy meble kilku 
kluczowych producentów, których produkty można dowolnie dopa-
sować do wnętrza. W naszym kołobrzeskim salonie można zapoznać 
się z  wybranymi modelami ekspozycyjnymi stołów, krzeseł, foteli, 
a także wzornikami wybarwień drewna czy tkaninami obiciowymi. 
To niezwykle pomocne nie tylko dla inwestorów indywidualnych, ale 
także architektów i  rynku kontraktowego. Chyba jeszcze większy 
wybór daje dział oświetlenia czy dekoracji. Aktualnie w stałej ofer-
cie posiadamy niemal 50 znakomitych marek, co daje niesamowite 
możliwości aranżacyjne. Pufa to także świetny wybór, jeśli szukamy 
nietuzinkowego upominku. Wyselekcjonowane przed nas akcesoria 
dają gwarancję trafionego prezentu. Co najważniejsze, wiemy co 
sprzedajemy, więc potrafimy doskonale doradzić.

- A co wyjątkowego Pufa Design doradzi kołobrzeskim i koszaliń-
skim architektom? 
- Zdajemy sobie sprawę, że praca architekta jest dużym wyzwaniem, 
więc staramy się jak najbardziej pomóc w osiągnięciu zamierzonych 
efektów. Naszą rolą jest inspirować, pokazywać nowości, dostar-
czać wiedzy na temat produktów. Bardzo często służymy radą przy 
poszukiwaniu lub wyborze asortymentu o  bardzo specyficznych 
parametrach. Niezależnie dostarczamy także katalogi, wzorniki, 
bryły 3D, aby maksymalnie ułatwić pracę nad projektem. Wspoma-
gamy też w  rozmowach z  inwestorami, którzy potrzebują naszego 
doświadczenia i wiedzy na temat użytkowania czy funkcjonalności 
produktów. Zawsze chętnie zapraszamy do odwiedzin architektów 
z klientami, aby móc zobaczyć, ocenić i przekonać się o walorach wy-
branych przedmiotów.

- Wspomniałeś o inwestorach,  rozumiem, że również osoba budu-
jąca lub wykańczająca punkt gastronomiczny, hotel, apartamento-
wiec może zaopatrzyć się w Pufa Design?
- Selekcjonując asortyment do naszej oferty kierowaliśmy się między 
innymi jego walorami użytkowymi, funkcjonalnością i  trwałością. 
Praktycznie pełna oferta mebli dostępnych w Pufa Design jest de-
dykowana także do wnętrz użyteczności publicznej, co znacząco od-

Zespół Pufa Design 
w kołobrzeskim 
showroomie

Pufa Design mieści się 
na ul.Bałtyckiej 31 
w Kołobrzegu
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K
oszalińska projektantka mody Sara Betkier przygotowuje się do kolejnego prestiżowego konkursu. W jego ramach zaprezentuje zestaw sukie-
nek, spośród których cztery już możemy pokazać naszym czytelnikom. Reszta pozostaje na razie tajemnicą… 

Sara Betkier jest absolwentką (2012) Politechniki Koszalińskiej. Dyplom broniła na kierunku Wzornictwo w Pracowni Ubioru dr hab. Aliny Adam-
czak. Już w czasie studiów projektowała kolekcje modowe i prezentowała je podczas zbiorowych pokazów. Później założyła własną markę BETKIER.

Sara Betkier
pierwsze sukienki z nowej kolekcji
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Fotografie: natalia snoch
makijaż: karolina maciejewska
modelka: angelika karabin 



M
etamorfoza – jak każdy proces – wymaga czasu. Krok 
po kroku przynosi coraz więcej satysfakcji, zadowolenia 
i  korzyści, jednak każdy, kto kiedykolwiek się odchu-

dzał, walczył o  lepszą kondycję lub trenował, wie, że nie jest to 
droga łatwa. Wymaga dyscypliny, konsekwencji i  determinacji. 
Dlatego tak ważne jest, by przejść ją w maksymalnie przyjaznych 
warunkach, z  odpowiednim wsparciem i  dużą dawką motywacji. 
Strefa 3L ma w swoim portfolio mnóstwo takich spektakularnych 
przemian – osób z nadwagą w szczupłe; ograniczonych ruchowo 
bólami (na przykład kręgosłupa) – w sprawne; walczących z przy-
gnębieniem, wynikającym ze złej kondycji fizycznej i psychicznej 
w  tryskające energią. Wszytko to klubowicze osiągają nie mor-
derczym wysiłkiem, ale dzięki doskonałej organizacji procesu 
treningowego.

Co odróżnia go od innych? Właściwie wszystko. Przede wszystkim 
podstawowe założenie: dostosowanie oferty do klienta, a nie dosto-
sowanie klienta do oferty. Tak został sskonstruowany, w najmniej-
szych elementach. Sposób pracy, jej intensywność, zakres, dobór 

Jeśli chodzi o zmianę – każdy moment jest dobry i nigdy nie jest na nią za późno. niezależnie, czy chodzi 
o lepszy wygląd, zdrowie, samopoczucie, sprawność, czy kondycję albo wszystko razem. warto 
oddać się w tym procesie w doświadczone ręce, korzystać z wiedzy, wsparcia i nowoczesnych 
narzędzi. wszystko to oferuje klub treningowy z innowacyjnymi rozwiązaniami treningowymi, strefa 3l, 

towarzysz wielu wspaniałych metamorfoz i miejsce, w którym łatwo jest się dobrze poczuć.
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Dzięki opasce z chipem trening jest łatwy i bezpieczny, ponieważ 
wszytskie ustawienia maszyny tj. zakres ruchu, wysokość 
siedziska i obciążenie, są dopasowane automatycznie

ćwiczeń wynika z indywidualnych, określanych na samym początku 
założeń i  predyspozycji (określanych za pomocą testów np. siły), 
więc pozwala stworzyć każdemu klubowiczowi spersonalizowa-
ny program, precyzyjnie realizujący jego indywidualne potrzeby 
w celu osiągnięcia efektu, bo przecież po to się trenuje. Każde ciało 
jest inne, zatem wymaga osobnego potraktowania i  ta zasada jest 
w Strefie 3L obowiązująca.

Trening – obwód wytrzymałościowo-silowy z elementami cardio – 
odbywa się na sprzęcie Milon, dostosowującym się do możliwości 
fizycznych, czy celu treningowego – redukcji masy ciała, wzmoc-
nienia mięśni, rehabilitacji, poprawy kondycji itd. Nie ma mowy 
o przeciążeniach, kontuzjach, przetrenowaniu czy ćwiczeniu ponad 
siły, co może skutecznie zniechęcać do wysiłku fizycznego. Ciało 
pracuje efektywnie, ale warto podkreślić, że w  odpowiednim dla 
siebie tempie. Na koniec – obowiązkowo – podlega ćwiczeniom roz-
ciągającym, również z  pomocą specjalnego systemu maszyn Flow 
i Extrafit, na których też można wykonać rozluźniający automasaż, 
niwelujący wiele dolegliwości bólowych i rozluźniający spięte mię-
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śnie, będące skutkiem np. z pracy siedzącej lub stojącej. Do wyboru 
jest też trening personalny EMS – z  wykorzystaniem elektrosty-
mulacji mięśniowej.

Co niezwykle istotne - cały proces, na każdym etapie w przypadku 
obu rodzajów treningów, odbywa się pod okiem i opieką trenerów 
i fizjoterapeutów, którzy nie są oddelegowani jedynie do wprowa-
dzenia klienta w życie klubu i pokazanie, jak ćwiczyć, ale prowadzą 
go cały czas, monitorując efekty i  wprowadzając adekwatne do 
osiągnięć zmiany. I  oczywiście motywując do pracy. Służy temu 
autorski program „10 kroków”, do którego klubowicze mogą do-
łączyć, zakładający poza treningami m.in. konsultacje z trenerem
-opiekunem, regularne analizy składu ciała, udział w warsztatach 
edukacyjnych, naukę zdrowego odżywiania, czy ćwiczenia rozcią-
gające z fizjoterapeutą.

Nic w  Strefie 3L nie odbywa się w  próżni – to kolejny wyróżnik 
klubu. Klienci wyposażeni są w opaski Milon, więc pod ręką mają 
wszystkie swoje parametry, a miłośnicy innowacji mogą skorzystać 
również z  aplikacji Milon Me, dzięki której można mieć wgląd do 
planu treningowego i śledzić swoje postępy. Profil każdego klienta 
jest umieszczony w programie Milon Care, swego rodzaju „pamięt-
niku” zintegrowanym z systemem Milon, zawierającym szczegóło-
we informacje na temat zakresu ruchu, napięcia mięśni, a także np. 
procentowych zmian obciążeń, co pozwala precyzyjnie obserwo-
wać jakość treningu i korygować ewentualne błędy. 

Zupełnie inna jest też ekonomia czasu, a  to argument niezwykle 
istotny, zwłaszcza w przypadku osób zapracowanych, ze ściśle wy-
pełnionym kalendarzem zajęć. Treningi są krótkie (Milon trwa 35 
minut i powtarza się go dwa razy w tygodniu, EMS – 20 minut i wy-
starczy raz w tygodniu), ale niezwykle efektywne, bo każda z minu-
ta jest maksymalnie wykorzystana. Nie bez znaczenia jest też sama 
infrastruktura klubu – kameralna, przyjemnie i funkcjonalnie urzą-
dzona, nie przypominająca ani zatłoczonych hałaśliwych siłowni, 
ani snobistycznych klubów. Jak wszystko, co oferuje, jest po prostu
przyjazna klientom.

Nowością w Strefie 3L są testy diagnostyczne FMS. To niezwykle 
przydatne badanie,  wykorzystywane na całym świecie, pozwala-
jące określić jakość wzorców aparatu ruchu i wyłapać jego najsłab-
sze ogniwa, co wpływa na aktywność sportową i funkcjonowanie 
w życiu codziennym. – Dzięki FMS możemy określić kierunek dzia-
łań korygujących i przywracających prawidłową koordynację ner-
wowo-mięśniową – mówi Aleksandra Zwolak. – Ocena funkcjonal-
na FMS zalecana jest w szczególności osobom wykonującym prace 
siedzące, stojące lub fizyczne, sportowcom np. biegaczom. Stosując 
tę diagnostykę można zmniejszyć ryzyko przeciążeń, kontuzji i ze-
społów bólowych oraz poprawić wyniki sportowe. Test składa się 
z siedmiu prostych sekwencji zadań ruchowych, podczas których 
oceniamy w specjalnej skali od 0 do 3 punktów zdolność do wyko-
nania ćwiczenia. Ocenie podlega próba, która została wykonana 
najlepiej. Osoba badana może zdobyć maksymalnie 21 punktów, 
a  test wraz z  omówieniem i  diagnozą trwa 30 minut. W  zasadzie 
każdy, kto zaczyna trenować, powinien zacząć od takiego testu, 
żeby wychwycić najsłabsze ogniwa aparatu ruchu – tłumaczy me-
nadżerka Strefy 3L.

Nie bez powodu o ofercie Strefy 3L mówi się, że to trening XXI wieku. 
Nie tylko dlatego, że odbywa się za pomocą nowoczesnego sprzętu 
czy innowacyjnych narzędzi wspomagających, ale dlatego, że same 
założenia klubu wpisują się we współczesny trend maksymalnego 
personalizowania usług i optymalizacji czasu. Podobnie, jak świado-
mego dbania o zdrowie i ciało, zakładającego w tym zakresie działa-
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Trening personalny EMS 
z wykorzystaniem 
elektrostymulacji mięśniwej

Badanie zakresu ruchomości 
w stawach FMS

Obówd treningowy Milon. Trenuj 2x 35 minut

nie holistyczne, a nie doraźne. Nie chodzi tylko o pogoń za zgrabną 
sylwetką – choć tę można w Strefie 3L z powodzeniem poprawić – ale 
zrozumienie, że lepsza kondycja odpłaci się dobrym samopoczuciem 
i  zdrowiem. – W  naszym klubie można przejść całkowitą metamor-
fozę – podkreśla Aleksandra Zwolak, menadżer. – I fizyczną, i zdro-
wotną, i psychiczną, bo duży nacisk kładziemy na edukację naszych 
klientów. Mamy sprawdzony i  bardzo skuteczny model działania, 
z którego można skorzystać bez względu na wiek czy poziom spraw-
ności, a także zespół z nielimitowanym zapasem energii. 

Strefa 3L zachęca do udziału w wykładach i warsztatach dotyczą-
cych zdrowego stylu życia, odżywiania, suplementacji, redukcji 
stresu i innych tematów wszystkich Koszalina i okolic. Warto śledzić 
profil klubu na Facebooku, Instagramie oraz strony internetowej 
strefa3l.pl/koszalin/



O
  naturalnej barwie włosa decyduje ilość obecnej 
w nim melaniny. Pod tą wspólną nazwą kryją się róż-
ne pigmenty, nadające kolor skórze, włosom czy na-

czyniówce. W kontekście barwy włosów wyróżniane są dwa 
najważniejsze rodzaje melaniny: eumelanina (nadająca kolor; 
im jej więcej, tym kolor jest ciemniejszy) oraz feomelanina 
(nadaje odcień; im jest jej więcej, tym odcień jest cieplejszy). 

Kolor włosów w ciągu życia zazwyczaj się zmienia. W okresie 
dojrzewania włosy zwykle zmieniają swój kolor o  jeden od-
cień. W późniejszym wieku zmiana koloru włosów związana 
jest z  mniejszą zawartością melaniny we włosie, co objawia 
się jako wyrastanie siwego lub wręcz białego włosa.

Proces siwienia u Europejczyków zazwyczaj zaczyna się tuż 
po 30. urodzinach. Z kolei Azjaci i Afrykańczycy zaczynają si-
wieć później, odpowiednio pod koniec trzeciej dekady życia 
oraz po czterdziestce. Co ciekawe, co dziesiąty człowiek nie 
będzie miał nigdy siwych włosów. 

Niekiedy pojawienie się siwych włosów nie jest związane 
z  wiekiem, ale ze stresem, niedoborami witaminy B12 czy 
stosowaniem niektórych substancji (np. opioidy, benzodiaze-
piny). Naukowcy z National Human Genome Research Insti-
tute udowodnili, że u części przedwcześnie siwiejących osób 
wpływ na ich stan może mieć też nadmierna aktywność wro-
dzonego układu odpornościowego.

Wrodzona obrona

Najstarszym ewolucyjnie systemem obronnym naszego or-
ganizmu jest wrodzona odporność. W przypadku infekcji za-
czyna ona działać od razu, nie zapamiętując „wroga”. Uczeni 

siwienie zazwyczaj związane jest ze starszym wiekiem, choć niekiedy pojawienie się pierwszych 
białych włosów ma miejsce już w wieku nastoletnim. okazuje się, że oprócz wieku, predyspozycji 
genetycznych czy niektórych substancji chemicznych, w proces siwienia zaangażowany może być 

też nadmiernie aktywny układ odpornościowy. 
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odkryli związek pomiędzy genami sterującymi wrodzoną od-
pornością, a tymi, które odpowiadają za kolor włosów. Choć 
z  pozoru związek ten jest zaskakujący, to może tłumaczyć, 
dlaczego czasami przybywa nam siwych włosów po pozornie 
zwyczajnej infekcji. 

Badacze skupili się na genach odpowiedzialnych za utrzy-
mywanie w  dobrym stanie komórek macierzystych mela-
nocytów w mieszkach włosowych. To dzięki tym komórkom 
stale powstają melanocyty, produkujące barwnik włosa. 
Z wiekiem jednak maleje liczba komórek macierzystych tego 
rodzaju, co sprawia, że wzrasta liczba niepigmentowanych, 
siwych włosów.

Siwiejące myszy

W  eksperymencie na myszach z  genetyczną predyspozycją 
do siwienia udało się udowodnić, że zwykle zakażenie wiru-
sem może u nich powodować nadmierną produkcję czynnika 
MITF. Z kolei nadmiar tego związku prowadzi do nadmiernej 
odpowiedzi układu odpornościowego oraz do atakowania 
własnych komórek macierzystych melanocytów w cebulkach 
włosowych, a tym samym do siwienia. 

Naukowcy uspokajają, że zaobserwowane przez nich zjawi-
sko dotyczy tylko zwierząt ze skłonnością do siwienia i  za-
każenie drobnoustrojem chorobotwórczym nie zawsze musi 
oznaczać większa liczbę siwych włosów. Jednak autorzy ba-
dania mają nadzieję, że odkryty przez nich mechanizm zmiany 
pigmentacji włosów pod wpływem nadmiernej odpowiedzi 
odpornościowej może przyczynić się do rozwikłania zagadek 
chorób autoimmunologicznych związanych z nieprawidłową 
pigmentacją w skórze, np. bielactwa.

autor: agnieszka mielcarek

Od infekcji można osiwieć
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Z
 badań Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej wyni-
ka, że na zaburzenia erekcji cierpi półtora miliona Polaków, 
a problem ten wcale nie jest domeną „starszych panów”. Aż 

25 procent mężczyzn w  sile wieku (41-50 lat życia) ma problem 
z potencją. 

Zaburzenia erekcji bardzo często są związane z  chorobami orga-
nicznymi: miażdżycą, otyłością i cukrzycą, które przyczyniają się do 
organicznego uszkodzenia naczyń krwionośnych. Dowiedziono, że 
zaburzenia erekcji mogą wyprzedzać nawet o  2-4 lata pojawienie 

bez jedzenia i seksu ludzkość by wymarła. Jedno z drugim ma zresztą wiele wspólnego.  zarówno 
to co jemy, jak i to jak jemy, ma kolosalny wpływ na nasze życie seksualne i poczucie szczęścia. 
warto więc delektować się i nie skupiać się tylko na szybkim zaspokojeniu apetytu. odpowiednia 
dawka aktywności fizycznej i właściwa dieta potrafią istotnie zwiększyć poziom pożądania i definiować 

nasz popęd seksualny, potencję, płodność i życiową satysfakcję.
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się choroby wieńcowej, ponieważ naczynia ciał jamistych wcześniej 
ulegają zwężeniu i „zatkaniu” (mają średnicę zaledwie 1-2 mm). 

Nadciśnienie tętnicze, otyłość, wysoki poziom cholesterolu LDL 
i  kwasów tłuszczowych, palenie papierosów doprowadzają do za-
burzeń hormonalnych, spadku poziomu testosteronu i uszkodzenia 
wyściółki naczyń krwionośnych, czyli tzw. śródbłonka. To właśnie 
on odpowiada za produkcję tlenku azotu, który rozszerza naczynia 
krwionośne. Tlenek azotu powstaje z  L-argininy, aminokwasu wy-
stępującego w  wielu produktach roślinnych. Udowodniono też, że 

autor: agnieszka kobalczyk-rohde

Libido na talerzu, 
czyli dieta na potencję



Udowodniono również korzystne działanie witaminy D w  odchu-
dzaniu i spalaniu tkanki tłuszczowej oraz utrzymaniu prawidłowej 
masy ciała. Od jej stężenia zależy także poziom testosteronu.

Cynk to pierwiastek niezbędny dla męskiej (i  żeńskiej) płodności. 
Zwiększenie stężenia cynku u niepłodnych mężczyzn związane jest 
ze zwiększeniem ilości i poprawą jakości nasienia oraz większą licz-
bą plemników o prawidłowej budowie. Niedobór cynku wpływa na 
wszystkie parametry nasienia. Powinni o tym szczególnie pamiętać 
panowie starający się o dziecko.

