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Tak więc już od dłuższego czasu nie wchodzę w polemiki na Facebo-
oku, a tylko pikające powiadomienia uzmysławiają mi, że bitwa trwa. 
Ale i tak „fejs” pożera mi mnóstwo czasu. Na dokładkę za pierwsze-
go lockdownu odkryłem Netflix. Długo się przed tym odkryciem 
broniłem, bo dzięki odrobinie samoświadomości, słusznie przewi-
dywałem, że mnie to wciągnie. Na dokładkę, mając skłonność do 
zachowań kompulsywnych, kiedy wejdę w jakiś serial, oglądam go, 
aż nie skończę. 

Karą za uleganie pokusie są wyrzuty sumienia („ile mogłem w tym 
czasie zrobić pożytecznych rzeczy”) i  gorsze od nich potępiające 
spojrzenia mojej kościelnie i cywilnie zaślubionej towarzyszki życia. 
Chociaż tu zachodzi zmiana i pewnie niedługo to ja będę znacząco 
kręcić głową i robić zatroskane miny. Otóż żona odkryła w Interne-
cie zasoby, dla których potrafi siedzieć przed ekranem laptopowym 
albo smartfonowym tyle, ile ja przy „Peaky Blinders”, „Faudzie” albo 
„Breaking Bad”. Jestem perfidny. Pozwolę jej jeszcze się trochę za-
tracić, a w odpowiednim momencie odpłacę pięknym za nadobne. 
Mija rok, jak zaczęliśmy słowa „pandemia”, „koronawirus” „covid”  
odmieniać przez wszystkie przypadki. Wtedy pewnie po cichu liczy-
liśmy, że po paru miesiącach wróci normalność. Nie wróciła, choć 
lato 2020 mogło podtrzymywać złudną nadzieję. 

Strachy z  wiosny ubiegłego roku, kiedy dzienne krajowe raporty 
mówiły o  góra kilkuset zakażeniach koronawirusem, już jesienią 
wydawały się niemal śmieszne wobec kilkunastu, czy nawet ponad 
dwudziestu tysięcy stwierdzanych dzień w dzień infekcji. 

Nauczyliśmy się żyć w stanie nienormalności. Dużo on w nas zmienił 
(uzależnienie od seriali jest wśród jego skutków zupełnie niegroź-
nym następstwem). Wielu przyniósł cierpienie fizyczne i psychicz-
ne. Chyba wszystkim – narastający lęk o przyszłość. A lekarze mimo 
akcji uodporniających szczepień zaczynają przesuwać horyzont 
przewidywanego wygasania pandemii na wiosnę 2022 roku. I mało 
kto im wierzy, bo przecież słyszeliśmy od nich, że na początku 2021 
będzie po wszystkim. 

Andrzej Mielcarek

T
renerzy prowadzący zajęcia dla dorosłych jak ognia unikają 
trzech tematów: religii, polityki i seksu. Pozwolić ludziom na 
dyskusję o  którymś z  nich, to tyle co dobrowolnie położyć 

szkolenie. 

Teraz do tej listy dołożyć trzeba covid. 

Umieścisz na Facebooku same dane statystyczne, bez słowa komen-
tarza, natychmiast podnosi się bitewny kurz. To nieważne, że to były 
gołe liczby. Umieściłeś je, to znaczy, że jesteś durniem wierzącym 
w covid, strachajłą, zwolennikiem rządu mordującego gospodarkę... 
Inni twój wpis wezmą za świadectwo wiary w spiski światowe i ob-
jaw ciemniactwa; piszą, że się zawiedli („Niech mi pan nie mówi, że 
pan w to wierzy, panie Andrzeju!”). Możesz próbować tłumaczyć, że 
to tylko dane wzięte z wiarygodnego źródła a nie twoja deklaracja 
światopoglądowa. „Dobra, dobra, już my wiemy, co chciałeś (tym 
cytowaniem liczb) powiedzieć.”
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na rynku instalacji fotowoltaicznych sypnęło nowymi firmami jak grzybami po deszczu. każda 
zapewnia o  swym profesjonalizmie, posiadaniu odpowiednich uprawnień, kusi ceną. klient 
zamawiający instalację fotowoltaiczną po raz pierwszy w życiu może mieć kłopot z wyborem oferty 
godnej zaufania. Jak się okazuje, sygnałem ostrzegawczym powinna być szczególnie niska 
cena. ale elementów, które warto wziąć pod uwagę przy ocenie oferty, jest więcej. prześledzimy 
je na przykładzie renomowanej koszalińskiej firmy ekosun, która działa w  branży już od 10 lat 

i jest jej jednym z pionierów w polsce.
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S
amodzielne produkowanie energii elektrycznej za pomocą pa-
neli fotowoltaicznych stało się w ostatnich latach popularne. 
Momentem przełomowym było prawne zagwarantowanie 

przez państwo posiadaczom takich instalacji bezproblemowej moż-
liwości podłączenia się do ogólnego systemu elektrycznego. 