Nadmierne restrykcje dietetyczne, trzymanie się bardzo sztyw-
nych zasad, diety eliminacyjne i bardzo duża aaktywność sportowa 
mogą utrudniać udane życie seksualne, ponieważ naszemu libido 
nie sprzyja zmęczenie, nadmierna koncentracja na jednej dziedzinie 
życia i zbyt duża samokontrola. Pamiętajmy o tym.  Rozsądny, wy-
ważony sposób żywienia sprzyja dłuższemu zachowaniu sprawno-
ści seksualnej.

A afrodyzjaki? Czy warto je stosować? Wprawdzie niewiele z nich 
ma potwierdzoną skuteczność, jednak wiele z  nich to produkty 
o  wyjątkowych walorach smakowych i  bogatym składzie, które 
mogą stanowić szczyptę dodatkowej przyjemności. Cynamon, cze-
kolada, wanilia, chili, goździki, szparagi, ostrygi, imbir, kardamon, 
awokado, korzeń maca, lubczyk… lista nie ma końca. Ilu ludzi – tyle 
afrodyzjaków – na talerzu, jak w sypialni - każdemu smakuje co in-
nego.

Chcesz cieszyć się udanym seksem? 
– zastosuj się do tych zaleceń:

1. Unikaj otyłości – zadbaj o właściwą masę ciała i 150 
minut umiarkowanego wysiłku fizycznego w tygodniu.
2. Pamiętaj o kilku porcjach warzyw dziennie.
3. Zmniejsz spożycie produktów mięsnych, szczególnie 
tłustych - na rzecz ryb, chudego nabiału i jaj.
4. Unikaj produktów wysoko przetworzonych: 
solonych, wędzonych, konserwowanych, niezdrowych 
przekąsek i fast-foodów.
5. Używaj mniej soli.
6. Staraj się unikać cukru, jedz produkty zbożowe 
z pełnego przemiału.
7. Używaj w kuchni olejów roślinnych zamiast boczku, 
bekonu, smalcu i masła.
8. Jedz rośliny strączkowe.
9. Nie nadużywaj alkoholu, szczególnie piwa.
10. Kontroluj ciśnienie tętnicze krwi i poziom glukozy.
11. Suplementuj witaminę D3, by utrzymać poziom 
między 30 a 40 ng/ml
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zwiększone spożycie cukru zmniejsza produkcję tlenku azotu i na-
sila stres oksydacyjny, który negatywnie wpływa na stan naczyń 
i jakość nasienia. 

Dostarczanie odpowiedniej porcji przeciwutleniaczy częściowo 
niweluje powstawanie wolnych rodników. Borówki, jeżyny, inne 
ciemnoczerwone, granatowe warzywa i  owoce, gorzka czekolada, 
oliwa, zielona herbata i kawa, a właściwie zawarta w niej kofeina - to 
źródła licznych związków polifenolowych, które stymulują syntezę 
tlenku azotu i chronią go przed szybkim rozpadem. 

Bogatym źródłem cytruliny, z której powstaje arginina, a następnie 
tlenek azotu jest arbuz, wykorzystywany do produkcji suplemen-
tów diety. Bardzo korzystne działanie wykazuje także sok z granatu, 
preparaty żeń-szenia (może podnosić ciśnienie tętnicze) oraz pyc-
nogenol otrzymywany z kory sosny. Wśród innych ważnych antyok-
sydantów należy wymienić: witaminy C, A, E oraz selen. 

Otyłość jest stanem przewlekłego stresu i  zapalenia na poziomie 
komórkowym. U mężczyzn przyczynia się do niedoboru testostero-
nu, podwyższonego poziomu estrogenów, insulinooporności i  po-
gorszenia parametrów nasienia. Co ciekawe, jego jakość może także 
pogorszyć zbyt szybkie i nieodpowiednie odchudzanie, co zaobser-
wowano u mężczyzn po operacjach bariatrycznych.  

Zaburzenia hormonalne są również częstym powodem pojawienia 
się problemów ze sprawnością seksualną mężczyzny. Towarzyszą 
nadczynności i  niedoczynności tarczycy, hipogonadyzmowi czy 
nadmiernemu poziomowi prolaktyny oraz chorobom nadnerczy. 
Mężczyźni z  otyłością, z  zespołem metabolicznym, a  także z  cu-
krzycą typu 2 mają zmniejszone wartości wolnego i  związanego 
testosteronu oraz zmniejszone wartości SHBG (białka wiążącego 
hormony płciowe). 

Otyłość, a  właściwie nadmiar tkanki tłuszczowej, wpływa na 
zmniejszenie SHBG, a tym samym na ilość testosteronu krążącego 
we krwi. Jest ona również często przyczyną zaburzeń seksualnych 
u  mężczyzn i  kobiet. Duża otyłość brzuszna jednego z  partnerów 
może wręcz uniemożliwiać seks, poza tym wpływa negatywnie 
na poczucie kobiecości, a  u  mężczyzn powoduje złe samopoczu-
cie, co dodatkowo bywa wzmocnione „niepowodzeniami w łóżku”.  

Prawidłowa masa ciała wydaje się mieć duży wpływ na libido, ja-
kość i ilość spermy, a także na czas potrzebny do osiągnięcia pobu-
dzenia i orgazmu. Badania potwierdzają, iż zarówno zbyt duża,  jak 
i zbyt niska masa ciała, wiążą się z niewłaściwym poziomem libido 
oraz z problemami związanymi z płodnością. Okazuje się również, 
iż zaburzenia seksualne są powszechne w różnych typach zaburzeń 
odżywiania. Zbyt niskie BMI jest związane z utratą libido, lękiem 
przed współżyciem, a także unikaniem związków seksualnych.

Zaburzenia potencji mogą wiązać się z  niedoborem witaminy D. 
W opublikowanym w 2014 roku badaniu podjęto próbę zbadania 
zależności pomiędzy stężeniem witaminy 25(OH)D we krwi a za-
burzeniami erekcji wśród mężczyzn w wieku 30–60 lat. Wykaza-
no, że ciężkość zaburzeń erekcji koreluje ze stężeniem witaminy 
D w  organizmie – im większy występuje niedobór, tym częstsze 
i  cięższe zaburzenia potencji. U  mężczyzn z  niedoborem witami-
ny D i problemami z erekcją obserwuje się o 40 procent częstszy 
rozwój zwapnienia tętnic wieńcowych w  porównaniu z  osobami 
zdrowymi. Stężenie witaminy D w  surowicy i  zwapnienie tętnic 
mają silną odwrotną zależność – im niższe stężenie witaminy D 
w  surowicy, tym większe ryzyko zwapnienia naczyń tętniczych. 
Im bardziej zwapniałe tętniczki tym mniej elastyczne i chętne do 
współpracy. 

Gabinet dietetyczny 
agnieszka kobalczyk-rohde

ul. stoczniowców 11-13 
(w przychodni specjalistycznej pulsmed)

www.facebook.com/koszalin.dietetyk
tel. 791 208 330

koszalin.dietetyk@gmail.com



W
raz z każdymi kolejnymi urodzinami ryzyko naszej śmierci 
rośnie. W  wieku pięćdziesięciu lat jesteśmy trzykrotnie 
bardziej zagrożeni niedożyciem kolejnych urodzin, niż 

tuż po trzydziestce. A później „licznik ryzyka” tylko coraz bardziej 
przyspiesza: od sześćdziesiątych urodzin co kolejne osiem lat ryzy-
ko śmierci w ciągu następnego roku podwaja się. Osoby świętujące 
setne urodziny mają tylko sześćdziesiąt procent szans na to, że prze-
żyją kolejny rok.

Okazuje się jednak, że ta przerażająca tendencja kiedyś wyhamo-
wuje, a granicznym wiekiem, po którym ryzyko nieprzeżycia kolej-
nych dwunastu miesięcy nie wzrasta, jest 105 lat.

Uczeni z  Uniwersytetu Rzymskiego La Sapienza, we współpracy 
z kolegami z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco analizo-
wali dane pochodzące z włoskiego odpowiednika Głównego Urzę-
du Statystycznego, które dotyczyły wieku mieszkańców Włoch. 
Tamtejsze rejestry urodzeń i  zgonów są bardzo skrupulatnie pro-
wadzone przez gminne urzędy stanu cywilnego i bez żadnych wąt-
pliwości pozwalają na zweryfikowanie wieku włoskich obywateli. 
Pomiędzy 2009 a 2015 rokiem wiek 105 lat we Włoszech osiągnęło 
3836 osób. 

Włosko-amerykański zespół odkrył, że ryzyko śmierci u tych osób 
przestało rosnąć. A to oznacza, że 106-latek ma takie same szanse 
na dożycie 107. urodzin jak 111-latek na dożycie 112. urodzin! Choć 
może to wydawać się paradoksem, to podobna zależność została już 
jakiś czas temu zauważona w przypadku o wiele mniej skompliko-
wanych (ale i krócej żyjących) zwierząt takich, jak muszki owocówki 
czy nicienie. Zauważono, że wiele gatunków wykazuje plateau na 
krzywej śmiertelności, dzięki któremu po osiągnięciu określonego 
wieku ryzyko śmierci w kolejnych latach przestaje rosnąć. 

analiza wykonana przez włosko-amerykański zespół demografów wskazuje na to, że po osiągnięciu 
pewnego wieku ryzyko śmierci przestaje rosnąć. a to oznacza, że prawdopodobnie nie osiągnęliśmy 

jeszcze - jako ludzkość - górnego limitu długości życia,  albo że takowego nie ma. 
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Dotychczas trudno było udowodnić podobną zależność w  przy-
padku ludzi. Po pierwsze żyjemy zdecydowanie dłużej niż muszki 
owocówki, a  po drugie w  przypadku starszych osób istnieje wiele 
problemów z odpowiednią weryfikacją dany urodzenia. W niektó-
rych krajach państwowa rejestracja urodzeń rozpoczęła się stosun-
kowo późno, a działania wojenne, których nie brak było przez cały 
XX wiek, zniszczyły wiele z rejestrów. Dokumenty fałszowano, żeby 
uniknąć poboru do wojska lub by wcześniej korzystać ze świadczeń 
emerytalnych. 

Dane, z których korzystali naukowcy z Włoch i ze Stanów Zjedno-
czonych, były jednak skrupulatnie weryfikowane. Oprócz odkrycia 
granicznego wieku 105 lat, uczeni zaobserwowali, że coraz więcej 
osób będzie miało większe szanse na dożycie 105. urodzin. W swo-
jej pracy badacze sugerują, że jeśli istnieje jakieś maksimum wieku 
dla człowieka, to jeszcze go nie osiągnęliśmy. 

Dotychczasowy światowy rekord długości życia (zweryfikowany) 
wynosi 122 lata. Należy on do Francuzki Jeanne Calment, która 
zmarła 4 sierpnia 1997 roku i  była jedyną zweryfikowaną osobą, 
która przekroczyła barierę 120 lat. Dla porównania najstarsza Po-
lka, Tekla Juniewicz, urodziła się 10 czerwca 1906 roku i ma ponad 
114 lat. Osoby, które przekroczą wiek 110 lat, jak Jeanne Calment 
czy Tekla Juniewicz, nazywane są superstulatkami. W Polsce wiek 
ten przekroczyło tylko piętnaście osób, same kobiety. 

Dla porównania według danych Głównego Urzędu Statystycznego 
na koniec 2016 roku w naszym kraju było 233 tysiące osób powyżej 
dziewięćdziesiątego roku życia oraz 4,9 tysiąca osób, które przekro-
czyły wiek stu lat. Demografowie szacują, że w  ciągu najbliższych 
dwóch dekad liczba stulatków w Polsce może wzrosnąć nawet pię-
ciokrotnie. 

autor: agnieszka mielcarek

Byle do 105. urodzin…



B
rytyjczycy analizowali dane pochodzące z 22 badań, w któ-
rych szukano związków między ciągłością opieki medycznej 
a śmiertelnością wśród pacjentów. Dane dotyczy średnio 17 

tys. osób z  każdego z  dziewięciu krajów: Stanów Zjednoczonych, 
Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Chorwacji, Holandii, Tajwanu, 
Izraela i Korei Południowej. 

Pomimo znacznych różnic w podejściu do realizacji opieki zdrowot-
nej w tych krajach, aż 18 z 22 eksperymentów wykazało, że korzy-
stanie z pomocy jednego lekarza przez dłuższy czas obniża ryzyko 
śmierci z  jakiegokolwiek powodu. I  to niezależnie od tego, czy ko-
rzystano z usług lekarza pierwszego kontaktu, czy z porad specjali-
sty. W trzech badaniach nie zauważono żadnego wpływu ciągłości 
opieki zdrowotnej na śmiertelność pacjentów, a jedno badanie przy-
niosło niejednoznaczne wnioski. 

Autorzy badania za ciągłość opieki medycznej przyjęli sytuację, 
w której wytwarza się więź między lekarzem a pacjentem, co spra-
wia, że obie strony się dobrze znają. Stworzenie takiej relacji powo-
duje pojawienie się większego zaufania do lekarza i  szacunku do 
jego zaleceń. Dzięki temu istnieje większa szansa na to, że zalecenie 
nie zostanie zignorowane przez pacjenta, co doprowadzi do lep-
szych wyników terapii. Z kolei lekarz obserwujący problem chorego 
przez dłuższy czas, ma szansę sprawdzić, czy zastosowana przez 
niego strategia leczenia przynosi spodziewane skutki i czy warto ją 
zastosować w podobnych przypadkach. 

Twórcy analizy uważają, że już sama relacja lekarz – pacjent może 
mieć daleko idące konsekwencje dla zachowania zdrowia chorego. 
Ciągłość opieki medycznej sprzyja lepszej komunikacji między le-
czącym a  leczonym, większej satysfakcji z  terapii oraz (co już jest 
przeliczalne na pieniądze) mniejszej potrzebie korzystania z  usług 
wykonywanych w warunkach szpitalnych i mniejszej absencji w pra-
cy. Brytyjscy naukowcy uważają, że zaprezentowane przez nich 
wyniki badań powinny być brane pod uwagę podczas planowania 
strategii opieki nad pacjentami na szczeblu krajowym.

Zwracają też uwagę na to, jak rzadko w przekazach medialnych do-
tyczących medycyny kładziony jest nacisk na konieczność współ-
pracy między lekarzami i  pacjentami. Apelują o  to, aby pościg za 
nowymi technologiami i  metodami diagnostyki lub leczenia nie 
przesłonił człowieczeństwa pacjentów. 

ciągłość opieki medycznej to mniejsza śmier-
telność wśród pacjentów - przekonują brytyjscy 
naukowcy. udowadniają, że korzystanie z usług 
jednego lekarza (niezależnie czy podstawowej 
opieki, czy specjalisty) jest lepsze dla zdrowia 

pacjenta, niż jego częste zmiany.

autor: agnieszka mielcarek

Częste zmiany 
lekarzy szkodzą
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(wejście od ul. Kaszubskiej)
Koszalin ul. Zwycięstwa 24b
tel. 605 251 962

HERSTORY
ZAPACH INSPIRACJI

DLA WSZYSTKICH KOBIET
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S
iłowanie na rękę (ang. armwrestling) to młoda dyscyplina 
sportowa, jeśli mowa o skodyfikowanych regułach. Zaliczana 
jest do… zapasów. Dwóch stających naprzeciw siebie zawodni-

ków zwiera dłonie i  trzymając łokcie na płaskiej powierzchni, stara 
się przeciągnąć rękę przeciwnika w dół. 

Podobnie jak w zapasach i judo, o zwycięstwie decyduje siła mięśni, 
ale także technika, taktyka, szybkość i wytrzymałość psychiczna. 

Startujący podzieleni są na kategorie wagowe i wiekowe: juniorzy 
(do 18. roku życia), seniorzy, klasa masters (powyżej 40. roku życia) 
oraz klasa grand masters (powyżej 50. roku życia). Osobno rozgry-
wane są mecze prawo- i leworęcznych zawodników.

w polsce tę stosunkowo młodą dyscyplinę sportu uprawia około 3000 zawodników. trzystu z nich 
– obojga płci – można spodziewać się na XX mistrzostwach polski w armwrestlingu, które 28 i 29 marca 
br. odbędą się w koszalinie. dlaczego akurat tutaj? koszaliński klub uks 16 należy do najsilniejszych

 w kraju.

Zapasy na stole

Wylęgarnia w szkolnej siłowni

Jarosław Zwolak, trener Uczniowskiego Klubu Sportowego Szes-
nastka, podkreśla, że armwrestling to sport walki a nie sport siłowy. 
Tak więc ktoś z dobrą techniką może pokonać na stole osobę obiek-
tywnie od siebie dużo silniejszą. 

Prowadząc zajęcia z młodymi zawodnikami, pan Jarosław  uczy ich 
po kolei kilkudziesięciu technik. – Oczywiście trening siły również 
jest bardzo ważny - mówi trener. - Nasza szkoła, która była kiedyś 
Szkołą Podstawową nr 16, skąd wzięła się nazwa klubu, a  później 
gimnazjum nr 6, by stać się obecnie VI Liceum Ogólnokształcącym, 
ma to szczęście, że dysponuje profesjonalną siłownią. Odbywają 

autor: andrzej mielcarek / Fotografie: marcin betliński

Jan Bętkowski i jego 45-kilogramowa sztangietka do ćwiczenia bicepsu
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się w niej lekcje wychowania fizycznego i  treningi armwrestlerów. 
Większość zawodników to nasi uczniowie, ale są również osoby 
z  zewnątrz, w  tym niepełnosprawne. Co warto podkreślić, ćwiczą 
w klubie nie tylko mężczyźni. Spore sukcesy odnoszą dziewczęta, bo 
mamy w naszym gronie mistrzynie Polski, Europy i świata. 

Bez ograniczeń

Jednym z  niepełnosprawnych zawodników ćwiczących w  UKS 16 
jest Dominik Zaorski. Chłopak urodził się z dziecięcym porażeniem 
mózgowym, porusza się na wózku. Dla niego armwrestling jest for-
mą rehabilitacji. 

Damian Zaorski, tato Dominika, mówi: - Treningi pozwalają mu 
budować siłę rąk i  mięśni grzbietu, ale również dodają pewno-
ści siebie. Przekonuje się, że może rywalizować z  innymi, pełno-
sprawnymi nastolatkami i wcale nie jest skazany na przegraną. Ja 
muszę się przyznać, że zacząłem uprawiać armwrestling później 
niż syn. Trenowałem kiedyś kulturystykę, więc siłownia nie była 
mi obca, ale początki treningu w  Szesnastce nie były dla mnie 
łatwe. To nie jest proste siłowanie na rękę, jak się może komuś 
niezorientowanemu wydawać. Prawidłowe ćwiczenia wymagają 
pracy wielu mięśni. Wyniki przychodzą, jeśli do siły doda się tech-
nikę. Czasami siłujemy się z  Dominikiem i  dzięki temu wiem, jak 
duże robi postępy. 

Praca popłaca 

Sekcja Armwrestingu w UKS 16 powstała w połowie 2003 roku. Od 
początku bazą dla klubu była siłownia w Gimnazjum nr 6 , a obec-
nie VI LO. Pierwszy duży sukces to drużynowe mistrzostwo Polski 

Damian Zaorski, Jarosław Zwolak i Jan Bętkowski

Damian Zaorski z synem Dominikiem
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Obecnie największe sukcesy wśród zawodników UKS 16 odnoszą dziewczęta

Walka na stole nie trwa długo, ale wymaga ogromnej koncentracji i wydatkowania mnóstwa energii w krótkim czasie

Żeńska część tegorocznego klubowego narybku Szestnastki

zdobyte w 2005 roku. Do tej pory zawodnicy Szesnastki zdobyli ten 
drużynowy tytuł siedmiokrotnie.