Dlaczego to tak ważne? Ze względu na warunki klimatyczne panują-
ce na obszarze Polski ilość energii uzyskiwanej dzięki promieniowa-
niu słonecznemu jest zależna od pory roku. W okresie ciepłym, kie-
dy dzień jest długi, a  nasłonecznienie stosunkowo duże, instalacje 
produkują prądu znacznie więcej, niż wynosi bieżące jego zużycie – 
na przykład w gospodarstwie domowym. Istnieje co prawda teore-
tyczna możliwość gromadzenia nadmiaru energii w akumulatorach 
o wielkiej pojemności, ale to wciąż technologia przyszłości, obecnie 
bardzo droga i  nieopłacalna dla przeciętnego użytkownika. Roz-
wiązaniem jest porozumienie 
z zakładem energetycznym, któ-
ry w  okresach zwyżkowej pro-
dukcji odbierze od nas nadmiar 
prądu, a  w  okresach większego 
zapotrzebowania umożliwi nam 
wykorzystanie „zapasu”. 

Dlatego montażowi paneli fo-
towoltaicznych towarzyszy 
zawsze instalacja dwukierunko-
wego licznika energii elektrycz-
nej, rejestrującego ilość energii 
wyprodukowanej i odesłanej  do 
systemu oraz energii pobranej 
i zużytej. 

Oczywiście usługa zakładu ener-
getycznego kosztuje, z  tym że 
rozliczamy się z nim nie w gotów-
ce, ale w prądzie. Bilans odbywa 
się raz do roku. W  praktyce, 
w  przypadku instalacji małych, 
przydomowych polega to na tym, 
że ze 100 procent samodzielnie 
uzyskanej ze Słońca energii bez-
płatnie możemy wykorzystać 80 
procent (w  przypadku dużych 
farm sytuacja wygląda nieco 
inaczej). „Potrącony” prąd to nie 
zysk operatora, a  raczej część 
służąca pokryciu strat, do któ-
rych dochodzi na liniach przesy-
łowych. 

Przy trafnym doborze wielko-
ści instalacji fotowoltaicznej mamy więc prąd na wszelkie swoje 
potrzeby praktycznie bezpłatnie, jeśli nie liczyć naprawdę drobnej 
ryczałtowej opłaty za konserwację przyłącza (zazwyczaj kilkadzie-
siąt złotych rocznie). Jeśli staniemy się posiadaczami samochodu 
hybrydowego albo w  pełni elektrycznego, odpadną nam również 
wydatki na paliwo samochodowe, bo jego baterie naładujemy we 
własnym garażu.  

Cena może zmylić 

Aby mieć prąd za darmo, trzeba wyłożyć jednorazowo pewną kwo-
tę. To jasne. Do niedawna pomocą służyło państwo – w  ramach 
promocji odnawialnych źródeł energii (OZE) z  programu „Mój 
prąd” można było uzyskać dofinansowanie w  kwocie do 5 tys. zł. 

Skala zainteresowania programem zaskoczyła rządzących: 1 mld zł 
przeznaczony na dotacje rozdysponowano w niecałe półtora roku. 
Jednak 17 stycznia br. pojawił się rządowy komunikat, że „Mój prąd” 
będzie kontynuowany, choć na nieco zmienionych zasadach. 

Okres, w którym inwestycja we własne źródło energii elektrycznej 
się zwróci, zależy oczywiście od tego, czy trafnie dobraliśmy wiel-
kość instalacji do potrzeb. Zazwyczaj jest to kilka lat. Podwyżki cen 
energii, które weszły w życie z początkiem bieżącego roku, zwięk-
szają opłacalność fotowoltaiki skokowo. Wszystko wskazuje na to, 
że w nieodległym czasie będą kolejne zwyżki kosztów energii, a to 
znów skróci okres amortyzacji inwestycji.   