Klub wychował już ponad 100 indywidualnych mistrzów Polski 
w  różnych kategoriach wiekowych i  wagowych! Niewątpliwie naj-
większym talentem na początku startów była Izabela Chudycka, 
która w 2005 roku zdobyła na Mistrzostwach Europy w Sofii brą-
zowy medal, a w 2006 w Manchesterze (Anglia) wywalczyła na Mi-
strzostwach Świata medal srebrny. 

Obecnie klubowe „gwiazdy” to Weronika Soja, która w roku 2019 
jako pierwsza Polka w kategorii juniorskiej zdobyła złoty medal Mi-
strzostw Europy. W tym samym roku Weronika zdobyła złoty me-
dal na MŚ, a jej klubowa koleżanka Emilia Filińska także wywalczyła 
złoto w innej kategorii wagowej. 

Z  chłopców w  ciągu kilka ostatnich lat najwięcej medali zdobył 
Dominik Zaorski, który jako zawodnik niepełnosprawny jest wie-
lokrotnym medalistą Mistrzostw Polski, Pucharu Świata Osób Nie-
pełnosprawnych oraz medalistą Mistrzostw Europy i  Mistrzostw 
Europy Świata. W sumie na Mistrzostwach Europy i Świata członko-
wie klubu zdobyli w ostatnich latach ponad 25 medali. 

Sport dla każdego

Armwrestling można zacząć uprawiać w każdym wieku. Doskona-
łym dowodem na to jest pan Jan Bętkowski, który ma obecnie 75 
lat a trenuje dopiero od półtora roku. Na rozmaitych zawodach, na 
które wyjeżdża, okazuje się najlepszy, pokonując nawet dużo młod-
szych zawodników. 

Jak podkreśla, treningi pozwalają mu czuć się wciąż młodo. Stale 
poprawia wyniki. Podczas naszej wizyty w  siłowni klubu, pan Jan 
zademonstrował nam, jak swobodnie ćwiczy na przykład biceps  
wielokrotnie zginając ramię z 45-kilogramową sztangietką w dłoni.   

Mistrzostwa Polski – wyzwanie

Pan Damian Zaorski z  zawodu jest menedżerem. Długo pracował 
w dużej firmie piwowarskiej na eksponowanych stanowiskach, ale 
półtora roku temu zrezygnował z korporacji, by – jak mówi – mieć 
więcej czasu dla rodziny. Zyskał na tym sam klub, bo oprócz cha-
ryzmatycznego trenera Jarosława Zwolaka ma w  osobie Damiana 
Zaorskiego sprawnego organizatora. To w dużym stopniu staraniem 
pana Damiana Koszalin stanie się w  ostatnich dniach marca miej-
scem XX Mistrzostw Polski w Armwrestlingu.

Przez dwa dni (28-29.03 br.) w Event Center G38 przy ulicy Gnieź-
nieńskiej będzie można z bliska popatrzeć na zmagania armwrestle-
rów. Wstęp na zawody jest wolny. Szczegółowych informacji można 
szukać na facebookowym profilu UKS 16 i samej imprezy. 
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dzieci rozwiedzionych rodziców to domena children street koszalin, organizacji tomasza palija, który 
sam jest po dwóch rozwodach i niełatwo mu o kontakty z dziećmi.

Dziecko nie jest dla ciebie
autor: Fitzroy



Z
lewej strony płótna „Sąd Salomona” (1649, 101x150 cm, 
Luwr) Nicolas Poussin umieścił żołnierza trzymającego za 
nogę dziecko, gotowego rozciąć je mieczem na pół. Jednak 

centralne postacie to dwie walczące o niemowlę kobiety, a na wy-
wyższeniu rozstrzygający ich spór król Salomon.

Obraz to dowód, że współczesne spory dorosłych o dzieci nie są tak 
stare jak on, lecz co najmniej jak Pierwsza Księga Królewska Starego 
Testamentu sprzed naszej ery, skąd malarz zaczerpnął temat.

Do Salomona przyszły dwie kobiety. Mieszkały w jednym domu i pra-
wie jednocześnie urodziły, jednak jedno dziecko wkrótce zmarło.

i   s p o ł e c z e Ń s t w o   i

i   8 3   i

– Gdy spałam, jego matka położyła je przy mnie, a moje zabrała – 
poskarżyła się pierwsza kobieta.
– Nieprawda! Mój synek żyje, a jej umarł – odparła druga.
Władca rozkazał: – Rozetnijcie to żywe dziecko na dwoje i dajcie po-
łowę jednej i połowę drugiej!
– A tnijcie! Niech nie będzie ani moje, ani jej! – krzyknęła w rozpaczy 
druga kobieta.
– Nieee! Nie zabijajcie go! Już lepiej dajcie tej kobiecie! – zakrzyknę-
ła pierwsza, bowiem zdjęła ją litość nad dzieckiem.
Wtedy król rozstrzygnął: – Oddajcie je pierwszej kobiecie. To ona 
jest matką.

Tomasz Palij, lider Children Street, komentuje: – Dla ratowania go 
gotowa była je utracić. To chyba największa ofiara kochającego ro-
dzica. Nie oczekujemy aż takiego heroizmu, tym bardziej że dobro 
dziecka najczęściej wymaga kontaktu z obojgiem rodziców. Jednak 
w przypadkach rozłączenia małżonków ich zdolność do samoogra-
niczeń jest jedną z  miar miłości do dziecka. Rodzic, który po roz-
wodzie opiekuje się dzieckiem na co dzień, niech pozwoli drugiemu 
wciąż być rodzicem, a drugi, chociaż ograniczany, nie powinien mimo 
bólu się zniechęcać i opuszczać dziecka, niech ono ma w nim opar-
cie. Namawiam: odwróć się od siebie i patrz oczami dziecka, z per-
spektywy jego dobra. Nie ty jesteś najważniejszy czy najważniejsza, 
i nie twoje odczucia. To ty jesteś dla dziecka, nie ono dla ciebie.

W Pracowni Pozarządowej przy ul. Dworcowej w Koszalinie liderzy 
Children Street zorganizowali niedawno pierwsze z zaplanowanego 
cyklu spotkań: z policją (na marzec psychologowie). Dwie dzielnico-
we opowiedziały o tym, co dzieje się wtedy, gdy jedno z rozwiedzio-
nych rodziców nie pozwala drugiemu na kontakt z dzieckiem. 

Starsza aspirant Anna Płatek i st. sierż. Małgorzata Kręcisz:
- Jeśli rodzic „zewnętrzny” ma prawo do kontaktu w  danym dniu, 
a  rodzic-opiekun nie otwiera lub inaczej utrudnia kontakt, można 
wezwać policję. Przyjedzie patrol albo dzielnicowy i będzie medio-
wał, ale notatkę z opisem zachowań stron skieruje do sądu, który po 
kilku takich utrudnieniach może nałożyć karę pieniężną.
- Kiedy się pojawiamy, emocje opadają, ale upór rodzica-opiekuna 
trwa. Zwykle tłumaczy, że dziecko jest chore. My go nie zbadamy. 
Jednak notatkę skierujemy do sądu i jeśli to będzie się powtarzać, 
sąd tym się zajmie.
- Ważne, by rodzic, który przyjechał do dziecka, miał przy sobie są-
dowe postanowienie ustanawiające kontakty z dzieckiem.
- W  naszej służbie (12 i  9 lat) nie zdarzyło się, żeby matki nie do-
puszczano do dziecka. Z tym, że to matki o wiele częściej sprawują 
opiekę.

Warto spojrzeć na statystyki. 
Rok 2015: na 39.000 rozwodów w 23.000 przypadków sąd powierzył 

W 2015 r. parlament znowelizował Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy, szczególne znaczenie nadając prawu 
dziecka do wychowywania przez oboje rodziców. 
Brak porozumienia podczas rozwodu nie prowadzi już 
automatycznie do ograniczenia władzy rodzicielskiej 
jednego z rodziców. Wprowadzono też pieczę naprze-
mienną. Zasadą jest, że władza rodzicielska powinna 
być pozostawiona matce i ojcu, chyba że byłoby to 
sprzeczne z dobrem dziecka, które jest wartością 
najwyższą.

Children Street Koszalin – organizacja założona rok temu przez 
ludzi związanych ze środowiskami tanecznym i  plastycznym 
dla dzieci i  rozwiedzionych rodziców. Radzi, organizuje spo-
tkania z ekspertami, happeningi rodzinne, dziecięce konkursy, 
zajęcia muzyczne i plastyczne. Nazwa nawiązuje do zagubienia 
dzieci z problemami, podobnego do tego u dzieci ulicy.
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dzieci wyłącznej pieczy kobiet, a w 13.000 ustanowił pieczę wspólną.  
Rok 2017: na 39.000 rozwodów w 15.000 przypadków sąd powie-
rzył dzieci wyłącznej pieczy kobiet, a  w  20.000 ustanowił pieczę 
wspólną.

– To efekt przechodzenia sędziów od matczynego stereotypu 
ku dobru dziecka, czy raczej zmiana świadomości rodziców, któ-
rzy częściej dochodzą do wniosku, że rozchodzą się z sobą, a nie 
z dziećmi?
Tomasz Palij: – Zwłaszcza to drugie, poza tym rośnie odsetek roz-
wodów bez orzekania o winie. To dobry znak, rokujący dogadanie 
się w  sprawie dzieci. Od Sądu Okręgowego jako Children Street 
uzyskaliśmy dane, które opublikowałem na Facebooku jako Raport 
z Koszalina. Pokazują one m.in., że w ogóle maleje liczba tego rodza-
ju spraw, co może świadczyć o  rosnącej odpowiedzialności rodzi-
ców. Sąd jest przecież ostatecznością.

– Z  czego to wynika, że coraz więcej ojców nie chce być ojcami 
weekendowymi? Chcą widywać się w tygodniu i żeby dzieci u nich 
nocowały, razem wyjeżdżać i współdecydować o sprawach bieżą-
cych.

– Wierzę, że to wynika ze świadomości potrzeb dziecka. Na przy-
kład ja chcę być obecny w życiu dzieci nie tylko z powodu uczuć, ale 
dlatego, że dziecku potrzebne są obydwa wzorce, męski i żeński, je-
śli oczywiście są prawidłowe. 

– Co pan sądzi o orzekanej czasem naprzemiennej pieczy rodziców 
nad dzieckiem: tydzień czy dwa u jednego, potem u drugiego.
– Jestem za, ale ważniejsze, co sądzą sądy, a one orzekają naprze-
mienność coraz częściej. Jednak musi być zgodność między rodzica-
mi względem dziecka, spójność wychowawcza, a nawet warunek, że 
przy dziecku każdy rodzic o drugim mówi dobrze. Poza tym bliskość 
domów – dziecko przecież nie będzie zmieniać szkoły i  środowisk 
rówieśniczych. Równe kontakty zwiększają bezpieczeństwo dziec-
ka, poczucie równowagi, dają mu komplet uczuć i wzorców, zmniej-
szają konflikt między rodzicami, a gdy jeden zachoruje lub musi wy-
jechać, drugi może go zastąpić.

– Słyszał pan oczywiście o  konflikcie lojalnościowym u  dzieci? 
Chcą sprostać oczekiwaniom każdego ze skłóconych rodziców, 
przez co popadają w okropną rozterkę.
– To je rozdziera, a winę przypisują sobie. Trzeba zapewniać dziecko, 
że nic tu nie jest z jego winy, a oboje rodzice kochają je tak samo. 

– Jednak gdy konflikt trwa, trauma dziecka też. Może lepiej, gdy 
jedno z rodziców się wycofa?
– Można i tak. Ale to też nie buduje komfortu i nie sprzyja rozwojowi 
dziecka. Doradziłbym pomoc dla całej rodziny – psychologa lub me-
diatora sądowego. Jeśli ten bardziej zapalczywy rodzic z góry ją od-
rzuci, będzie to odnotowane; nieugodowi prędzej czy później tracą.

– Jak na to wpływa płacenie alimentów?
– Silnie, na postawę opiekunów i  sądy. Niepłacenie zaostrza kon-
flikt. Doradzam dbałość o  to od początku, bez czekania na sąd. A 
wręczany raz po raz wartościowy prezent, sprzyja klimatowi mię-
dzy rodzicami, starsze dziecko też o tym wie.

– Biologiczny rodzic to dobro dziecka samo w sobie?
– Sam fakt bycia rodzicem nie wystarcza. Prawdziwy rodzic to ten, 
który kocha, współwychowuje, uczestniczy w życiu dziecka.

– Mężczyzna odchodzi na wieść o  ciąży partnerki, a  po 4 latach 
przypomina sobie dziecko i  żąda kontaktów, tylko że ono go nie 
zna, ma już pełną rodzinę i mówi tato do nowego męża mamy. Jak 
powie do ojca? Czy taki kontakt nie zburzy dziecku świata rodzin-
nego? 
– Byłby to szok dla dziecka. Nieraz ojciec musi uszanować to, że 
dziecko ma tatę, może nawet się usunąć. Ale nie musi. Matka może 
przygotować dziecko. Liczy się jego dobro. Warto polegać na orze-
czeniach sądowych. Sąd weźmie pod uwagę nade wszystko dziecko.

 – To może wtórna sprawa, ale „zewnętrzny” ojciec odwiedzający 
dziecko w jego domu (sądy niekiedy tylko takie miejsce wskazu-
ją), odwiedza zarazem dom jego nowego taty, dla którego ojciec 
dziecka jest poza wszystkim obcym facetem w jego domu. Trochę 
to niezręczne.
– To zależy od dojrzałości obu panów. Ja partnerom moich byłych 
żon od razu powiedziałem: nie mam nic do was, kochajcie się, ale ja 
też istnieję i mogę dziecku pomóc.

– A jeśli dziecko nie chce się spotykać z drugim rodzicem? Chyba 
nie będzie on dziecka zmuszał, nawet jeśli ma orzeczenie sądowe 
o prawie do spotkań?
– Nie. Ale warto zbadać powody. Może dziecko nastawił pierwszy 
rodzic? To wielka porażka, bo oznacza nieuczciwość wobec daw-
nego partnera, ale przede wszystkim instrumentalne używanie 



dziecka do rozgrywek. Najgorzej – gdy dzieje się tak z chęci zemsty 
wobec byłego małżonka. Zgłosiłbym ten fakt sądowi, który zleci ba-
dania psychologiczne.

– Pana dzieci są z różnych małżeństw?
– Wiem, do czego pan zmierza: że to ja jestem zły, bo mi nie wyszło 
już z  dwiema kobietami. Ale mnie się nie udało z  partnerkami, nie 
z dziećmi, z którymi mam doskonałe kontakty, choć ograniczone.

– Jak ograniczone?
– Z Oliwierem co drugi weekend, połowa ferii i wakacji, część Wiel-
kanocy i Bożego Narodzenia; poza miejscem zamieszkania dziecka 
i bez obecności matki. On mieszka 100 km stąd, mimo to jeździłem 
do niego częściej, ale była żona zaczęła kręcić nosem – przeważ-
nie twierdząc, że nie w porę przyjechałem. Więc oddałem sprawę 
do sądu. Po werdykcie kontakty są mniejsze niż kiedyś, ale w mia-
rę pewne. A z córką umówiliśmy się, że nie będzie sądu. Wcześniej 
nie widziałem jej sześć lat, ale jest duża i sama się odezwała. Mama 
na niewiele jej pozwala, chcemy częściej się spotykać. Zaczekamy. 
Magda liczy dni do osiemnastki, zostały jeszcze dwa lata do czasu, 
gdy będzie samodzielna pod tym względem.

– Przygotowując się do rozmowy, natknąłem się na straszne okre-
ślenie: rodzic drugoplanowy. Pan jest drugoplanowy?
– Jestem. Ale to nie polega na tym, że „zewnętrzny”. Wynika stąd, 
że rodzic sprawujący opiekę traktuje tego drugiego materialnie, 
przedmiotowo, jak piąte koło u wozu. Gdy to się przenosi na dziec-
ko, rodzic staje się trzecioplanowy. Z Oliwierem nie widzieliśmy się 
dwa miesiące. Wystarczyło, żeby zaczął ode mnie uciekać. Widzi 
pan, rodzice mający pieczę nie chodzą do poradni, a ci drugoplanowi 
budzą ich zdziwienie, gdy chcą się spotkać u psychologa. Wie pan, co 
on proponuje w czasie takiej wizyty? Żeby oboje rodzice wychodząc 
trzymali dziecko za ręce. Potrzebuje takich gestów. Ale nie tylko. 
Dziecko z  niepełnym kontaktem może mieć zaniżoną samoocenę, 
kłopoty z nawiązywaniem relacji. Nie podejmuje wielu aktywności. 
Oliwier robi ze mną lub przy mnie to, czego nie robi w domu matki, 
np. gotuje, a ostatnio rozkręcił i bezbłędnie skręcił krzesło. To ro-
dzaj kompensacji. To jasne, że trzeba uważać na pewien spryt dzieci, 
które uczą się balansować między rodzicami i  próbują wykorzy-
stać drugiego do zezwoleń na coś niewłaściwego, czego nie może 
w domu. A drugi chętnie przystaje albo próbuje przekupić dziecko 
materialnie. Oczywiście nie na tym polega kompensacja.
   
– Na pańskim facebookowym profilu jest masa zdjęć, na których 
przytula pan swoje dzieci, częściej Oliwiera. Czy uczucie nie jest 
za intymną sprawą, żeby je aż tak manifestować? I czy ten swoisty 
ekshibicjonizm jakoś nie piętnuje publicznie chłopca jako dziecka 
z niepełnej rodziny?
– To są spontaniczne sytuacje i zdjęcia nie służą temu, żeby pokazać 

coś sądowi czy byłej żonie, która i tak widzi reakcje Oliwiera na moje 
przyjazdy i słyszy, jak dużo on o nas opowiada po powrocie. Nato-
miast pokazują innym ojcom, że mimo kłopotów można odbudować 
czy utrzymać relacje z dziećmi. Zarazem mam kontakt ze szkołą Oli-
wiera, mimo odległości odwiedzam wychowawcę, pytam o  naukę 
i  czy nie ma on kłopotów, także na tle sytuacji rodzinnej. Pani pe-
dagog wie, że gdyby coś się działo, na przykład gdyby ktoś dokuczał 
dziecku, powinna zadzwonić także do mnie. 

– Jak pańska osobista sytuacja ma się do działalności?
– Nie zacząłbym, gdyby nie opór obu matek naszych dzieci. I myślę, 
że moje problemy nie ustałyby, gdyby nie działalność. Ale punkt 
wyjścia był inny. Po ostatnim rozstaniu przeżyłem szok, popadłem 
w ciągły smutek, nie miałem siły na nic. Przyjaciele podpowiedzieli 
mi, że taka aktywność to sposób na wyrwanie się z letargu i na przy-
datność.

– Myśli pan o  studiach prawniczych, psychologii? Złączyłby pan 
zarobek z pracą społeczną, podniósłby wiedzę i prestiż w środo-
wisku. Pewnie trafił pan w niszę, ale frekwencja rodziców na spo-
tkaniu przy Dworcowej zawiodła.
– Może za słabo rozreklamowaliśmy spotkanie. Najważniejsze tre-
ści zamieściłem na Facebooku. Ale tak, myślę o psychologii.
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WARTO WIEDZIEĆ

• Sąd może nie udzielić rozwodu, gdyby miały ucier-
pieć dzieci.
• Dla przyznania władzy rodzicielskiej nie ma znacze-
nia, po czyjej stronie jest wina za rozpad małżeństwa 
– zły małżonek to niekoniecznie zły rodzic.
• Komu opieka nad dzieckiem? Liczą się związek 
uczuciowy, odpowiedzialność i  troskliwość, stałe do-
chody, miejsce do mieszkania, brak częstych i długich 
wyjazdów.
• Ograniczenie, a nawet pozbawienie rodzica władzy 
rodzicielskiej nie wyłącza jego prawa do osobistych 
kontaktów z dzieckiem. One nie należą do sprawo-
wania władzy rodzicielskiej, są niezależnym od niej 
prawem i obowiązkiem.
• Uchylone może być nawet prawomocne orzeczenie 
sądu: zasada niewzruszalności orzeczeń ustąpi przed 
dobrem dziecka.

tomasz palij (41) jest dietetykiem, ale pracuje jako 
kasjer w  biedronce, a  na zlecenie jest kurierem ro-
werowym, ponieważ musi mu starczyć na 900 zł ali-
mentów dla 16-letniej magdaleny i  7-letniego oli-
wiera. lider projektu children street, autor tekstów 
piosenek zaangażowanych w sprawę dzieci. właśnie 
nagrał piosenkę „prawa dziecka”; chce nią zaintere-
sować radio, wiosną powstanie teledysk.
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wbrew swej nazwie, olimpiada „zwolnieni z teorii” nie zwalnia z egzaminów maturalnych czy innych. 
daje za to wartościowe doświadczenie, które przekłada się na większą łatwość znalezienia pierwszej 
satysfakcjonującej pracy, a przede wszystkim wyrywa młodzież z bierności i buduje w niej poczucie 
wpływu na rzeczywistość, w tym na własną sytuację życiową.  przykładem są trwające Gadki szmatki, 

czyli cykl wydarzeń przygotowanych przez uczniów koszalińskiego plastyka. 

N
a początku każdego roku publikowane są ogólnopolskie 
rankingi liceów i  techników. Zestawienia są układane na 
podstawie wyników matur (próbnych i  właściwych) oraz 

udziału uczniów w  oficjalnych olimpiadach przedmiotowych Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej. Gdy tak dużo mówi się o  praktycz-
nym, kreatywnym nauczaniu oraz o potrzebie rozwoju umiejętności 
miękkich, czy wyniki egzaminów to wystarczający czynnik określa-
jący „najlepsze szkoły”?

autor: artur ratyński, współpraca paulina domek / Fotografie: weronika olesiak, aleksandra ptasińska i michalina Głusek

Gadki Szmatki, czyli kolejny udany 
projekt koszalińskich licealistów

Zabetonowani w teorii

Na rankingi wydawnictw edukacyjnych czekają dyrektorzy, nauczy-
ciele oraz sami uczniowie. Są one od lat są jednym z głównych powo-
dów wyboru danej szkoły średniej. 

Twórcy rankingu Perspektyw piszą o swoim zestawieniu jako o „ko-
palni wiedzy o szkołach w całej Polsce umożliwiającej porównanie, 
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sprawdzenie ich sukcesów i  słabszych stron”. Kryteriami w  tym 
rankingu są wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych i dodat-
kowych oraz 69 olimpiad przedmiotowych i zawodowych (55 krajo-
wych i 14 zagranicznych). Operon, wydawca podręczników,  tworzy 
natomiast swoją klasyfikację na podstawie wyników z próbnych eg-
zaminów, w których uczestniczy 60 proc. klas maturalnych z Polski. 
Warto  jednak zastanowić się czy sama zdawalność matur jest naj-
lepszym wyznacznikiem jakości szkoły, skoro to przecież nie ona 
decyduje o późniejszym sukcesie życiowym młodych ludzi. Przede 
wszystkim nie wyczerpuje ona tematu oceny szkół. Klasyfikacje te 
nie pokazują przecież w ogóle zaangażowania szkoły w pozadydak-
tyczne działania takie jak edukacja pozaformalna, uspołecznienie, 
rozwijanie kompetencji miękkich, relacje z nauczycielami czy klimat 
nauczania. A przecież badania nad stanem edukacji jak i rynek pracy 
jasno pokazują, że to właśnie te działania są bardzo istotne w przy-
gotowaniu do wejścia w dorosłość. 

Uspołecznienie, czyli klucz do samodzielności

Od dawna mówi się, że najważniejsze dla przyszłości młodego po-
kolenia są wspomniane już  umiejętności miękkie. Według raportu 
„Preparing 21st Century Students for a Global Society” amerykań-
skiego stowarzyszenia NEA (The National Education Association) 
obecnie pracodawcy wymagają wielu umiejętności, które wykra-
czają poza podstawową wiedzę przyswajaną przez uczniów w prze-
szłości, a już wkrótce nacisk na rozwój kompetencji miękkich będzie 
jeszcze większy. Ponad 75 proc. przebadanych przedstawicieli ka-
dry kierowniczej uznało, że najbardziej cenione są cechy z tzw. ze-
stawu 4C (wyjaśniamy to w ramce). 

Dlatego tak ważne jest, by polscy uczniowie otrzymywali szansę 
praktycznego zdobywania umiejętności współpracy w  zespole, po-
dejmowania działań projektowych i komunikacji. Coraz więcej szkół 
to zauważa, promując społeczne inicjatywy wśród uczniów, jak np. 
Zwolnionych z Teorii, czyli olimpiadę projektów społecznych, w któ-
rej udział biorą uczniowie już z 20 proc. szkół średnich w Polsce. 

W jej ramach licealiści z całego kraju mogą zaplanować i zrealizować 
projekt społeczny, ucząc się jednocześnie  współpracy. Paula Bru-
szewska, prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii, mówi: – To, czego dziś 
uczy polska szkoła, wielu młodym ludziom może nie wystarczyć, by 
osiągać zawodowe cele na rynku pracy. Uczenie się wyłącznie przez 
słuchanie wykładów blokuje kreatywność i  krytyczne myślenie. 
To ostatni moment, by szkoły otworzyły się na podejście do ucznia 
oparte na działaniu projektowym. Wiedza, którą sprawdza egzamin 
maturalny, ma marginalne znaczenie na rynku pracy. Pracodawcy 
zwracają uwagę przede wszystkim na doświadczenie i  rozwinięte 
umiejętności społeczne. Potwierdzeniem są finaliści naszej olimpia-

Co mieści się w zestawie 4C „kompetencji miękkich”
• Collaboriation, tj. umiejętność współpracy i wyko-
rzystywania potencjału drzemiącego w grupie, 
• Communication, czyli jasne wyrażanie myśli, komu-
nikacja oparta na empatii,
• Critical thinking/problem solving - oznaczające 
zdolność do analizy, krytycznego myślenia, weryfikacji 
informacji i rozwiązywania problemów,
• Creativity, czyli twórcze myślenie połączone 
z otwartością na nowe, oryginalne rozwiązania.

Zwolnieni z Teorii to ogólnopolska olimpiada pro-
jektów społecznych. Powstała w 2014 roku, by dać 
każdemu młodemu człowiekowi możliwość tworzenia 
własnych projektów społecznych i nabywania kompe-
tencji przyszłości, takich jak: współpraca, komunikacja 
czy przywództwo. Olimpiada polega na współpracy 
uczestników poprzez platformę internetową www.
zwolnienizteorii.pl, opartą o nowoczesną metodę 
nauczania polegającą na tym, że robiąc prawdziwy 
projekt społeczny, rozwija się praktyczne kompeten-
cje potrzebne w życiu zawodowym.
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dy, którzy zaczynają zarabiać 3,5 roku wcześniej niż ich rówieśnicy. 
Są oni również dwa razy częściej wybierani na praktyki i staże przez 
pracodawców zrzeszonych w  Polskiej Radzie Biznesu, niż kandy-
daci, którzy nie zrealizowali projektu społecznego – podsumowuje 
Paula Bruszewska.

Gadki Szmatki z sensem 

Ponad 15 tysięcy młodych ludzi zainicjowało autorski projekt spo-
łeczny w ramach Zwolnionych z Teorii w roku szkolnym 2018/2019. 
W  Koszalinie była to m.in. Sztuka Codzienności przeprowadzona 
przez uczniów Liceum Plastycznego, a  jeszcze wcześniej głośna 
i nagrodzona w konkursie na najlepsze pomysły Odjazdowa Sztuka 
Koszalińska. Inne zrealizowane projekty to kampanie społeczne, 
edukacyjne, zbiórki charytatywne, projekty technologiczne, lokal-
ne wydarzenia. 

W  realizację projektu Gadki Szmatki oficjalnie zaangażowanych jest 
osiem osób zarejestrowanych na platformie Zwolnieni z  Teorii, na 
czele z  koordynatorką Pauliną Domek i  pomysłodawczynią Pauliną 
Talewską (obie brały udział we wspomnianej już Sztuce Codzienności). 

Paulina Domek uzupełnia: - Do tego trzeba dodać wolontariuszy, 
tak więc bezpośredni i stały udział w projekcie bierze 12 osób, a po-

nadto wspierają nas projektanci kreacji na pokaz mody. Sumując 
wszystkich, otrzymujemy liczbę około 25 osób. Może się ona zmie-
nić w zależności od tego, czy ktoś do nas jeszcze dołączy. 

O co chodzi w projekcie? Pomysłodawcy tak o tym mówią: - „Gdy-
by każdy z nas uświadomił sobie, jak ważne są jego wybory, żyłoby 
nam się lepiej” - tak rozpoczynamy nasze spotkania w koszalińskich 
szkołach. Postanowiliśmy zrobić wszystko, co możemy, by naprawić 
w naszym społeczeństwie coś, na co w codziennym pędzie nie zwra-
camy uwagi. O  „Gadkach” zaczęliśmy myśleć po powrocie z  trasy 
promocyjnej Olimpiady Zwolnieni z Teorii,  adresowanej do matu-
rzystów. „Gadkowicze” chcą przede wszystkim pokazać, że każdy 
z nas ma wpływ na rzeczywistość. Nawet w trakcie kupowania ko-
szulki wybieramy, do czyjej kieszeni trafią nasze pieniądze, prawda? 
Każdy wybór ma swój koszt, nie zawsze podany w złotówkach. 

W  jednym z  facebookowych postów zapytali przekornie samych 
siebie, dlaczego uwzięli się na „sieciówki” odzieżowe. - Trzeba za-
znaczyć, że my „nie chcemy walczyć”, jak to śpiewa zespół Happy-
sad - „my się nie chcemy bić”. Przemysł odzieżowy - jak i każdy inny 
- sam z  siebie nie powie, że coś jest nie tak w  jego działaniu. Cały 
marketing można byłoby wyrzucić do kosza, gdyby ujawniono całą 
prawdę na temat produkcji.

Podstawowym celem akcji jest więc uświadamianie nie tylko mło-
dym konsumentom, że kolejny kupiony ciuszek, to z  jednej strony 
potencjalnie efekt wyzysku pracowników w którymś z krajów Trze-
ciego Świata, a z drugiej - w ostateczności - kolejny śmieć obciążają-
cy środowisko naturalne. 

Jak to działa? 

Oddajmy głos Paulinie Domek: - Z  prelekcjami odwiedziliśmy pra-
wie wszystkie szkoły średnie w Koszalinie oraz kilka podstawówek 
- w Sarbinowie, Manowie, SP 18 i Euroszkołę. Mówiliśmy tam o tym, 
że każdy z nas ma wpływ i wybór, uświadamialiśmy według jakich 
schematów najczęściej wybieramy, a także wspominaliśmy o tym, 
jak wpływa przemysł odzieżowy na środowisko. Warsztaty szycia 
odbywały się popołudniami w koszalińskich kawiarniach przez mie-
siąc - od poniedziałku do czwartku. Mógł na nie przyjść każdy. Two-
rzyliśmy tam wiele cudownych rzeczy za pomocą igły i nitki. Udało 
nam się zorganizować warsztaty w innych miastach w Polsce – we 
Wrocławiu i Warszawie. W warsztatach chodzi zaś o to, by udowod-
nić, że naprawdę w prosty sposób można zrobić z czegoś „do kosza” 
coś nowego, niepowtarzalnego, za niewielkie pieniądze lub za darmo. 

Wielki finał w marcu

Młodzi ludzie nie zwalniają tempa. Do końca marca będziemy mogli 
obserwować finał ich działań - dwa pokazy mody (7 marca, w trak-
cie Dnia Kobiet w Galerii Emka, około godziny 17.30) oraz 19 mar-
ca (w Centrum Kultury 105). Tego dnia w CK 105 o godzinie 17.50 
wystartuje dwudziestopięciominutowy finał akcji, a  zaraz po nim 
odbędzie się pokaz filmu w  ramach cyklu „SzminkaMovie”. Wstęp 
na wydarzenie jest bezpłatny, ale za bilet na za film trzeba zapłacić.

Paulina Domek wyjaśnia: - W trakcie pokazów mody prezentowane 
będą kreacje tworzone wedle jednej zasady - „nie kupujemy w sie-
ciówkach”. Wystąpią nasi rówieśnicy, znajomi, nauczyciele - każdy, 
kto chciał się włączyć. Pokazy - w Emce i w CK105 są przeznaczone 
dla wszystkich. 

Gadki Szmatki śledzić można na bieżąco dzięki profilom:
www.facebook.com/GadkiSzmatki 
instagram.com/gadkiszmatki
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pochodzą z turcji, Francji, portugalii, Hiszpanii. przebywają na politechnice koszalińskiej w ramach 
międzynarodowego programu wymiany edukacyjnej erasmus+. kształcą się, poznają nasz kraj 
i zwyczaje. niektórzy przyjechali do koszalina na jeden semestr, inni spędzą u nas cały rok. co ich 

w polsce dziwi? co zaskakuje? za co polubili nasz kraj? 

autor: marcin kaniewski / Fotografie: agnieszka orsa

obcokrajowcy na politechnice koszalińskiej 

Najbardziej brakuje nam 
słońca i uśmiechu
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W
iększość przed przyjazdem niewiele słyszała o  Polsce. 
– Wiedzieliśmy tylko, że leży w pobliżu Niemiec – przy-
znaje Julien Maurel, student INSA Centre Val de Loire, 

uczelni technicznej działającej w  środkowej Francji. Do Koszalina 
przyjechał z  kolegą ze studiów Thomase Hyvrierem. Nadrabiają 
zaległości: poznają polskie zwyczaje i przeszłość. 11 listopada po-
jechali do Krakowa. Zwiedzili Wawel, oglądali uroczystości patrio-
tyczne na Rynku Głównym. – Próbowaliśmy nawet śpiewać polskie 
pieśni patriotyczne – chwali się Thomas. 

Utku Akçay, który studiuje inżynierię mechaniczną w jednej z naj-
większych uczelni w tureckim Stambule, wspomina, że kiedy wybie-
rał się do Polski, ludzie ostrzegali, że to bardzo zimny kraj, a Polacy 
są wrogo nastawieni do cudzoziemców. – Okazało się, że nie jest aż 
tak zimno, a  ludzie są przyjaźni – zapewnia. Przyznaje jednak, że 
kiedy w Koszalinie wybrał się do pubu z koleżankami z Turcji, któ-
re miały na głowach tradycyjne muzułmańskie okrycia, kilku pod-
chmielonych gości wykrzykiwało antyislamskie hasła. – Ale to może 
zdarzyć się w każdym innym miejscu świata – bagatelizuje. 

Byli i tacy, którzy do pobytu w Koszalinie solidnie się przygotowy-
wali. Alberto López del Amo Gorgojo, student Wydziału Nauk Ści-
słych Uniwersytetu w Grenadzie (Hiszpania) w czasie ubiegłorocz-
nych wakacji z rodzicami podróżował po Polsce. Zobaczył Wrocław, 
Gdańsk, Kraków i Warszawę. – Sporo czytałem też o historii Polski. 
Wiedziałem, że Niemcy i Rosja napadli na wasz kraj, a w wyniku woj-
ny Warszawa legła w gruzach – opowiada. - Teraz stolica jest taka 
nowa i duża. Byłem pod wrażeniem. Miasto wstało z kolan, bo ludzie 
starali się zapomnieć o przeszłości. 

Gdzie jest śnieg? 

W Polsce wiele rzeczy jest innych niż tam, skąd pochodzą.  Przyro-
da, klimat, miasta, ludzie. Co zaskoczyło ich najbardziej? Oczywiście 
pogoda i to, że jest tak ciemno. Przyjechali do Polski w październi-
ku ubiegłego roku. Kolejne miesiące to czas, kiedy przez większość 
doby panuje u nas noc, na co my właściwie nie zwracamy uwagi. – 
W  stosunku do Francji tracimy jakieś dwie godziny. W  Koszalinie 
w środku zimy o 15.30 robiło się ciemno, a u nas 17.30 – objaśnia 
Julien Maurel. 

Jose Carlos Abreu Santos, student z Porto w Portugalii, liczył na to, 
że w Polsce zobaczy śnieg: - Bezśnieżna zima wprawia w przygnę-
bienie - mówi. 

Bardzo zdziwiło ich także to, że tak mało osób  – szczególnie w mniej-
szych miastach - mówi po angielsku. Tak jest na ulicy i w urzędzie. 
Młodzi, nawet jeśli znają język, wstydzą się mówić, boją się, że się 
ośmieszą. 

– I kiedy mówię, że nie znam polskiego, ludzie powtarzają jakieś sło-
wo po polsku coraz głośniej i wyraźniej, wierząc, że dzięki temu je 
zrozumiem - tłumaczy Utku Akçay, student z Turcji.  - Czekam przed 
drzwiami i kilka razy słyszę: „Otwarte, otwarte, otwarte!”. A i tak nie 
rozumiem. 

I na odwrót: Polacy promienieją z radości jeśli obcokrajowiec powie 
kilka słów po polsku. – W sklepie albo w akademiku mówię  „dzień 
dobry”, „cześć” albo „sie ma” i od razu widzę uśmiechy na twarzach 
– dodaje. 

A  o  uśmiech u  Polaka nie jest tak łatwo. – Hiszpanie są zawsze 
uśmiechnięci. Na ulicy uśmiechamy się do siebie tak zwyczajnie, po 
koleżeńsku – przyznaje Alberto, student z Grenady. – Wiem, że  to 
zasługa słońca. Bardzo mi tego w Polsce brakuje, dlatego przed Bo-
żym Narodzeniem na miesiąc pojechałem do rodziców. Bez słońca 
byłbym bardzo smutny. 

Studenci zgodnie przyznają, że Polacy są zamknięci i przynajmniej 
w pierwszym kontakcie mniej bezpośredni. – Ludzie, których mija-
my na ulicy, są skupieni. Nie patrzą dookoła – ocenia Francuz Julien 
Maurel. – Mają jakiś cel, do którego zmierzają i starają się nie stracić 
go z oczu.  

Dodaje, że na początku w relacjach z Polakami była zima. Ale taka 
nieprzystępność to tylko zewnętrzna powłoka. - Znajoma zaprosiła 
nas na imprezę z okazji przeprowadzki do innego mieszkania. Po pół 
godzinie wszyscy traktowali nas jak przyjaciół. 