Przy wyborze wykonawcy trzeba jednak bardzo uważać. Ceny 
oferowanych instalacji przydomowych potrafią się mocno różnić. 

O  dziwo, czasami ktoś z  połu-
dnia Polski gotów jest wykonać 
w  Koszalinie usługę dużo taniej 
niż firma miejscowa.

Paweł Czupajło,  właściciel fir-
my Ekosun posiadającej 10-let-
nie doświadczenie w  branży, 
komentuje: – Z punktu widzenia 
klienta, który zamawia instala-
cję po raz pierwszy i pewnie je-
dyny w  życiu, wszystkie panele 
fotowoltaiczne wyglądają tak 
samo. Tu jednak kryje się klu-
czowe zagrożenie. Jakość paneli 
dostępnych na rynku można zo-
brazować różnicą między syren-
ką a mercedesem. To samochód, 
i  to samochód. My wykorzystu-
jemy panele sprawdzonych, eu-
ropejskich wytwórców. Są one 
droższe niż na przykład chińskie, 
ale dają ten komfort, że w  razie 
reklamacji jej zrealizowanie jest 
w ogóle możliwe. Podobnie z ca-
łym osprzętem potrzebnym do 
montażu i zestawienia instalacji. 
Pamiętajmy, że wszystkie ele-
menty mają wytrzymać nie rok 
czy dwa, ale dwadzieścia, trzy-
dzieści lat, a nawet dłużej. 

Niska cena kusi nie tylko pol-
skich klientów. W  Niemczech, 
które są europejskim liderem fo-
towoltaiki, 10 lat temu sądy roz-

patrywały rocznie 60 000 spornych spraw między klientami a insta-
latorami. W ubiegłym roku ta liczba sięgnęła 700 000 pozwów.  

Najczęściej pojawiają się problemy wynikające ze złego montażu 
panelu na dachu, błędów w poprowadzeniu okablowania, źle zało-
żonej konstrukcji, która powoduje zacieki. 

– Czasami klienci nie od razu stwierdzają, że zostali nabici w butelkę 
przez kogoś, kto sprzedał im bubel albo byle jak położył instalację 
– mówi Paweł Czupajło. – Jeśli zepsuje się jeden panel, trudno to za-
uważyć. Kiedy zepsuje się kilka, produkcja prądu spada i wtedy staje 
się jasne, że coś zaszwankowało. Ale bywa, że jest już za późno na 
naprawę, bo panele się rozszczelniły, a inne elementy pordzewiały. 
Tak się dzieje, kiedy panele montuje, kto chce.

Fotowoltaika to inwestycja, która ma nie tylko się 
zwrócić, lecz przez dziesięciolecia przynosić zyski. 
Chcąc się upewnić, czy panel będzie dobrze służył, 
należy uważnie przyjrzeć się gwarancji, a w niej szcze-
gólnie dwu aspektom: 

• Gwarancji materiałowej, czyli gwarancji na produkt 
sam w sobie. Jeśli panel bez powodu przestaje działać, 
można wymienić go lub odzyskać pieniądze na podsta-
wie tej gwarancji. Większość dobrych marek oferuje 
gwarancję na produkt sięgającą 15-25 lat. Niemiecki 
Solarwatt udziela gwarancji nawet na 30 lat.

• Gwarancji na uzysk mocy. Panele słoneczne tracą 
nieco mocy z każdym rokiem. Oznacza to, że po 25 
latach instalacja będzie wytwarzała mniej mocy niż 
na początku. Jak oszacować, o ile mniej? Producenci 
określają w tzw. gwarancji na uzysk maksymalną 
roczną stratę wydajności. Rozsądnym standardem 
w branży jest strata na poziomie 0,7% rocznie. Takie 
panele po 25 latach wciąż będą generowały więcej niż 
80% mocy początkowej.

Ekosun rekomenduje panele sprawdzonych producen-
tów (m.in. Viessmann, Bauer, Kioto). Długoletnia histo-
ria marki i jej silna pozycja na rynku stanowi rękojmię, 
że w razie problemów  instalacją, producent modułów 
wywiąże się z gwarancyjnych obowiązków. 
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Paweł Czupajło właściciel firmy EKOSUN
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Pieczątka zamiast uprawnień

Polski prawodawca wyciągnął wnioski z  doświadczeń zachodnich 
sąsiadów i wprowadził jasno określone wymagania stawiane insta-
latorom. 

Montaż instalacji fotowoltaicznej to na pozór proste zadanie. W teo-
rii wystarczy tylko trwale umieścić panele na dachu, podpiąć do 
inwertera, całość połączyć z dwukierunkowym licznikiem prądu i… 
gotowe. W praktyce już tak łatwo nie jest. Trzeba pamiętać, że syste-
my fotowoltaiczne wytwarzają prąd o dużej mocy i wysokim napię-
ciu, a  niewłaściwe wykonanie instalacji może doprowadzić choćby 
do powstania łuku elektrycznego, zwarcia, pożaru i innych zagrożeń. 

Właśnie dlatego pracami powinny się zająć osoby mające upraw-
nienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich typu D i  E. Monterzy 
powinni uzyskać świadectwo kwalifikacyjne w  zakresie energii 
elektrycznej. To warunek konieczny. Poza tym niezbędne są upraw-
nienia do pracy na wysokości. Pożądany jest również certyfikat in-
stalatora przyznawany przez Urząd Dozoru Technicznego w zakre-
sie montowania systemów fotowoltaicznych.

Uprawnienia instalatora powinny być weryfikowane podczas od-
bioru instalacji OZE przez zakład energetyczny, przed włączeniem 
jej do ogólnej sieci. Ale przecież Polak potrafi! Nagminnie prakty-
kuje się omijanie wymagań w taki sposób, że kto inny montuje, a kto 
inny firmuje montaż. Gdyby skontrolować całą branżę, szybko by 
się okazało, że osób z kompletnymi „papierami” jest znacznie mniej 
niż ekip  montażowych. 

Tak więc potencjalny klient ma już – po ustaleniu źródła pochodze-
nia i jakości paneli – drugie kryterium do oceny oferty: poziom kwa-
lifikacji montażystów.

Wybierz spośród firm lokalnych 

Cudów nie ma. Jeśli ktoś z południa Polski oferuje na Pomorzu insta-
lację na przykład o 20 procent tańszą niż firma miejscowa, w głowie 
klienta powinna się zapalić czerwona lampka. Przy porównywalnej 
jakości paneli koszty u takiego wykonawcy powinny być wyższe, bo 
musi on przecież wysłać ekipę montażową do miejsca odległego 
o kilkaset kilometrów, zapewnić jej transport, nocleg i diety poby-
towe. Można podejrzewać, że stosowane przez takich oferentów 
panele nie pochodzą jednak od markowych producentów i przez to 
są istotnie tańsze. Dlatego cała operacja się opłaca – z tym, że traci 
na tym nabywca. 

We wrześniu 2020 roku weszła w życie nowela usta-
wy Prawo budowlane, która ma na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wprowadziła 
ona nowe obowiązki dla inwestorów, którzy zdecy-
dują się na montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 
powyżej 6,5 kWp (kilowatopików). Obecnie muszą oni 
uzgodnić projekt mikroinstalacji z rzeczoznawcą ds. 
ochrony przeciwpożarowej, a później zgłosić instalację 
w Państwowej Straży Pożarnej. Instalacje o mocy 
powyżej 50 kWp będą wymagały uzyskania pozwole-
nia na budowę. Nie odczują tego właściciele domów 
jednorodzinnych, ponieważ w ich przypadku średnia 
moc instalacji to 7 kWp. 

Przedszkole w Gniazdowie. 

 Nowa inwestycja w Dąbkowicach (wizualizacja).
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Pompa ciepła 50KW. Gniazdowo.

Sterowanie pompy ciepła i fotowoltaiki. Gniazdowo.
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Lokalnemu wykonawcy zaufać warto jeszcze z  jednego ważnego 
powodu. Sama instalacja fotowoltaiczna albo instalacja fotowolta-
iczna w zestawie z pompą ciepła to wydatek kilkunastu albo nawet 
kilkudziesięciu tysięcy złotych, a  więc inwestycja na lata. Trzeba 
o nią dbać, a więc fachowo serwisować. Serwis prowadzony z od-
ległości kilkuset kilometrów to fikcja. Tak jak najczęściej fikcją są 
lokalni przedstawiciele takich firm. Kiedy przychodzi co do czego, 
często okazuje się, że jeden fachowiec jest przedstawicielem wielu 
podmiotów, a czas reakcji na zgłaszane awarie mocno się wydłuża.  