Julien podkreśla, że Polacy są bardzo przywiązani do religii. Na 
ulicach widać dużo pomników upamiętniających ludzi związanych 
z Kościołem. Tego we Francji się prawie nie spotyka. Twierdzi także, 
że święta w Polsce nie są aż tak skomercjalizowane jak w jego kra-
ju. W sklepach we Francji w grudniu nie ma takiej rzeczy, której nie 
sprzedaje się pod kątem zbliżających się świąt. 
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W  opinii zagranicznych studentów bardzo cenimy sobie tradycję. 
Zauważyli to szczególnie właśnie w  okresie Bożego Narodzenia. 
– Na ulicach było wtedy pusto, wszyscy jechali do swoich rodzin. 
To bardzo miły zwyczaj – zauważa Utku Akçay. Studenta z  Turcji 
zdziwiła jeszcze jedna rzecz: kiedy wybrał się z  kolegą do pubu, 
ochroniarz upewniał się, czy nie są z Ukrainy albo Rosji. Kazał nawet 
pokazać paszporty. – Zrozumieliśmy, że za Rosjanami i Ukraińcami 
Polacy nie przepadają. Zdziwiło nas to, bo przecież wszyscy jeste-
ście Słowianami. My bardzo lubimy narody spokrewnione z  Tur-
kami. Jeśli spotykamy kogoś z Azerbejdżanu albo Kazachstanu, to 
cieszymy się tak jakbyśmy spotkali przyjaciela. 

Pomorze i Koszalin 

Jose Carlos Abreu Santos, student z Portugalii wspomina, że kiedy 
jechał busem z Berlina do Koszalina ze zdziwieniem oglądał wielkie 
połacie lasów i pól, między którymi czasem wyrastały małe miasta.  
– Portugalia jest mniejsza  i ma bardziej zwartą zabudowę. 

Sam Koszalin studenci opisują jako małe, ciche i  spokojne miasto. 
Politechnika Koszalińska też jest bardzo kameralna (w Stambule na 
jednym kierunku jest nawet 400 osób). Polscy wykładowcy są wy-
rozumiali i traktują studentów po przyjacielsku. 

Koszalin nie ma tak dużo do zaoferowania, jak największe polskie 
ośrodki. W naszym mieście brakuje przytulnych miejsc i historycz-
nej zabudowy. – Jest tu sporo domów w  stylu sowieckim. Ale tak 
wygląda wiele osiedli w Polsce – ocenia student z Hiszpanii. 

Jest  mniej kolorowo niż na południu czy zachodzie Europy, wieczo-
rem na ulicach życie zamiera. – We Francji łatwiej znaleźć bar czy 
restaurację, bo na zewnątrz jest mnóstwo stolików, przy których 
przesiadują ludzie. U  was często z  ulicy widać tylko mały szyld, 
trzeba zejść schodami w  dół, by gdzieś w  podziemiu odkryć duży 
pub. W  lokalach gwarno jest głównie w  weekendy – zauważa Ju-
lien. 

Thomas Hyvrier przyznaje jednak, że jeśli ktoś się stara, znajdzie w Pol-
sce to, co go interesuje. On na przykład nawiązał kontakt z koszalińską 
drużyną rugby i regularnie chodził na treningi. Z kolegą pomagał też 
w prowadzeniu lekcji francuskiego dla uczniów Liceum im. Dubois. 

Kraj pierogów ruskich  

No i  jeszcze kuchnia, która jest zupełnie inna niż ta w  Hiszpanii, 
Francji czy Portugalii. W  Polsce nie je się tak dużo warzyw i  nie 
używa tak wielu przypraw jak np. w krajach śródziemnomorskich. 
Najpopularniejsze danie to, zdaniem cudzoziemców, pierogi, które 
nie wiadomo dlaczego w Polsce noszą miano ruskich. – Można je za-
mówić prawie w każdym barze – dodaje Julien. Zagraniczni studenci 
bezbłędnie wymieniają także nazwę polskiej przekąski („zapiekan-
ka”) i najpopularniejszych zup: pomidorowa, żurek, flaki. – A ja ko-
cham pączki – zachwyca się Alberto z Grenady. 

Żałują, że w  Koszalinie nie ma barów mlecznych, w  których moż-
na tanio zjeść tradycyjne polskie posiłki (bary mleczne widzieli np. 
w Krakowie i Warszawie). Ale są miejsca z dobrą pizzą i piwem. 

Utku Akçay cieszy się, że w  Polsce tak popularny jest też kebab. 
Tęskni jednak do innych tureckich potraw: dolmy (faszerowanych 
warzyw) i  sarmy (rodzaj gołąbków – farsz zawija się w  specjalnie 
przygotowane liście winogron). Zauważa,  że w  polskich restaura-
cjach przeważają dania z wieprzowiny. Dla muzułmanów jest to kło-
potliwe. – Ja akurat nie jestem zbyt religijny. Mnie wieprzowina po 
prostu nie smakuje. 

Jose Carlos Abreu Santos ma inną trudność  – jest weganinem. Stara 
się unikać nawet nabiału (czasami skusi się na żółty ser). – Kupić da-
nie, w którym nie ma składników pochodzenia zwierzęcego? To jest 
trudne nie tylko w Polsce – przyznaje. 

Nie żałują przyjazdu do Polski. Odkryli część Europy, o której wcze-
śniej wiedzieli bardzo mało. 

Erasmus+ to program Ko-
misji Europejskiej w dzie-
dzinie edukacji, szkoleń, 
młodzieży i sportu na lata 
2014-2020. Jego całkowity 
budżet wynosi 14,7 mld 
euro. Studenci uczelni 
wyższych mogą zarówno 
studiować za granicą, jak 
i odbyć praktyki w innym 
kraju. W programie uczest-
niczy 28 państw należą-
cych do Unii Europejskiej 
oraz 2 kraje kandydujące 
(Turcja i Macedonia), 
a także państwa należące 
do Europejskiego Stowa-
rzyszenia Wolnego Handlu 
i Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (Islandia, 
Liechtenstein, Norwegia, 
Szwajcaria). 



Jeśli więc jesteś:
- Lekarzem
- Farmaceutą
- Prawnikiem
- Sędzią, prokuratorem, radcą prawnym, adwokatem, notariuszem oraz komornikiem
- Osobą duchowną (z programu skorzystać również mogą instytucje kościelne)
- Architektem prowadzącym własną działalność
- Geodetą prowadzącym własną działalność
- Lekarzem weterynarii
- Rolnikiem posiadającym numer identyfikacyjny Ewidencji producentów rolnych 
  Agencji i Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
- Nauczycielem
- Pielęgniarką
- Urzędnikiem państwowym lub pracownikiem legitymującym się ważnym
  paszportem dyplomatycznym
- Ratownikiem medycznym
- Górnikiem
- Seniorem
- Pracujesz w służbie mundurowej

Możesz skorzystać ze specjalnego rabatu na zakup nowego samochodu.

Więcej informacji w Salonie Volkswagen Koszalin
ul. Gnieźnieńska 24B, tel: (94) 317 79 50, salonvw.koszalin@ahc-grupa-cichy.pl

SPECJALNY RABAT FLOTOWY 
DLA PROFESJONALISTÓW

Volkswagen przygotował specjalną ofertę rabatową
dla wybranych grup zawodowych i społecznych!
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Po raz 14. odbył się Bal Charytatywny na rzecz Domu Hospicyjno-Opiekuńczego Caritas im. Biskupa 
Czesława Domina w Darłowie. W Hotelu Lidia SPA & Wellnes 1 lutego br. zebrało się ponad 150 osób 

gotowych w trakcie zabawy otworzyć serca i portfele, aby wspomóc darłowską placówkę.

Fotografie: Artur Wejnerowski

G
ości powitała Joanna Klimowicz, prezes Fundacji Morze Mi-
łości w Darłowie, a ks. bp Edward Dajczak podziękował im 
za uczestnictwo w dobroczynnej imprezie.

Dochód z balu (ponad 80 tys. zł) pozwoli na zakup auta do obsługi 
hospicjum domowego i  stacjonarnego. Licytowano wiele atrakcyj-
nych przedmiotów: koszulkę Roberta Lewandowskiego z  autogra-
fem - ufundowaną przez Roberta Zawadę, ikonę Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy – od bpa Edwarda Dajczaka, zdjęcie wraz z piłką 
tenisową z autografem Agnieszki Radwańskiej - ufundowane przez 
Andrzeja Herdzika czy panoramę Miasta Darłowo autorstwa Ka-
rola Matusiaka. Za ponad 2 tys. zł wylicytowano karykaturę Arka-
diusza Klimowicza, burmistrza Darłowa. Największą sumę (ponad 8 

tys. zł) uzyskano z licytacji ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 
daru państwa Lampków. 

Organizatorem XIV Balu Charytatywnego była Fundacja Morze 
Miłości. Oprócz jej prezes Joanny Klimowicz w sposób szczególny 
do sukcesu dobroczynnego wydarzenia przyczynili się: Czesław 
i Danuta Woźniakowie, ks. Krzysztof Sendecki, o. Damian Basarab, 
Dorota Ratkowska, Danuta Puczyńska oraz liczne grono wolonta-
riuszy i ludzi dobrej woli. 

Bal poprowadził Rafał Bochenko, oprawę muzyczną zapewnił ze-
spół Good Evening Orchestra z Poznania. 

Bal dla hospicjum

Członkowie Fundacji Charytatywnej „Morze Miłości” z księdzem biskupem ordynariuszem 
Edwardem Dajczakiem (w centrum). Od lewej: Danuta i Czesław Woźniakowie, Joanna 
Klimowicz (prezes fundacji), Dorota Ratkowska, o. Dariusz Basarab, ks. Krzysztof Sendecki. 
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w naszym cyklu prezentacji koszalińskich fotografików, dla których fotografia nie jest zawodem, publi-
kujemy zdjęcia pana waldemara walczaka.

Galeria JedneGo autora

WaLDEMar WaLCZaK
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Ś
ledzenie profilu pana Waldemara na Facebooku pozwala wyciągnąć sporo wniosków na 
temat tego, jak podchodzi on do fotografii. Pewne jest, że prawie nie rozstaje się z apa-
ratem. Sporo czasu spędza na wędrówkach po Koszalinie i najbliższej okolicy – często 

gdy dopiero budzi się dzień, stąd ciekawe światło, snujące się poranne mgły na wielu zdję-
ciach, oniryczna atmosfera. Owocem długich spacerów są klimatyczne obrazy miejsc, które 
niby znamy, a które dzięki przefiltrowaniu przez wrażliwość fotografika stają się czymś no-
wym. Tak jest na przykład z Dzierżęcinką, która okazuje się całkiem dziką rzeką, intrygującą, 
piękną.  Wśród zdjęć pana Waldemara uwagę zwracają również te, które pokazują szczegóły 
przyrodnicze: rośliny, owady, ptaki. A  zupełnie rozczulające są fotografie wnucząt autora. 
Dziadek tworzy dla nich wyjątkowe pamiątki dzieciństwa.      
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ryce Południowej, spędziła dwa lata wśród Indian i w tajemniczych 
okolicznościach zniknęła. Jadwiga Toeplitz-Mrozowska (popularna 
przed wojną śpiewaczka i aktorka) podróżowała na norweskie Lo-
foty i Bliski Wschód, sporządzając mapy i wytyczając nowe szlaki. 
Jako pierwsza Polka samotnie dotarła do Tybetu. Maria Czaplicka 
pragnęła zostać antropologiem, tak jak Bronisław Malinowski. Wy-
ruszyła z  ekspedycją naukową na Syberię, gdzie w  ekstremalnych 
warunkach badała zwyczaje szamanów. Ula Ryciak prowadzi czy-
telnika szlakami bohaterek, pokazując nie tylko niezwykłe kobiety, 
ale również ograniczającą je presję społeczną, której przełamanie 
wymagało siły charakteru i odwagi. 

JOHN MAxWELL COETZEE: 
„ŚMIERĆ JEZUSA” 
Prowokacyjna powieść bestselle-
rowego południowoafrykańskiego 
pisarza, laureata Literackiej Na-
grody Nobla (2003) i  dwukrotnie 
Nagrody Bookera. Na meczu piłki 
nożnej David spotyka  tajemnicze-
go mężczyznę. Za jego namową zo-
stawia rodziców  i  przeprowadza 
się do sierocińca. Szybko zjednuje 
sobie uczniów. Zostaje obwołany 
bogiem. Powieść Coetzeego jest 
mroczna, obrazoburcza. To osa-

dzona we współczesnym świecie historia świętej rodziny. Jej lektu-
ra jest mocnym doświadczeniem, niezależnie od wyznawanej wiary 
i poglądów. Wyjątkowo prosta forma narracji i język przyjazny każ-
demu czytelnikowi sprawiają, że przeżywa się i  rozważa kwestie 
trudne, a nieraz bolesne, opisane w niezwykle przystępnych i wy-
razistych obrazach. Mistrzostwo formy polega na wyjątkowej dys-
cyplinie, z jaką Coetzee skonstruował tę książkę. Można pokusić się 
o ocenę, że nie tylko jest to najlepsza część trylogii o Davidzie, ale 
że dwie poprzednie były zaledwie przygotowaniem do tego dzieła. 
„Śmierć Jezusa” nie straciłaby nic na wartości, gdyby dwa wcześniej 
wydane tomy jej nie poprzedziły. Warto polecać ją jako dzieło od-
rębne, osobne i rozpatrywać samo w sobie.

ANDRZEJ STRUMIŁŁO: 
„POWIDOKI. WIERSZE 
I ZAPISKI Z LAT 1947-2019"
Obecnie już 93-letni Andrzej 
Strumiłło sobie tylko wiadomym 
sposobem łączy rozliczne talenty 
– jest równocześnie rzeźbiarzem, 
grafikiem, malarzem, rysowni-
kiem, fotografem, ilustratorem, 
poetą, diarystą, edytorem, sce-
nografem, wystawiennikiem, ko-
lekcjonerem dzieł sztuki, podróż-
nikiem, hodowcą koni arabskich, 
profesorem wykładającym na 

uczelniach artystycznych, animatorem wydarzeń kulturalnych. Po 
wojnie repatriował się z  Nowogródczyzny do Lublina. Studiował 
w  PWSSP w  Łodzi u  Władysława Strzemińskiego i  w  krakowskiej 
ASP, razem z Tadeuszem Wróblewskim, Andrzejem Wajdą i Janem 
Tarasinem. Zwiedził wiele krajów, widział wojnę w Wietnamie, prze-
szedł z plecakiem tysiące kilometrów syberyjskiej tajgi, poznał Taj-
landię, Chiny, Japonię, Mongolię, Indie, Nepal, przemierzył Himala-
je, Ałtaj, Kraj Chabarowski, Kaukaz, pustynię Gobi. Obok rysunków, 
grafik i  fotografii powstawały wtedy także wiersze, utrwalające 
momenty olśnień, przemyśleń inspirowanych przez myśl Wschodu, 
tradycje taoistyczne i  buddyjskie. Wybór z  72 lat twórczości pre-
zentuje to, co w poezji Andrzeja Strumiłły najlepsze.

ABP GRZEGORZ RYŚ: 
„O RZECZACH WAŻNYCH” 
Czy Kościół w Polsce utracił wiary-
godność? Co robić wobec rosnącej 
agresji w życiu publicznym? Jak za-
chować wiarę w  czasach zgorsze-
nia? Czy miłość jest możliwa, czy 
jest tylko pięknym marzeniem? Co 
z  katolikami, którzy nie odnajdują 
dziś swojego miejsca w  Kościele? 
Odpowiedzi abpa Rysia wymyka-
ją się schematom, bo on sam da-
leki jest od stereotypu pysznego 
hierarchy. Tym, co je łączy, jest 

zachęta, aby wracać do rzeczy prostych. Osobiste spotkanie z kimś 
„z  drugiej strony barykady”, wypowiedzenie słowa „przepraszam”, 
zainteresowanie się, kto w  twoim bloku spędza święta samotnie, 
w każdej sytuacji sięgnięcie do Ewangelii, może skutecznie odmienić 
twoje życie – przekonuje abp Ryś. A  inny „nietypowy” duchowny, 
kardynał Konrad Krajewski, mówi o tej książce: „Kiedy czytam tek-
sty abpa Grzegorza, to mam wrażenie, że Bóg we mnie oddycha. A on 
sam, w tym co głosi i jak żyje, staje się dowodem na istnienie Boga!”

ULA RYCIAK: „POŁAWIACZKI 
PEREŁ. PIERWSZE POLKI 
NA KRAŃCACH ŚWIATA” 
Autorka mająca na koncie best-
sellerowe biografie („Potargana 
w miłości. O Agnieszce Osieckiej”, 
„Nela i Artur. Koncert intymny Ru-
binsteinów”) oraz reportaże z pię-
ciu kontynentów świata, w swojej-
najnowszej książce podąża śladem 
pierwszych Polek - odkrywczyń. 
Co sprawiało, że porzucały spokoj-
ne życie i jechały tam, gdzie nikogo 
jeszcze nie było? Michalina Isa-

akowa, słynna poławiaczka motyli, samotnie wędrowała po Ame-

nowości i hity 
wydawnictwa 

znak

Prestiżowe 
książki

proponuje: andrzej mielcarek
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w dniu, w którym dotarła do nas zapowiedź tej książki, agencja reutersa - dostawca informacji dla 
mediów z całego świata - pochwaliła się, że w oparciu o sztuczną inteligencję zaczęła produkować 
sportowe wiadomości wideo. z wykorzystaniem wizerunku ossiana shine’a, dziennikarza agencji, 
powstał automat prezentujący wiadomości sportowe. tak więc widzimy shine’a, słyszymy jego głos, 
ale nie on do nas mówi. nie on, a więc kto? w poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie pomocna 

może być dr aleksandra przegalińska, najbardziej znana polka w świecie nowych technologii. 

Witajcie w rzeczywiście 
nowym świecie

aleksandra przegalińska, paweł oksanowicz: „sztuczna inteligencja. nieludzka, arcyludzka. Fenomen świata nowych technologii”. kraków 2020

W
  jakim celu została stworzona sztuczna inteligencja, 
jak działa i  jaki ma wpływ na nasze życie? Czy roboty 
przejmą władzę nad światem? Kto już wkrótce zastą-

pi nas w  biurze i  fabryce? Czy matematyczna istota/emanacja 
sztucznej inteligencji może mieć emocje? 
O  tym wszystkim traktuje opublikowany 
przez Wydawnictwo ZNAK dialog Alek-
sandry Przegalińskiej i dziennikarza Pawła 
Oksanowicza. Premiera książki „Sztuczna 
inteligencja. Nieludzka, arcyludzka” już 11 
marca br.  

Według podstawowej definicji sztuczna 
inteligencja (określana również skrótem 
SI; ang. artificial intelligence, AI) to dzie-
dzina wiedzy obejmująca logikę rozmytą, 
obliczenia ewolucyjne, sieci neuronowe, 
sztuczne życie i robotykę. To również dział 
informatyki zajmujący się inteligencją – 
tworzeniem modeli zachowań inteligent-
nych oraz programów komputerowych 
symulujących te zachowania. Inna defini-
cja określa ją jako „zdolność systemu do 
prawidłowego interpretowania danych 
pochodzących z  zewnątrz, nauki na ich 
podstawie oraz wykorzystywania tej wie-
dzy, aby wykonywać określone zadania 
i osiągać cele poprzez elastyczne dostoso-
wanie”.