Paweł Czupajło komentuje: – Dla sprawności i trwałości instalacji 
bieżące serwisowanie jest bardzo ważne. Powinien je wykonywać 
doświadczony technik. Poza przeglądami okresowymi zdarzają się 
również sytuacje nieprzewidziane. Na przykład wymiana routera 
internetowego w budynku (niezwiązana z fotowoltaiką) powoduje 
utratę możliwości podglądu, ile dana instalacja produkuje jedne-
go dnia. Z  tego powodu trzeba wgrać nowe oprogramowanie i  do 
routera, i  falownika. Klient sam tego nie zrobi. Musi przyjechać 
wykwalifikowany serwisant. Jeśli to firma koszalińska, można się 
spodziewać reakcji natychmiastowej. Jeśli musi przyjechać ktoś 
z Wrocławia, poczekamy znacznie dłużej. 

Prezes Ekosun zwraca uwagę na jeszcze jedną sprawę. Panuje mit, że 
instalacje fotowoltaiczne nie wymagają mycia. To nieprawda. Moduł 
powinien być myty, ale przez firmę serwisującą,  wyspecjalizowanym 
sprzętem, wodą zdemineralizowaną i odpowiednią szczotką. – Eko-
sun posiada taką maszynę. Przy okazji mycia sprawdzamy, jak się 
zachowuje każdy pojedynczy moduł. Jeżeli obniża się jego wartość 
energetyczna, to go reklamujemy u producenta i wstawiamy nowy – 
mówi Tomasz Czupajło. - Po serwisie powstaje raport roczny, w któ-
rym zapisujemy wszelkie obserwacje. Regularne przeglądy i konser-
wacja wydłużają żywotność instalacji i jej wydajność. 

Doświadczenie to kapitał 

Ekosun energią odnawialną zajmuje się od 10 lat. Ma na koncie kilka 
tysięcy „dachów”. Rocznie montuje ponad 500 instalacji fotowolta-
icznych i pomp ciepła. Jak na firmę zatrudniającą 25 pracowników 
to imponująca liczba. Jest przy tym wykonawcą naprawdę dużych 
instalacji, przeznaczonych dla szkół, budynków użyteczności pu-
blicznej i przedsiębiorstw. Oferuje usługę kompletną: od projektu, 
przez montaż, po serwis. 

Służy również doradztwem. Paweł Czupajło podkreśla: – Dbamy 
o  swój wizerunek, dostarczając usługi wysokiej jakości i  podcho-
dząc do pracy z maksymalną rzetelnością. Zawsze jasno pokazuje-
my klientom korzyści i  koszty, jakie poniosą, montując określoną 
instalację. Gdy dostarczamy fotowoltaikę komuś, kto dysponuje 
gazem sieciowym, nie rekomendujemy mu pompy ciepła. Ale za to 
tam, gdzie gazu nie ma, a ogrzewanie odbywa się za pomocą kotła 
opalanego węglem czy peletem, zdecydowanie doradzamy pompy 
ciepła. Tak jak w przypadku budynków stawianych od zera. Wyda-
tek na zestaw fotowoltaika plus pompa ciepła jest porównywalny 
z kosztami tradycyjnej instalacji grzewczej, bo trzeba przygotować 
solidny komin, kupić kocioł, przeznaczyć dla niego odrębne po-
mieszczenie, uwzględnić w  rozliczeniu zakup paliwa (gazu, węgla, 
koksu, peletu). W  perspektywie kilku lat wygrywa zdecydowanie 
to pierwsze rozwiązanie. Dodatkową korzyścią jest fakt, że w domu 
jest czyściej,  a my mamy satysfakcję, że przyczyniamy się do ochro-
ny jakości powietrza. 

Skok w przyszłość

Obecnie Ekosun buduje na swoje potrzeby halę produkcyjną o po-
wierzchni prawie 1000 metrów kwadratowych. Będzie tam produ-

Dom jednorodzinny, instalacja PV 5,61KWp

Szkoła w Redzikowie, remont dachu i instalacja PV 39KWp

PEC Wałbrzych, instalacja PV 49,9KWp

Przystań Mazury, instalacja PV 15,64KWp
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puH ekosun paweł czupajło
ul. bohaterów warszawy 4, 75-211 koszalin 

tel.: +48 94 342 23 36; +48 666 281 878  
biuro@ekosunkoszalin.pl 
www.ekosunkoszalin.pl

Wybierając panele fotowoltaiczne warto: 

• sprawdzić, czy moduły i falownik mają certyfikat 
dopuszczenia na rynek europejski,
• sprawdzić, czy przewody wykorzystywane przy 
montażu są przygotowane do pracy w systemie do 
1000 V a nie 450 V (jak zwykłe),
• sprawdzić, czy przewody odporne są na warunki 
zewnętrzne, takie jak promieniowanie słoneczne 
i zmiany temperatury,
• sprawdzić, czy złącza MC4 pochodzą od zaufanego 
producenta,
• upewnić się, czy przewody i złącza nie będą swo-
bodnie leżeć na dachu, ale zostaną osłonięte w sposób 
gwarantujący brak kontaktu z powierzchnią dachu, 
• upewnić się, że wentylatorom służącym do chło-
dzenia inwertera (jego zadaniem jest zamiana prądu 
stałego na prąd zmienny; powstaje przy tym energia 
cieplna) nie grozi z jakiegoś powodu zasłonięcie, 
• sprawdzić, czy inwerter gwarantuje możliwość 
podłączenia do Internetu, co może zmniejszyć ryzyko 
pożaru, bo zostaniemy niezwłocznie poinformowani 
o ewentualnej awarii.

kować stalowe pływaki dla osiedla domów pływających. W Dąbko-
wicach, 30 km od Koszalina, na jeziorze Bukowo powstaną polskie 
„małe Malediwy”. 

Plan Ekosunu przewiduje budowę na stabilnych platformach dzie-
sięciu pływających domów-wysepek. Oczywiście zaopatrywanych 
w  energię słoneczną, energetycznie całkowicie samowystarczal-
nych. Dostać się do nich będzie można tylko łodzią. W kompleksie 
powstanie również restauracja i małe spa. 

Umieszczenie domów na pływakach spowoduje, że jeśli właści-
ciel będzie chciał się przenieść w  inną część jeziora, będzie miał 
taką możliwość. Instalacje wytwarzające energię nie będą wpięte 
w ogólną sieć energetyczną, jak to się dzieje w przypadku domów 
na lądzie. Tutaj zostaną wykorzystane banki energii, w których ma-
gazynowana będzie nadwyżka energii. Pozwoli to zasilać wszelkie 
urządzania, kiedy z powodu krótkiego dnia albo długotrwałego za-
chmurzenia bieżąca produkcja energii spadnie poniżej potrzeb. 

Kwestia zaopatrzenia w wodę użytkową i odprowadzenia ścieków 
rozwiązana została w projekcie na wzór dużych jachtów, czyli przez 
zastosowanie odpowiednich zbiorników. 

Paweł Czupajło mówi: – Założyliśmy, że całość powstanie do listo-
pada 2023 roku. Jest duże zainteresowanie naszym przedsięwzię-
ciem, choć nigdzie się nie reklamujemy. Po krótkich wzmiankach 
w specjalistycznych publikatorach zgłaszają się zainteresowani za-
kupem klienci. Mamy zapytania nawet z Holandii i Szwecji, a nawet 
klienta zainteresowanego domem pływającym o powierzchni 400 
metrów kwadratowych. Do końca czerwca tego roku powinniśmy 
postawić halę i zacząć produkcję. Czeka nas skompletowanie ekipy 
budowlanej. Poszukujemy betoniarzy, zbrojarzy, stolarzy. 

W pobliżu kompleksu domów na wodzie powstać ma przyrodnicza 
ścieżka edukacyjna, prezentująca walory naturalne ekosystemu 
nadbałtyckich jezior przybrzeżnych takich jak Bukowo. Dla aktyw-

nych zaś przewidziana jest wypożyczalnia sprzętu sportowego (ka-
jaki, rowery).

Nie ma odwrotu od zielonej energii

Jak podkreśla Tomasz Czupajło, nie byłoby projektu samowystar-
czalnych energetycznie domów na wodzie, gdyby nie gromadzone 
przez Ekosun latami doświadczenie: – Odnawialne źródła energii to 
przyszłość energetyki w Polsce. Branża będzie się dalej rozwijała, 
bo z jednej strony istnieje silna presja na ograniczanie udziału wę-
gla w produkcji prądu, z drugiej energia wiatrowa – nawet gdyby jej 
rozwój został odblokowany – nie zaspokoi krajowych potrzeb. Dla-
tego rozproszone OZE, w  tym fotowoltaika, stają się alternatywą. 
Martwi mnie tylko, że opinię o naszej branży psują ci, którzy idą na 
skróty, nie zważając na interes klientów. 
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doktor izabela ciuńczyk, dyrektor  środkowopomorskiego centrum zdrowia psychicznego mediSon 
w koszalinie zajęła i miejsce w konkursie Sukces roku 2020 w ochronie zdrowia - liderzy medycyny 
w  kategorii „menadżer zdrowia – placówki prywatne”. z  panią doktor rozmawiamy o  tym, jakie 
korzyści ma koszalin z  udziału w  pilotażu narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego 

oraz jaki wpływ na stan psychiczny polaków wywiera pandemia koronawirusa. 