Przekładając to na język codzienny, można powiedzieć, że to inte-
ligencja stworzona, a  nie naturalna. Jako technologia i  dziedzina 
badań naukowych rozwija się na styku z neurologią, psychologią 
i kognitywistyką, a nawet ze współczesną filozofią. Głównym za-
daniem badań nad tak pojmowaną sztuczną inteligencją jest kon-
struowanie maszyn i  programów komputerowych zdolnych do 
realizacji wybranych funkcji umysłu i  ludzkich zmysłów. Inaczej 

mówiąc, tworzenie czegoś, co dotychczas było dostępne wyłącz-
nie człowiekowi.

Natalia Hatalska, zajmująca się nowoczesnym marketingiem, tak 
podsumowuje lekturę książki „Sztuczna 
inteligencja. Nieludzka, arcyludzka”: - Po-
doba mi się jej przekrojowość, podobają 
mi się odwołania do popkultury, przykłady 
z  życia i  możliwe scenariusze przyszłości. 
Autorzy nie tylko dostarczają czytelnikowi
konkretnych danych, podejmują też temat 
ludzkich wartości i zostawia nas z refleksją 
nad tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. 
Ta książka wciąga, trudno się od niej ode-
rwać.

Podpisujemy się pod tą opinią. Rzadko 
można trafić na pozycję popularnonauko-
wą, która tak absorbuje czytelnika. Jak za-
uważył dziennikarz Marcin Prokop, sztucz-
na inteligencja coraz mocniej wpływa na 
każdą dziedzinę naszego życia, nawet jeśli 
w  danym  momencie tego wpływu sobie 
nie uświadamiamy. Ale nie należy jej się 
bać! Wręcz przeciwnie – trzeba ją zrozu-
mieć i oswoić. - Dlatego bardzo się cieszę, 
że powstała ta pasjonująca książka, nie 
tylko dla fanów nowych technologii – pod-
kreśla.

Aleksandra Przegalińska doktoryzowała się w dziedzinie filozofii 
sztucznej inteligencji w  Instytucie Filozofii Uniwersytetu War-
szawskiego. Do niedawna prowadziła badania w  prestiżowym 
Massachusetts Institute of Technology w  Bostonie. Jest absol-
wentką The New School for Social Research w  Nowym Jorku. 
Wkrótce rozpocznie badania nad automatyzacją pracy w Labour 
and Worklife Program na Harvardzie.

i   1 0 4   i

i   k u lt u r a   i







„O
toczenie bywa dyskretne, często przymyka oczy, a cza-
sami dowiaduje się o  problemie dopiero, gdy wydarzy 
się tragedia. Wstawiona sędzina na rozprawie, pijana 

lekarka na dyżurze w szpitalu, celebrytka zatrzymana za jazdę „pod 
wpływem”, kobieta, która pozostawiła dziecko bez opieki, bo była 
na bani, a ono weszło na parapet na dziesiątym piętrze, noworodek, 
który urodził się z  promilami, bo ciężarna matka była w  alkoholo-
wym ciągu. To coraz częstsze przypadki” – pisze autorka, znana ko-
szalińska dziennikarka i pisarka.

Alkoholizm, w tym alkoholizm kobiet, to poważny problem społecz-
ny i medyczny. Świadczą o tym dane, które wskazują na ponad mi-
lion uzależnionych Polek. Statystyki pokazują poza tym, że młode 
Polki do 25. roku życia piją tyle samo, co mężczyźni! Średnia waha 
się od 9 do ponad 12 litrów czystego alkoholu na głowę w  ciągu 
roku. Alkoholu nadużywa prawie jedna trzecia ciężarnych. Pań-
stwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podaje, 
że w 2015 roku urodziło się w naszym kraju około 9000 dzieci z za-
burzeniami rozwojowymi, powstałymi przez kontakt z  alkoholem 
w okresie płodowym.

We wstępie do swej książki Magda Omilianowicz pisze: „Skąd ten 
temat? Dlaczego? Bo coraz więcej kobiet pije i  piją coraz bardziej 
niebezpiecznie? A  może dlatego, że w  gronie moich znajomych 
i  przyjaciół są ludzie, którzy zmierzyli się z  tym problemem? Są 
wśród nich wygrani, którzy nie piją od lat, i przegrani, którzy wciąż 
walczą z  nałogiem. Niektórzy już nie żyją. (…) Kiedyś pracowałam 
z  piękną kobietą, która pozornie miała w  życiu wszystko. Udane 
małżeństwo, dziecko, świetną pracę, w której była doceniana. Pije 
do dzisiaj. Mąż odszedł, posadę straciła i nie przypomina już dawnej 
siebie – zadbanej i kreatywnej. Widuję ją pod sklepami, czasem pod 
kościołem, gdzie żebrze o kilka złotych. I często je dostaje, bo jeździ 
teraz na wózku inwalidzkim; to porusza ludzi. Ze wszystkimi oso-
bami, które na potrzeby książki zgodziły się ze mną porozmawiać, 
w różnych sytuacjach zetknął mnie los. Prywatnie albo zawodowo. 
To alkoholiczki na początku swojej drogi, ale też kobiety, które nie 
piją od ponad 20 lat. To Dorosłe Dzieci Alkoholików i partner kobie-
ty pijącej. Zaufali mi, i może dzięki temu łatwiej im było się otworzyć 
i opowiedzieć, jak alkoholowy nałóg wygląda naprawdę, dotykając 
często bardzo intymnych, prywatnych sfer. Opowiedzieli o tym bez 
ściemy, bez pudru, bez filtrów upiększających, choć często bardzo 
bolało. Każda z tych rozmów była bolesna – nie tylko dla nich, ale 
także dla mnie, bo i mnie ta choroba zabrała kogoś bliskiego.”

Właśnie dlatego warto po tę książkę sięgnąć. I rozejrzeć się wokół 
siebie, bo być może ktoś obok nas wysyła sygnały, których nie po-
winniśmy zignorować, a raczej pomóc mu nie wpaść w matnię, z któ-
rej może się nie wydźwignąć. A  kobiecie jest jeszcze trudniej niż 

Jedenaście litrów czystego spirytusu wypija rocznie statystyczny polak. w przeliczeniu na „zwykłą” 
wódkę daje to mniej więcej 50 półlitrowych butelek. wypijają państwo co tydzień flaszkę wódki? 
z pewnością nie. a jednak ktoś wyrabia tę fatalną „normę” za siebie i za innych – w tym za niemowlęta, 
zaprzysięgłych abstynentów i starców. i nie są to tylko pijaczkowie z osiedlowych skwerków. szacuje się, 
że uzależnienie od alkoholu jest problemem ponad miliona polek. i to temu, jak piją polki, poświęcona 

jest najnowsza książka magdy omilianowicz. 
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mężczyźnie, zgodnie ze słowami Miki Dunin, które stały się mottem 
książki: „Alkoholik się nie liczy. Alkoholik jest obrzydliwy. Alkoholik 
jest godny pożałowania. Jest niechciany, niepożądany. A alkoholicz-
ka jest kimś znacznie gorszym.”
 
Magda Omilianowicz: „Mistrzynie kamuflażu. Jak piją Polki”. Wy-
dawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, Białystok 2020  

Piją, bo muszą, i jest ich coraz więcej

autor: andrzej mielcarek
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ponad rok temu odszedł zygmunt wujek, koszaliński rzeźbiarz i wyjątkowy człowiek. na początku 
lutego br. powrócił do koszalinian na kartach książki, którą wydało archiwum państwowe 
w koszalinie. ale to nie wszystko, co mieszkańcom naszego regionu proponuje nasza instytucja 

- oferta jest bardzo bogata i na pewno każdy znajdzie u nas coś dla siebie. 

autor: katarzyna królczyk, dyrektor archiwum państwowego w koszalinie / Fotografie: izabela rogowska 

Zygmunt Wujek i nie tylko
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„Z
ygmunt Wujek. Artysta nietypowy” - tak brzmi tytuł naj-
nowszego wydawnictwa AP. Album powstał  przy dofi-
nansowaniu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych 

oraz Prezydenta Miasta Koszalina, a trudu opowiedzenia o różnych 
obliczach najsłynniejszego regionalnego rzeźbiarza podjęła się dr 
Anna Gut-Czerwonka. Udało się to m.in. dzięki materiałom doty-
czącym życia i twórczości artysty, przechowywanym w zasobie ko-
szalińskiego Archiwum.  

6 lutego br. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyła się uroczy-
sta promocja książki połączona z debatą poświęconą zmarłemu 22 
grudnia 2018 roku artyście.  

Pamiętajmy o Nim   

Jako Archiwum Państwowe postanowiliśmy wesprzeć próbę uka-
zania ponad pięćdziesięcioletniego dorobku twórczego wybitnego 
artysty, rzeźbiarza, medaliera, rysownika i  dokumentalisty nawią-
zującego w swojej twórczości do wydarzeń historycznych. Zygmunt 
Wujek swoją osobowością i wieloletnią twórczą pracą mającą za cel 
uwiecznić bardzo osobiste spojrzenie na Koszalin i region, wzboga-
cił naszą koszalińską tożsamość. Bez jego rzeźb, bez jego wizji i prac, 
bez spotkań z  nim – tych bardziej oficjalnych i  tych prywatnych - 
tożsamość ta byłaby o wiele uboższa.
 
Mało kto wie, że  posiadał on w  swoim dorobku ponad 200 po-
mników odwołujących się do wydarzeń i  postaci historycznych, 
zrealizowanych w  Koszalinie oraz na terenie Pomorza, a  także 
w  Łodzi, Szczecinie oraz poza granicami kraju (w  Korei, Indiach, 
Niemczech, USA czy Hiszpanii). Warto też sobie uświadomić (co 
zostało pokazane w książce dr Anny Gut-Czerwonki), że źródła-
mi inspiracji artysty często stawały się materiały archiwalne 
związane z  wydarzeniami oraz postaciami ważnymi dla historii 
Polski i  naszego regionu. W  książce znalazł się życiorys arty-
sty, szczegółowy wykaz realizacji artystycznych, kalendarium 
pracy twórczej, a  także obszerny wywiad z  artystą. W  albumie 
wykorzystano wiele niepublikowanych wcześniej dokumentów 
z prywatnego archiwum Zygmunta Wujka; w tym również niepu-
blikowany dotąd zbiór grafik artysty ze zbiorów Archiwum Pań-
stwowego w Koszalinie.

Niestety nakład książki był niewielki i już się wyczerpał. Wszystkich 
zainteresowanych zapraszam do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej 
oraz wszystkich jej filii. Pozycja ta dostępna jest również w  wersji 
elektronicznej na stronie internetowej Archiwum Państwowego 
w Koszalinie. Co ważne, wspomnianej promocji książki towarzyszy-
ła wystawa biograficzna przygotowana na podstawie materiałów 
ze spuścizny artysty przechowywanej w  Archiwum Państwowym 
w Koszalinie. 

Książka o Zygmuncie Wujku to nie jedyna nasza tegoroczna publika-
cja. W pierwszej połowie 2020 roku do rąk czytelników trafią „Archi-
wa Środkowego Pomorza”, w których zaprezentujemy naszym zda-
niem najciekawsze i najcenniejsze materiały m.in. z naszego zasobu. 
 
Wspólny projekt dla młodzieży 

Wspomniane książki to tylko część przedsięwzięć, w jakie anga-
żują się nasi pracownicy. Od wielu lat aktywnie uczestniczymy 
w  edukacji historycznej lokalnej społeczności. Archiwiści pro-
wadzą różne formy działalności popularyzatorskiej. Umożliwia-
my naszym użytkownikom zapoznanie się z  przechowywanymi 
źródłami historycznymi poprzez cyklicznie organizowane „dni 
otwarte”, wystawy, publikacje, lekcje archiwalne. W  2019 r. na-
sze Archiwum odwiedziły 22 grupy zorganizowane, co daje blisko 

Skład albumu to dzieło pana Mariusza Króla. Z lewej Joanna Chojecka, 
zastępca dyrektora naczelnego Archiwów Państwowych

Dr Anna Gut-Czerwonka, autorka książki poświęconej Zygmuntowi Wujkowi
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dwie lekcje archiwalne w  miesiącu; łącznie udział w  nich wzięło 
ponad 500 osób. Organizowaliśmy również wystawy okoliczno-
ściowe, wydarzenia plenerowe, prelekcje, wykłady i pokazy uni-
katowych archiwaliów, w  których tylko w  2019 r. wzięło udział 
ponad 5000 osób.

Naszymi odbiorcami, użytkownikami są również uczniowie i  stu-
denci.  Najlepszym tego przykładem jest niedawne porozumienie, 
które zostało oficjalne podpisanie 19 lutego br. na terenie naszej pla-
cówki. Zawarliśmy je z Zachodniopomorskim Kuratrorem Oświaty, 
a  jego treść dotyczy zakresu organizacji wspólnych przedsięwzięć 
edukacyjnych, które będą realizowane w szkołach podstawowych, 
średnich oraz ponadgimnazjalnych z  terenu działania Delegatury 
Kuratorium w Koszalinie oraz Archiwum Państwowego w Koszali-
nie.  I zakres ten jest bardzo bogaty, rozpisany na cały rok. Jednym 
z jego punktów jest współudział młodzieży w organizacji wydarzeń 
związanych z tematem pontyfikatu oraz 100. rocznicy urodzin i 15. 
rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II. Wystawa powstanie w opar-
ciu o materiały archiwalne z zasobu archiwów państwowych, a tak-
że o  unikatowe zdjęcia z  pielgrzymki Jana Pawła II do Koszalina 
udostępnione przez Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. 
Razem z Archiwum Państwowym w Szczecinie oraz Zachodniopo-
morskim Kuratorium Oświaty będziemy organizować wydarzenia 
edukacyjne, wpisujące się w  dziedzictwo kulturowe Pomorza Za-
chodniego.

Pracownicy to nasz potencjał
 
Od wielu lat współpracujemy z  Centralnym Ośrodkiem Szkolenia 
Straży Granicznej. W ramach organizowanych w naszej siedzibie za-
jęć funkcjonariusze z całego kraju dowiadują się, czym są materiały 
archiwalne, stanowiące przecież nasze dobro narodowe i wspólne 
dziedzictwo dokumentacyjne, i  jak powinny być chronione przed 
nielegalnym wywozem poza granice kraju. 

Oczywiście te wszystkie przedsięwziecia i  wydarzenia nie dzieją 
się same. Są one możliwe dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze 
Archiwum. Nasi pracownicy to w większości historycy posiadający 
specjalizację archiwalną i  nauczycielską.  Najlepiej jest przekonać 
się o  tym samemu, zapisując się na zajęcia edukacyjne dotyczące 
historii naszego miasta i  regionu, najciekawszych materiałów ar-
chiwalnych przechowywanych w  naszych zasobach, prowadzenia 
i  zabezpieczania naszych archiwów rodzinnych. Aby skorzystać 
z oferty, należy skontaktować się z Archiwum i umówić termin wi-
zyty. Zajęcia są bezpłatne i  dostępne dla grup zorganizowanych 
w każdym wieku.

Koszalińskie Archiwum jest jednym z  33 archiwów państwowych 
funkcjonujących w  Polsce a  organem zarządzającym archiwami 
państwowymi jest Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. 
Państwowa sieć archiwalna nie pokrywa się z obecnym podziałem 
administracyjnym kraju. Posiadamy oddziały zamiejscowe w Słup-
sku oraz w Szczecinku i działamy na częściach dwóch województw: 
zachodniopomorskiego i pomorskiego. 

Jednym z wielu naszych ważnych zadań jest nadzorowanie sposo-
bu wytwarzania i  gromadzenia dokumentacji przez instytucje pu-
bliczne. W  swoich działaniach kształtujemy nasz przyszły zasób, 
wskazując instytucjom, która część z ich dokumentacji jest na tyle 
ważna, aby była przechowywana wieczyście. Obecnie mamy pod 
szczególnym nadzorem ponad 250 jednostek państwowych i samo-
rządowych. Są to z terenu naszego działania m.in. wszystkie urzę-
dy miast i gmin, starostwa powiatowe, prokuratury, sądy, uczelnie 
wyższe, jednostki służby więziennej, wybrane biblioteki, szkoły, 
szpitale, nadleśnictwa. 

Proces gromadzenia materiałów archiwalnych trwa nieustannie. Na 
to potrzebna jest odpowiednio duża powierzchnia magazynowa. 
Dlatego tak ważna jest  planowana inwestycja rozbudowy i moder-
nizacji naszej siedziby w  Koszalinie. Archiwum pozyska dzięki niej 
nową powierzchnię magazynową do przechowywania swoich cen-
nych zasobów, nową czytelnię akt oraz nowoczesną salę konferen-
cyjną.

Archiwa czekają na Państwa  

Gorąco zachęcam do rozpoczęcia przygody z archiwaliami, bo na-
prawdę może rozpocząć ją każdy. Wystarczy zapoznać się z podsta-
wowymi terminami takimi jak zespół archiwalny, jednostka archi-
walna, przyjść do Czytelni Akt wybranego archiwum państwowego, 
skorzystać z  ogólnodostępnych pomocy archiwalnych, takich jak 
spisy zespołów, inwentarze, przewodniki po zasobie, wybrać mate-
riały, które nas interesują i zamówić je z magazynów, żeby móc sko-
rzystać z oryginalnej dokumentacji na miejscu. Zachęcam również 
do korzystania z zasobów on-line, dostępnych w ogólnopolskim ser-
wisie Szukaj w Archiwach. Archiwa są naprawdę dla każdego. To wy-
jątkowe miejsca, w których przeszłość łączy się z teraźniejszością.
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Firma Hydrostop, producent i  dystrybutor armatury sanitarnej dla obiektów użyteczności 
publicznej, w  tym roku obchodzi ćwierćwiecze działalności. Jest to nie tylko dystrybutor 
włoskiej marki river, ale również jedyny polski producent wodooszczędnej armatury czasowej 

uruchamianej przyciskiem. 

Hydrostop
jedyny polski producent armatury czasowej 

od 25 lat działa w koszalinie 
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„Hydrostop”  sp. c. 
ul. morska 19 G, 75-210 koszalin 

tel. 94 347 08 93/94
kom. 798 957 960

info@hydrostop.com.pl 
www.hydrostop.com.pl

A
rmatura firmy Hydrostop wykorzystywana jest w  sanita-
riatach obiektów użyteczności publicznej takich jak toalety 
galerii handlowych, kin, zakładów pracy, basenów, SPA, sal 

gimnastycznych i fitnessowych oraz we wszystkich tych miejscach, 
gdzie oszczędność wody jest dla właścicieli lub administratorów 
budynków priorytetem. W  ofercie firma ma również wiele innych 
produktów przeznaczonych do restauracyjnych kuchni przemysło-
wych oraz sanitariatów dla osób niepełnosprawnych.

Firma, choć mało znana na rynku lokalnym, umacnia się w  branży 
od ćwierć wieku. Dzieje się tak dlatego, że przedsiębiorstwo działa 
głównie poprzez szeroką sieć sklepów oraz hurtowni instalacyjnych 
w  całej Polsce. Zgodnie z  umową zawieraną z  kontrahentami, nie 
pojawia się na targach handlowych i nie promuje swoich wyrobów 
w  sposób bezpośredni. Korzysta głównie z  kanałów dystrybucji 
swoich lojalnych klientów i w ten sposób rozprowadza swój asorty-
ment po całym kraju.