autor: andrzej mielcarek

Izabela Ciuńczyk
nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego
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P
sychiatria, szczególnie dziecięca, jest jedną z najbardziej za-
niedbanych dziedzin opieki zdrowotnej w  Polsce. Wszyst-
kiego jest za mało: lekarzy, pieniędzy, szpitali. Zgadza się 

pani z takim twierdzeniem?
- Całkowicie. Budżet całej służby zdrowia jest niedoszacowany, 
a  kwoty przewidziane na opiekę psychiatryczną są szczególnie 
skromne w  stosunku do potrzeb i  w  porównaniu z  wydatkami in-
nych krajów Unii Europejskiej. Mniej niż Polska na psychiatrię wy-
daje tylko Bułgaria. Potrzebujemy rocznie dodatkowych półtora 
miliarda złotych, żeby być bliżej średniej europejskiej. Budżet nie-
mieckiej psychiatrii jest około 10 razy większy niż polskiej. 

- A kadry?
- Od momentu wejścia Polski do UE wyjechało do pracy za granicą 
ponad 1000 lekarzy ze specjalizacją psychiatryczną. Z kolei rynek 
psychoterapii, tak jak rynek stomatologiczny, jest w  zupełności 
sprywatyzowany. Oznacza to, że dostęp do psychoterapii większo-
ści Polaków mocno ograniczają możliwości finansowe. 

- Tymczasem liczba osób potrzebujących fachowego wsparcia 
systematycznie rośnie…
- Badanie Instytutu Psychiatrii i Neurologii wykonane w 2011 roku 
pokazało, że co czwarty Polak jest osobą, która doświadczyła kry-
zysu lub jest w trakcie kryzysu. Badanie przeprowadzono ponow-
nie w  2020 roku, czekamy na jego wyniki. Spodziewamy się wy-
sokich wskaźników, bo z praktyki lekarzy psychiatrów wynika, że 
liczba kryzysów psychicznych rzeczywiście wzrasta. Dotyczą one 
zresztą przedstawicieli wszystkich środowisk, również medycz-
nego. Naczelna Izba Lekarska przeprowadziła na niewielkiej gru-
pie lekarzy badanie, które wykazało, że 80 procent spośród nich 
w 2020 roku skarżyło się na mniejsze lub większe kryzysy. Badani 
stwierdzali, że gdyby dostęp do psychiatrii był łatwiejszy, to chęt-
nie skorzystaliby z pomocy. Czterech na pięciu lekarzy potrzebuje 
wsparcia, chociażby psychoterapeutycznego. To mówi samo za sie-
bie. Skala potrzeb jest ogromna. 

- Tysiąc psychiatrów wyjechało, a ilu zostało?
- Około czterech tysięcy, zdecydowanie za mało. Na całe szczę-
ście powstają programy, które mają zachęcać młodych lekarzy do 
robienia specjalizacji z psychiatrii. Finansowanie będzie pochodzić 
z budżetu unijnego w perspektywie finansowej do 2027 roku. Na-
cisk kładzie się w  nich na psychiatrię dziecięco-młodzieżową, bo 
tu są największe braki, które obrazowo i  dobitnie pokazał raport 
Najwyższej Izby Kontroli: stare budynki, zużyte łóżka szpitalne, po-
darta pościel, jedna łazienka na całe szpitalne piętro. Ale potrzebni 
są również psychiatrzy dla dorosłych, bo młody człowiek kiedyś 
skończy 18 lat i nie przejdzie nagle do raju psychiatrycznego. 