Co pozwoliło na stały rozwój wśród zróżnicowanej i  cały czas ro-
snącej w liczbę konkurencji? Firma ma kilka reguł, które stają się jej 
atutami. Misją Hydrostopu od początku było propagowanie my-
ślenia proekologicznego poprzez oferowanie armatury radykalnie 
zmniejszającej zużycie wody i  energii w  porównaniu z  armaturą 
tradycyjną.

Zintegrowana dystrybucja wysyłkowa umożliwia szybkie dotarcie 
produktu do klienta nawet na drugim końcu kraju już kolejnego 
dnia od momentu pojawienia się zamówienia w systemie firmowym. 
Wielowymiarowa linia produkcyjna pozwala zaś na realizację nawet 
dużych zamówień inwestycyjnych w krótkim czasie. 

Wiedza pracowników również jest tutaj nie bez znaczenia. Szybkie 
i  kompetentne doradztwo, zarówno w sferze funkcjonalności, jak 

i minimalizowania kosztów ponoszonych przez właścicieli obiektów 
sanitarnych, od początku działalności Hydrostopu było kwestią klu-
czową. Firma stawia zawsze na kompleksową pomoc nabywcy - od 
momentu wyboru produktu, aż po wsparcie w momencie serwiso-
wania wyrobów. Oferuje pełną gamę części zamiennych, aby użyt-
kowanie armatury Hydrostop było bezproblemowe i tanie.

Przedsiębiorstwo od samego początku, czyli od roku 1995 roku, 
znajduje się w Koszalinie. Zmieniao jedynie siedzibę na coraz 
większe obiekty. Pierwsze lata działalności to lokacja w domu jed-
norodzinnym na Rokosowie. Później firma przeniosła się na teren 
Koszalińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Obecnie działa 
w  trzech budynkach przemysłowych przy ulicy Morskiej. Jeden 
budynek to biura, w których pracownicy zajmują się kontaktem 
z  klientem, sprzedażą oraz promocją. Drugi budynek to hala pro-
dukcyjna, gdzie pracownicy techniczni zajmują się planowaniem 
produktu, produkcją, testowaniem oraz serwisowaniem wyrobów. 
W budynku trzecim mieszczą się magazyny.

Firma Hydrostop jest jest na rynku już od 25 lat i patrząc na rosnąca 
liczbę klientów i ich zaufanie do tej marki, można przypuszczać, że 
dalej będzie umacniała swoją pozycję w branży.
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od kiedy koszaliński Janex dopełnił swoją ofertę fotowoltaiką, jego reklamowe hasło „wszystko 
z prądem” nabrało dodatkowego znaczenia. oprócz materiałów potrzebnych do wykonania instalacji 
elektrycznych, bogatego wyboru opraw i lamp renomowanych marek, można w nim obecnie zamówić 
instalację fotowoltaiczną, która wyprodukuje energię elektryczną potrzebną do zasilania oświetlenia 
i wszelkich urządzeń domowych. postanowiliśmy na konkretnym przykładzie sprawdzić, jak wygląda  

oraz ile czasu zajmuje wyposażenie domu we własne źródło prądu. 

Fotowoltaika w ofercie firmy Janex

A
ndrzej Jestrabek, współwłaściciel firmy Janex, wyjaśnia: 
- Instalacja ogniw fotowoltaicznych jest prosta, a  korzyści 
natychmiastowe. Współpracując z  renomowanym produ-

centem – firmą CORAB i doświadczonym wykonawcą – firmą CEL-
TAR, jesteśmy w  stanie zaproponować naszym klientom usługę 
najwyższej jakości. Instalacja fotowoltaiczna pozwala ograniczyć 
rachunki za energię elektryczną niemal do zera. Po prostu prąd pro-
dukujemy sami i zasilamy nim wszystkie urządzenia w domu. Inwe-
stycja we własną instalację fotowoltaiczną to nie tylko oszczędność 
pieniędzy, to również bezpośredni wpływ na ochronę środowiska. 
Najważniejszy jest jednak wybór komponentów oraz zaufanej firmy 
instalatorskiej. My to naszym klientom gwarantujemy

Fotowoltaika – jak to działa? 

Najprościej mówiąc: fotowoltaika to metoda zamiany energii sło-
necznej w elektryczną. Trzeba tu od razu wyjaśnić, że prąd z naszej 

instalacji płynie wprost do gniazdek w naszym domu, a cała wypro-
dukowana przez nas nadwyżka energii trafia do ogólnego systemu 
energetycznego. My zaś mamy prawo bezpłatnie pobrać z  niego 
80 proc. tego, co dostarczyliśmy. Rozliczenie z firmą energetyczną 
(w przypadku Pomorza – z Energą) odbywa się raz do roku, na pod-
stawie wskazań licznika dwukierunkowego. 

Dlaczego tak się dzieje? Gdybyśmy chcieli korzystać z  własnego 
prądu wprost, musielibyśmy dysponować oprócz ogniw fotowol-
taicznych jeszcze szeregiem innych urządzeń, a  zwłaszcza bardzo 
pojemnymi akumulatorami do magazynowania energii na czas, 
kiedy (np. zimą czy w  dni deszczowe) produkcja prądu w  naszym 
ogniwach maleje w takim stopniu, że nie wystarczałaby do zaspoko-
jenia naszych potrzeb. Stąd stosuje się opisane rozwiązanie: naszym 
„magazynem” staje się system energetyczny kraju, co pozwala nam 
uniezależnić się od zmiennego nasłonecznienia i  innych kaprysów 
pogody.



zapraszamy do kontaktu:
salon oświetlenia JaneX

koszalin, ul. przemysłowa 11a
tel. 502 121 807

kołobrzeg, ul. sienkiewicza 30a
tel. 509 496 311
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A dlaczego nie mamy prawa użyć 100 procent wyprodukowanej sa-
modzielnie energii? W przypadku instalacji małych (do 10 kW mocy) 
20 procent, a  w  przypadku większych (powyżej 10 kW mocy) 30 
procent energii jest przeznaczone na pokrycie strat przesyłowych. 
Nie jest to wyłącznie polski problem. W różnych krajach różny jest 
poziom strat w  trakcie przesyłu, a  zależy on od stanu techniczne-
go sieci elektroenergetycznych. W  USA, chcąc ograniczyć straty, 
w niektórych stanach buduje się sieci przesyłowe od nowa. 

Osoba zainteresowana instalacją fotowoltaiczną w biurze firmy Ja-
nex uzyska wszystkie podstawowe informacje dotyczące warunków 
zamówienia. Jeśli zdecyduje się na taką inwestycję, wkracza Celtar – 
firma montażowa i to z nią bezpośrednio zawiera się umowę. 

Prąd w kilka dni 

Pierwszy krok do własnej instalacji fotowoltaicznej to wizyta spe-
cjalisty z Celtaru. Ryszard Grądtke, właściciel firmy, wyjaśnia: - Ja-
nex prezentuje klientom ofertę rozwiązań fotowoltaicznych, ale 
cała późniejsza obsługa formalna i techniczna należy do nas. Proces 
trwa krótko. Podczas spotkania z klientem i oględzin nieruchomości 
ustalamy potrzeby klienta, a  następnie projektujemy i  wyceniamy 
instalację. Po zaakceptowaniu przez klienta projektu, o  ile mamy 
w magazynie potrzebne elementy, następnego dnia pojawiamy się 
na miejscu i  montujemy urządzenia. W  Koszalinie mamy swój ma-
gazyn, więc większość potrzebnych części jest stale dostępnych. 
W przypadku instalacji o mocy do 5 kW montaż zajmuje jeden dzień. 

Ryszard Grądtke dodaje: - Przywiązujemy ogromną wagę do jakości 
montażu. Nasze podejście jest takie, że instalacja ma służyć kliento-
wi bezproblemowo co najmniej 25 lat. Tak więc bardzo istotny jest 
sposób mocowania elementów na dachu. Wszystko musi być wyko-
nane pewnie i bezpiecznie. Tu nie ma żadnego kompromisu. Trzeba 
odpowiednio ocenić obciążenie konstrukcji dachu i stabilnie zamon-
tować ogniwa wraz z oprzyrządowaniem. W naszym klimacie, gdzie 
często mamy do czynienia z  silnymi wiatrami, jest to szczególnie 
ważne. 

Wszystko wyliczone

Jednym z klientów, którzy zakupili instalację fotowoltaiczną za po-
średnictwem firmy Janex, jest Marcin Dobrzelewski z Mielna. Na co 
dzień prowadzi z  żoną nieduże gospodarstwo rolne wyspecjalizo-
wane w  hodowli kur niosek. W  sezonie wakacyjnym państwo Do-
brzelewscy podejmują wczasowiczów. 

Co skłoniło ich do  zainteresowania się fotowoltaiką, wyjaśnia pan 
Marcin: - Nasz dom ma 200 lat i jest jednym z najstarszych w Miel-
nie. Choć z zewnątrz na to nie wygląda, dom ma prawie 800 metrów 

kwadratowych powierzchni użytkowej. Dół ma charakter prywat-
ny. Dwie zaadaptowane wyższe kondygnacje mieszczą 10 pokoi 
z łazienkami. Ta część posiada osobny wjazd na posesję i wejście do 
domu dla wczasowiczów. Nie przeszkadzamy sobie nawzajem. 

Stary dom, powstały w  technice szachulcowej, został przez go-
spodarzy starannie odnowiony, ale mimo to ogrzewanie tak dużej 
powierzchni jest wyzwaniem. - Grzejniki, podgrzewanie wody, tele-
wizory, kuchenki, czajniki bezprzewodowe, oświetlenie, jacuzzi i  ze-
wnętrzny rozkładany basen dla gości, a do tego pralki i inne  urządzenia 
gospodarstwa domowego pochłaniają mnóstwo energii – mówi pan 
Marcin. – Fotowoltaika chodziła mi po głowie od dawna. Musieliśmy 
jednak zaczekać na zakończenie prac na zewnątrz domu i na dachu. 

Dodatkowym pozytywnym impulsem okazała się oferta banku PKO 
BP i kredyt oprocentowany na 3,9 proc. w skali rroku, przeznaczony 
na finansowanie fotowoltaiki. 

Państwo Dobrzelewscy zdecydowali się na moc 9,9 kW. Jak obliczy-
li, to wystarczy na wszystkie bieżące potrzeby. 
 
Panele zainstalowane zostały od dwóch stron świata. Produkcja 
prądu zaczyna się rano i trwa do wieczora. W pełni lata będą to go-
dziny od 6.00 do 21.30. 

Marcin Dobrzelewski wspomina: - Wszystko trwało tydzień, w tym 
trzy dni sam montaż paneli na dachu. Po trzech tygodniach od zgło-
szenia Energa przyłączyła instalację do systemu. Wydawało mi się, 
że montaż będzie kłopotliwy, ale wszystko poszło płynnie. Działają-
ce u nas ogniwa i mocujące je uchwyty są dostosowane do trudnej 
nadmorskiej pogody. Przeszły chrzest bojowy podczas niedawnego 
sztormu z prędkością wiatru dochodzącą do 120 km/h. Ani drgnęły. 

To nie koniec

Państwo Dobrzelewscy już podjęli decyzję, że rozbudują swoją 
małą siłownię, by produkowała jeszcze więcej energii. - W następ-
nym etapie przechodzimy całkowicie na prąd – mówi pan Marcin. 
– Gdzie się da, zmienimy ogrzewanie na elektryczne z wykorzysta-
niem promienników podczerwieni i  mat grzewczych. Na tej samej 
zasadzie będzie ogrzewana sauna dla nas i dla gości. Planujemy za 
jakiś czas nawet zakup samochodu elektrycznego. Wszystko to wy-
nika z rachunku ekonomicznego. Przy tak dużej powierzchni domu 
i  przy dużej liczbie urządzeń elektrycznych wykorzystywanych 
w sezonie, zainwestowane pieniądze zwrócą się nam w mniej więcej 
trzy lata, czyli dwa razy szybciej, niż przypadku typowych instalacji 
domowych. 

Klienci chwalą sobie pomoc Celtaru przy przygotowaniu wniosku do 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o dopłatę do instalacji 
fotowoltaicznej. Dla osób fizycznych wynosi ona obecnie 5 tys. zł. 

- Staramy się, by jedyną formalnością, jaką mają do wykonania klien-
ci, była umowa z Energą jako odbiorcą-dostawcą prądu – komentuje 
Ryszard Grądtke. – Resztę bierzemy na siebie. 
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M
ateusz Sudoł: - Gdybyś miał wybrać jedną działalność, to 
co by to było: Midea czy Paweł Tkaczyk na scenie?
Paweł Tkaczyk: - Midea, przy założeniu że ja bym tam nie 

pracował, tylko pobierał profity. Chętnie będę sobie leżał do góry 
„wentylem”, ale tego się nie da zrobić. Dlatego, że gdybym leżał do 
góry „wentylem” przez 3 tygodnie, to by mi się znudziło i zacząłbym 
robić to, co robię teraz.

- Gdybyś miał wybrać jedno?
- Mideę, bo ona mi przynosi pieniądze, a  ja mogę robić, co chcę. 
Natomiast Paweł Tkaczyk na sscenie wbrew pozorom jest niewol-
nikiem kalendarza i ma zaplanowany każdy dzień z  dokładnością 
do godziny. Dzisiaj mamy luty, a ja mam kalendarz zaplanowany do 
końca czerwca. To daje mi bardzo dużo satysfakcji, ale mam czasami 
ochotę rzucić to w diabły.

- Co w sobie byś zmienił, gdyby było to możliwe za pstryknięciem 
palca?
- Jestem kimś, kogo nazywa się mianem startera; jestem dobry 
w rozkręcaniu projektów. Nie mam cierpliwości do skalowania, mam 
do tego ludzi w zespole i to jest super, ale gdybym mógł dołożyć jakąś 
cechę, to byłaby to właśnie cierpliwość do skalowania projektów.

paweł tkaczyk to jeden z najbardziej rozpoznawalnych ekspertów od budowania marki w polsce. 
założyciel firmy midea. Jego książki „zakamarki marki” oraz "Grywalizacja" są bestsellerami i lekturą 
obowiązkową na najlepszych polskich uczelniach. od 18 lat buduje silne marki, współpracował m.in:. 
z Hbo, orange czy Google. współtworzył lub konsultował marki pracodawcy dla capgemini, objectivity 
czy orange. z pawłem tkaczykiem rozmawia mateusz sudoł, współwłaściciel koszalińskiej agnecji 

social media wypisz wymaluj. 

Q&a z Pawłem Tkaczykiem

- Jakie zachowanie, przekonanie albo zwyczaj wpłynęło najlepiej 
na Twoje życie w ciągu ostatnich 5 lat?
- Urodziłem się doskonały (śmiech). Ale poważnie uważam, że cały 
czas się uczę, cały czas się rozwijam, nie potrafię wskazać jednej 
takiej rzeczy. Bardzo dużo daje mi to, że uczę się, jak opowiadać 
historie, wiedza na temat psychologii i  zachowań ludzkich, którą 
wykorzystuję w mojej pracy zawodowej. To jest ścieżka, którą idę 
- świadomie, bądź mniej świadomie.

- Dlaczego częściej kupujemy rzeczy, które wzbudzają emocje, ale 
nie są dobre jakościowo?
- Bo jesteśmy, ogólnie rzecz biorąc, zwierzętami i nasze mózgi są za-
projektowane w taki sposób, że to co widzimy przed sobą, staje się na-
szą rzeczywistością. Emocje bardzo mocno wpływają na takie zawę-
żenie przestrzeni, a my je lubimy i dlatego to tak wygląda. Do podjęcia 
świadomej decyzji trzeba jednak „spiąć poślady” i  pomyśleć, a  nasz 
mózg nie lubi myśleć. Daniel Kahneman wyjaśniając proces myślenia, 
użył bardzo fajnej metafory o kotach i pływaniu. Koty potrafią pły-
wać, ale wolałyby nie. Nasze mózgi potrafią myśleć, ale wolałyby nie.

- Błąd zawodowy, który nauczył Cię najwięcej?
- Nie umiem liczyć pieniędzy. Pieniądze nie są czymś do czego przy-

autor: zespół agencji wypisz wymaluj 



wiązuję jakąś wielką wartość. Na początku działania mojej firmy, to 
był 2001 rok, miałem jednego klienta. Miałem do niego przydzielo-
nego pracownika. Po 18 miesiącach, kiedy policzyłem pieniądze, to 
ja na tym kliencie traciłem. Im więcej pracowałem, tym więcej traci-
łem pieniędzy. Od tamtej pory stwierdziłem, że nie będę zajmował 
się pieniędzmi w mojej firmie, mam lludzi, którzy się tym zajmują, i to 
działa dobrze.

- Cenna lekcja.
- Droga (śmiech). Zawsze, gdy ludzie pytają mnie jak zacząć, to mó-
wię im: idź pracować do kogoś przez pierwsze kilka lat swojej karie-
ry, bo wtedy uczysz się na błędach za cudze pieniądze. Ja założyłem 
firmę na czwartym roku studiów, jakimś cudem ona przetrwała, ale 
za wszystkie błędy, które popełniłem, musiałem zapłacić sam.

- Jaki masz niezwykły, bądź absurdalny nawyk?
- Moi rodzicie mieli wydawnictwo i  z  wykształcenia jestem typo-
grafem. Bardzo dużo wiem o literkach, literki są moją niespełnioną 
miłością. Zakładałem firmę z założeniem, że będę projektował ty-
pograficzne rzeczy. Jest taka książka, nazywa się „Mit Przedsiębior-
czości” i  ona mówi, że jak coś kochasz, to nie zakładaj firmy z  tym 
związanej, bo przestaniesz to robić. To dokładnie mnie spotkało. 
Przestałem projektować, bo gdy założyłem firmę, to zająłem się 
zarządzaniem. Potrafię rozpoznać po odstępach między literkami, 
w jakim programie została zrobiona grafika, to się nazywa kerning, 
ale nie będę Ci o tym opowiadał (śmiech). Gdybym zaczął mówić o 
literkach, a to jest moja wielka pasja, to pół godziny by mi to zajęło.

- Czy więcej wydajesz na koszulki, czy na nowe książki?
- Zdecydowanie wydaje więcej na nowe książki. Koszulki wbrew 
ppozorom tak szybko się nie zużywają, mam ich z 10 w ciągłym uży-
ciu. Koszulka wpada raz na kilka miesięcy, natomiast książek kupuję 
kilka na tydzień. Co dla mnie zbawienne, mam dobre relacje z wy-
dawnictwami i czasem dostaję je za darmo. To jest super, ale kupu-
ję również regularnie. Dostaję książki w formie fizycznej, a kupuję 
e-booki. Najczęściej mam ze sobą iPada, więc książki mogę mieć 
zawsze przy sobie.

- Najczęściej słuchasz książek czy je czytasz?
- Słucham. Mam taki tryb życia, że dużo czasu spędzam w podróży. 
Jeśli jadę pociągiem - czytam, a w momencie, gdy jadę samochodem 
- słucham. Słucham książek zawodowych, czytam w formie papiero-
wej - dla przyjemności.

- Kto w Polsce jest obecnie najbardziej wpływową osobą, jeśli cho-
dzi o temat marketingu?
- Nie ma jednego marketingu. Jest bardzo wiele narzędzi do marketin-
gu i jeśli miałbym wybierać Influencer Marketing, to powiedziałbym 
Magdalena Urbaniak i  Jakub Biel. Jeśli miałbym mówić o  marketin-
gu Social Media, powiedziałbym że goście z Socjomanii. Jeśli pytasz 
o  analitykę, mówię Janina Bąk i  Maciej Lewiński. Tych ludzi, którzy 
w różnym stopniu rozwijają marketing, jest bardzo dużo i bardzo cięż-
ko jest powiedzieć o jednej osobie, która ma największy wpływ.

- Jaki ostatni zakup o wartości mniejszej niż 500 zł wpłynął najbar-
dziej a twoje życie?
- Nie wiem ile AirPods kosztują (śmiech). Widzisz, ja nie umiem mó-
wić o pieniądzach (śmiech). One kosztują więcej niż 500?

- Chyba więcej niż 500.
- Kurczę, a  to jedna z  fajniejszych rzeczy, jakich ostatnio używam. 
Można w nich biegać, jeździć na rowerze, rozmawiać przez telefon. 
Wczoraj, zanim do Was przyjechałem, miałem dzień napakowany 
konsultacjami. Między nimi miałem półgodzinne przerwy - dla zdro-
wia psychicznego i podładowania słuchawek.
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- Gdybyś miał wybierać, wybierasz zdrowie psychiczne, czy pod-
ładowane słuchawki?
- Zdecydowanie podładowanie słuchawki (śmiech). Bo to widać. Jak 
jesteś niezdrowy psychicznie, to jeszcze jest jakaś szansa to scho-
wać, w przypadku rozładowanych słuchawek - to od razu widać.

- Kiedy ostatni raz kłóciłeś się zażarcie i o co to było?
- Kłócę się regularnie w moim zespole o coś, co nazywam podziałem 
kompetencji. Jeśli klient zadaje pytanie o projekt, to to pytanie skła-
da się z trzech części - „czy i jak to zrobić?" Druga część to jest “na kie-
dy?”, trzecia część “za ile?”. U mnie w firmie jest to tak zorganizowane, 
że trzy inne osoby odpowiadają na poszczególne części pytania. Ja 
jestem gościem, który odpowiada “czy i w jaki sposób?”, Magda od-
powiada “na kiedy?”, a Patrycja odpowiada “za ile?”. Każdy ma swój 
obszar kompetencji i my się kłócimy o to, bo chcemy dla klienta jak 
najlepiej, ale każdy broni swojego. Kłócę się z  Magdą, bo ona jest 
moim przeciwieństwem, co uwielbiam. Ja, tak jak mówiłem, jestem 
starterem. Nie mam głowy do detali. Magda jest genialnym Project 
Managerem, doskonale planuje, zna detale i  szczególiki, co samo 
w sobie też nie jest dobre, bo ona jest perfekcjonistką. Nigdy by ni-
czego nie oddała, gdyby to nie było w pełni skończone. My się żremy 
i na styku tego żarcia powstają fajne rzeczy. Mówię “real artistship” 
czy “done is better than perfect”, a Magda twierdzi że wszystko musi 
być idealne w każdym szczególe. Wtedy powstają rzeczy, których ani 
ja sam bym nie zrobił, ani Magda.

- Albo nie w tym czasie?
- Nie, nie. Wiesz co, podam Ci bardzo fajny 
przykład. Książka “Narratologia”. Skończy-
łem książkę, nacisnąłem enter i  wysłałem 
do wydawnictwa, mówię „okej, skończone. 
Dziękuję bardzo.” Magda przychodzi i  mówi 
„Nie zaprojektowałeś okładki?” Ja na to: „Nie, 
ja to zostawiam wydawnictwu”, na co Magda 
powiedziała, że ona tego tak nie puści. Magda 
negocjowała z  wydawnictwem zmianę pa-
pieru, zmianę okładki, zawarcie skrzydełka 
w książce, wszystko.

- Aplikacje bez których nie mógłbyś przeżyć?
P: Things, Spark, Evernote, Audible. Things 
to aplikacja do zarządzania czasem, Spark to 
aplikacja do e-maili, Audible to jest moja aplikacja do audiobooków, 
w Evernote robię sobie notatki - głosowe i różne inne. Ostatnia na-
zywa się Ulysses i  jest to edytor tekstu, distraction free, który nie 
ma „przeszkadzajek”. W Ulysessie jedyny element interfejsu to mi-
gający kursor.

- Czy masz taki projekt, którego do dzisiaj się wstydzisz?
- Wydaje mi się że nie, ale kiedyś, dawno dawno temu, przyszła do 
mnie Liga Polskich Rodzin, jeszcze za Romana Giertycha. Zapytali, 
czy nie moglibyśmy zrobić im identyfikacji wizualnej. Ja się wtedy za-
cząłem zastanawiać, czy pieniądz naprawdę nie śmierdzi, bo ja się nie 
podpisuję pod ich ideologią. Nie mam specjalnie ideologii, ale pod tą 
się nie podpisuję. Bardzo szybko rozwiali moje wątpliwości, bo powie-
dzieli, że chcą za darmo. Więc ja powiedziałem - „spadajcie na drzewo, 
dziękuję bardzo”. Zastanawiam się, czy gdybym to zrobił, to bym się 
tego wstydził. Tak normalnie, dla klientów, raczej robię fajne rzeczy.

- Może dzisiaj polityka wyglądałaby inaczej.
- Myślałem nad tym, co by było gdybyśmy zrobili naprawdę dobrą 
robotę. I to jest ten moment, w którym zacząłem się zastanawiać, 
czy chcę to robić. Mam taką firmę w której skalujemy dochody, nie 
skalując zespołu, ona rośnie z roku na rok, natomiast robimy to, wy-
bierając sobie klientów i z każdego projektu mogę być dumny.
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- Bez zastanowienia zaakceptowałbym współpracę z marką/oso-
bą…?
- Z Apple, gdyby przyszło. Ale ja myślę o tym inaczej, w odwrotny 
sposób. Jest kilka marek, których nie chciałbym robić, bo ideolo-
gicznie się z nimi nie zgadzam, ale pozostałe spokojnie mogę robić. 
Za to jestem wielkim fanem marki z jabłuszkiem, uważam że robią 
niesamowity marketing, poza tym nie obraziłbym się, gdyby przy-
szło Nike i na pewno jest jeszcze kilkadziesiąt takich marek, z który-
mi chciałbym współpracować. Cudowność polega na tym, że z czę-
ścią już pracuję (śmiech).

- Co robisz, gdy dopada Cię brak koncentracji?
- Idę na spacer. Nauczyłem się, że brak koncentracji oznacza, że mózg 
musi odpocząć albo zmienić środowisko na coś innego, więc po pro-
stu zmieniam środowisko. Idę na spacer, biorę prysznic, wychodzę 
z psem. Jeśli wykonuję pracę kreatywną, to nie muszę ciągle praco-
wać. Tu raczej nie ma konkretnego deadline’u, ooczywiście zdarzają 
się, ale nie musisz tego robić teraz, w  tym momencie. Jeśli prowa-
dzisz warsztaty, nie możesz pozwolić sobie na brak koncentracji. 
W momencie, w którym siadam przy komputerze, muszę coś napisać 
i stwierdzam, że to nie to, idę na spacer - zmieniam środowisko.

- To bardzo ciekawe. W  ostatnim czasie oglądałem “The Abs-
tract” - dokument Netflixa i jeden z rysowników powiedział tam, 

że wena jest dla amatorów, profesjonalista 
siedzi i robi.
 - Też tak uważam. To, że nie zrobiłeś czegoś, 
tłumacząc brakiem weny, jest absolutnie 
nędznym usprawiedliwieniem. To, że właśnie 
usiadłeś i  to robisz, ale nie jesteś w  stanie, 
oznacza, że twój mózg potrzebuje zmiany 
środowiska. Zmień je, ale dowieź zadanie na 
czas. Jesteśmy rzemieślnikami, mamy dowo-
zić, nie jesteśmy artystami.

- Czy w Polsce opłaca się pisać książki?
 - Tak samo, jak w każdym innym miejscu. To 
zależy dlaczego chcesz to zrobić. Jeśli chcesz 
zarobić, absolutnie da się to zrobić. Michał 
Szafrański to udowodnił. Jeśli chcesz stwo-
rzyć na jej podstawie swój autorytet, da się to 
zrobić. Ludzie dalej inaczej traktują człowieka, 

który wydał książkę, niż człowieka, który ma blog. Zauważyłem ten 
skok w  zapytaniach od klientów - inaczej patrzy się na Pawła Tka-
czyka, autora bestsellera, a inaczej na Pawła Tkaczyka, autora bloga.

- Co nauczyłeś się ostatnio skutecznie odrzucać?
- Ostatnio to może nie, ale jakiś czas temu nauczyłem się mówić 
„nie”; to est bardzo ważna umiejętność w biznesie czy w ogóle w ży-
ciu. Mam straszny problem z tym, że przychodzą do mnie organiza-
cje, które nie mają pieniędzy, a potrzebują umiejętności. Ja podpisu-
ję się pod ich celami i ideologią i chciałbym to robić, ale nie mam tyle 
czasu. Mam umowę sam ze sobą, że jeden dzień w miesiącu robię za 
totalną darmochę, na przykład występuję na jakiejś konferencji, ro-
bię doradztwo dla jakiegoś hospicjum. To mi bardzo pomogło w od-
mawianiu z w miarę czystym sumieniem.

- Marketing której marki zasługuje na wygwizdanie?
- Pierwsze, co mi przyszło na myśl, to Poczta Polska z ich ostatnim 
filmem, ale ja jestem wielkim fanem powiedzenia “po efektach ich po-
znacie” i jeśli to jest film, który viralowo kopie tyłki innym filmom, to 
kurczę, to jest dobry marketing. Ja to szanuję. Na Facebooku robisz 
marketing oparty o rozrywkę. W kategoriach, w których mierzy się 
marketing, masz dobre wyniki, to niezależnie co było twoją intencją, 
zrobiłeś dobrą robotę. Może to nie zasługuje na wygwizdanie?





Fotografie: Marcin Betliński

Mieleński 
Bal 

Charytatywny

Największe cykliczne wydarzenie to-
warzyskie w Mielnie – karnawałowy bal 
charytatywny – odbył się w  tym roku 
w  sobotę 22 lutego. Jak zawsze, pienią-
dze zebrane podczas okolicznościowych 
licytacji i  loterii zostaną przekazane na 
fundusz stypendialny dla dzieci i  mło-
dzieży z  terenu miasta i  gminy. Gośćmi 
specjalnymi balu, który odbył się trady-
cyjnie w  restauracji gościnnego Hotelu 
Unitral, byli Monika Pyrek, znakomita 
lekkoatletka, z mężem Norbertem Roki-
tą. Oprawę muzyczną zapewnił koszaliń-

ski zespół Osada Band.  
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Fotografie: Agnieszka Orsa

Gala 
Sianowskich 
rybogryfów

Jak zawsze w trzech kategoriach: gospo-
darczej, sportowej i  społecznej zostały 
wręczone nagrody Rybogryfów. To sia-
nowska nagroda dla organizacji, osób 
i  instytucji, które w  sposób szczególny 
pozytywnie zaznaczyły się w  minionym 
roku w życiu lokalnej społeczności. Gala 
odbyła się w  Kinie Zorza i  zakończyła 
pysznym poczęstunkiem przygotowa-
nym przez Gościniec pod Kłosem, który 
prowadzi pani Elżbieta Biliczak (jedna 

z laureatek) z synem Tomaszem. 
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Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
- Studio Łazienek, Koszalin, ul. Mieszka I 13
- 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, 
DORADCY PODATKOWI

- Kancelaria Podatkowa Constans, 
   ul. Wojska Polskiego 24-26
- Usługi Podatkowo - Księgowe Sława Pyrda, 
   Pasaż Milenium, ul. Wyszyńskiego 3/6
- 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 3/6

KOŁOBRZEG 

- Kawiarnia Widokówka, ul. Sikorskiego 3
- Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej 
   dr Andrzej Krajewski, ul. Fredry 15 A
- Hotel Aquarius SPA,ul. Kasprowicza 24
- Aquarius Beauty, ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
- Marine Hotel & Ultra Marine, ul. Sułkowskiego 9
- Shuum Boutique Wellness Hotel, 
   ul. Tadeusza Kościuszki 17
- Centrum Ogrodnicze Żulicki, 
   ul. Jedności Narodowej 30
- Pufa Design, ul. Bałtycka 31 lok. 2
- Polska Żegluga Bałtycka S.A. Polferries, ul. Portowa 41
- Manufaktura Lodów KUPIEC, ul. Wylotowa 87 
- Odlodowo, ul. Zapleczna 1a 
- Coffeedesk, ul. Mazowiecka 24
- Uzdrowisko Kołobrzeg, ul. Ściegiennego 1
- Hotel LEDA, ul. Kasprowicza 23
- Sanatorium Uzdrowiskowe BAŁTYK, 
   ul. Rodziewiczówny 1
- Hotel Skanpol, ul. Dworcowa 10
- Barbab, ul. Zapleczna 5a 
- BarberShop, ul. Waryńskiego 2 
- Pracownia Fryzjerska Ilona Idczak, 
   ul. Obrońców Westerplatte 18c
- Gałązka Oliwna, ul. Mariacka 12 
- Medestetic, ul. Mazowiecka 24 
- Cosmedical, ul. Mazowiecka 25 
- Hair & Beauty Studio Kołobrzeg, ul. Źródlana 1
- Klinika Sorea,  Plac 8 Marca  4 
- Stomatologia, ul. Armii Krajowej 3
- Gabinety dentystyczne Gabriela Świderek, 
   ul. Armii Wojska Polskiego 6c
- Endo – Dent, ul. Armii Wojska Polskiego 10 a
- Centrum Medyczne World Medica, ul. Zapleczna 3f/1
- Regionalne Centrum Kultury, ul. Solna 1
- CONCEPT Monika Buśko – Kuś, ul. Zwycięzców 13 
- MOSIR, ul.  Łopuskiego 38
- Dom – Hit, ul. Mazowiecka 24h 
- Bram Serwis, ul. Wesoła 6
- Optyk Mianowski, Plac 8 marca 2/1
- AT Lampy, ul. Sienkiewicza 28b
- Salon Dobrego Snu, ul. Mazowiecka 5
- Nieruchomości Morek, ul. Zwycięzców 15/9
- Restauracja „Pod Winogronami”, ul. Towarowa 16

SALONY SAMOCHODOWE

- AutoGaleria, 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 Dacia, 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. Zwycięstwa 126
- 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
- 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
- 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
- Bezalians, ul. Sikorskiego 4m
- 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
- Piano Bar, 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
- 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 Studnia, ul. Mickiewicza 6
- Restauracja Vabanque II Riposta, 
   Pasaż Millenium, ul. 1 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
- 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
- Centrum Medyczno – Rehabilitacyjne Remedica, 
   ul. Śniadeckich 4
- Centrum Rekreacji Forma, ul. Rolna 14
- Dermalogica Instytut Kosmetologii i Medycyny 
   Estetycznej, C.H.Jowisz I piętro, ul. Zwycięstwa 40
- Instytut Pięknego Ciała, ul. H. Modrzejewskiej 13
- Klinika Medycyny Estetycznej i Dermatologii 
   dermaArt, ul. Św. Wojciecha 16
- Klinika Urody DOBOSZ, ul. Wschodnia 12 lok. U2A    
   (Kropla Bałtyku - przy latarni morskiej) Darłówko
- Pod Arkadami Salon Kosmetyczny, 
   ul. Księżnej Anastazji 8
- 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 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

- 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
- Hudson Pokoje Butikowe,  Połczyńska 18
- Hotel Apollo, ul. Kąpielowa 11, Darłowo
- 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
- Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
- Polonez w Rymaniu, ul. Koszalińska 13, Rymań
- 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)
- Ceramika Salon łazienek i studio mebli 
   kuchennych, ul. Batalionów Chłopskich 77
- Cuksik Koszalińska Manufaktura Słodyczy,
   ul. Wyszyńskiego 2
- Deni Cler, ul. Zwycięstwa 78
- 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
- Patrizia Aryton, ul. Zwycięstwa 78
- Perfect Bride Salon Mody Ślubnej, Pasaż Milenium, 
   ul. Krzywoustego 4a/4
- Punkt sprzedaży Cyfrowy Polsat i Plus, 
   ul. Jana z Kolna 30
- RAGAZZE, ul. Harcerska 9F
- Salon Elements, ul. Franciszkańska 22
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Klasa V z rabatem na rocznik 2019.
Życie jest podróżą. Teraz komfortową.

* Leasing 102%: Całkowity koszt leasingu prezentowany dla warunków: 
okres leasingu – 24 miesiące, wpłata wstępna – 30% wartości 
samochodu, wartość końcowa – 19% wartości pojazdu. Oferta 
skierowana do przedsiębiorców. Promocja dotyczy pojazdów  
z roku produkcji 2019, w przypadku których realizacja zamówienia 
oraz odbiór pojazdu nastąpią do dnia 30.06.2020 r. 
Przeglądy w promocyjnej cenie: Pakiet Przeglądów 2 obejmuje  
2 następujące po sobie przeglądy okresowe, w skład których 
wchodzą wszystkie czynności kontrolne i przeglądowe zgodnie  
z wytycznymi producenta. Obowiązuje do momentu wykonania  
2 kolejnych przeglądów bez ograniczeń dotyczących wieku  
i przebiegu pojazdu.

Klasa V: spalanie średnio: 7,2-8,6 l/100 km; emisja CO2 średnio: 189-226 g/km

Rabat nawet 40 000 zł*
Leasing 102%*
2 przeglądy w promocyjnej cenie za niecałe 500 zł*

Ostatnie modele Klasy V z rocznika 2019 dostępne od ręki  
w promocyjnej ofercie. Wybierz przestronne, luksusowe wnętrze  
Klasy V, czyli komfort w drodze do każdego celu: do pracy,  
na weekend, na wakacje. Doceń nowoczesny design i nawet  
osiem miejsc siedzących. Zapraszamy do salonów.

Mojsiuk Sp. z o.o. Sp.K., ul. Pomorska 88, Szczecin Dąbie, tel.: + 48 91 48 08 714; ul. Koszalińska 89, Stare Bielice, tel.: +48 94 34 77 376



Koszalin
ul. Paderewskiego 1

Godziny otwarcia:
Pon. - Sob. 09.00 - 21.00, Niedziela handlowa 10.00 - 20.00

Dyson Pure Hot+Cool™ HP04
Oczyszczacz powietrza z funkcją grzania
i chłodzenia

Chłodzi latem, ogrzewa zimą, inteligentnie 
oczyszcza powietrze cały rok.

Dyson Pure Cool™ TP04
Oczyszczacz powietrza z funkcją chłodzenia

Chłodzi latem inteligentnie oczyszcza 
powietrze cały rok.

Usuwa 99,95% cząsteczek tak małych, jak pyłki i alergeny.

Wykrywa i raportuje poziom zanieczyszczeń na ekranie LCD 
w czasie rzeczywistym.

Technologia Air Multiplier™ i oscylacja 350˚ umożliwia 
równomierne rozprowadzanie oczyszczonego powietrza
w całym pomieszczeniu.

Filtr HEPA i �ltr węglowy.

Oscylacja do 350°.

Kompatybilny z aplikacją Dyson Link.