- MEDiSON, czyli państwa prywatna firma, prowadząca szpital 
psychiatryczny w Koszalinie, dostała kilka lat temu wypowiedze-
nie poprzedniej siedziby. Był to dramatyczny moment. Państwo 
zdecydowali się na budowę własnego szpitala na ulicy Sarzyń-
skiej - dużym wysiłkiem i  kosztem. Prywatna firma wyręczyła 
publiczną służbę zdrowia z opieki psychiatrycznej nad mieszkań-
cami? 
- Muszę zaprotestować. Słowo „wyręczenie” wygląda źle i jest nie-
adekwatne. Na przełomie wieków pojawiła się możliwość, żeby 
firmy prywatne mogły zawierać umowy z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. My jesteśmy firmą prywatną, ale mającą  umowę z NFZ, 
na takiej samej zasadzie jak na przykład lekarze rodzinni. Oni rów-
nież są „prywatni”. 

- Jednak w programie pilotażowym nowej organizacji opieki psy-
chiatrycznej, w którym uczestniczą obecnie 33 ośrodki w kraju, 
MEDiSON jest jedynym podmiotem prywatnym. 

- Rzeczywiście tak jest. Pozostałe 32 ośrodki to własność marszał-
ka województwa, innego szczebla władz samorządowych albo uni-
wersytetu medycznego. Dla mnie to zaszczyt, że prywatna firma 
została zakwalifikowana do tego programu. 

- Udział powołanego przez państwa Środkowopomorskiego Cen-
trum Zdrowia Psychicznego w tym pilotażu to z punktu widzenia 
osób potrzebujących pomocy dobrodziejstwo. Przede wszystkim 
oznacza on łatwiejszy dostęp do psychiatry, ale nie tylko. 
- Jako zarząd Środkowopomorskiego Centrum Zdrowia Psychicz-
nego mamy za zadanie tak zorganizować pomoc, żeby była ona 
natychmiastowa, ciągła i  skoordynowana. To znaczy, że zgodnie 
z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia Punkty Zgłoszeniowo - Ko-
ordynacyjne mają funkcjonować od poniedziałku do piątku od 
godziny 8 do 18. Właściwie każdy dorosły mieszkaniec Koszalina 
i powiatu koszalińskiego bez żadnego umawiania się, bez anonso-
wania, może wejść do przychodni przy ulicy Zwycięstwa 119 lub 
udać się na Sarzyńską 9 i po prostu powiedzieć, że potrzebuje po-
mocy. W każdym z punktów jest możliwa pomoc psychologa, pielę-
gniarek psychiatrycznych i terapeutów środowiskowych. Od razu 
zaczyna się pierwsza rozmowa i  pierwsze diagnozowanie proble-
mu, ustalenie co stoi za kryzysem psychicznym. To co pojawia się 
w  czasie pierwszej rozmowy, ukierunkowuje plan terapii. Pacjent 
jest natychmiast kierowany do następnego etapu pomagania i  le-
czenia. Jeżeli po pierwszej rozmowie pojawia się wniosek, że po-
trzebna jest diagnoza lekarza, to pacjent kierowany jest do lekarza. 
Jeżeli pacjent potrzebuje psychoterapii, to kierowany jest na psy-
choterapię. 

Oznacza to, że jeśli jestem w kryzysie, to nie muszę czekać 2-3 mie-

Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicz-
nego MEDiSON w Koszalinie. Jest to pierwsze 
i jedyne w Zachodniopomorskiem centrum zdrowia 
psychicznego. Realizuje trzyletni pilotażowy program 
psychiatrycznej opieki środowiskowej dla dorosłych 
mieszkańców miasta i powiatu koszalińskiego, którego 
celem jest zbudowanie systemu opieki psychiatrycznej 
opartego na opiece środowiskowej, a nie zamkniętym 
lecznictwie szpitalnym. 
Ośrodek inicjuje pomoc w sytuacjach kryzysowych, 
ale również mieszkańcy sami zgłaszają się w momen-
tach, gdy sobie nie radzą. Placówka organizuje obozy 
rehabilitacyjne, prowadzi środowiskowe domy samo-
pomocy, terapeutyczne sesje rodzinne. Centrum jest 
prekursorem formuły asystentów zdrowienia. 

Każdy dorosły mieszkaniec Koszalina i powiatu 
koszalińskiego bez wcześniejszego umawiania się może 
wejść do przychodni przy ulicy Zwycięstwa 119 lub 
ośrodka przy ulicy Sarzyńskiej 9 i po prostu powie-
dzieć, że potrzebuje pomocy. Poza tym pod numerem 
telefonu 94 712  55 55 działa całodobowa infolinia, 
gdzie po drugiej stronie czuwa psycholog, pielęgniarz 
lub terapeuta. 
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sięcy na pierwszą wizytę u lekarza specjalisty, tylko od razu dostaję 
pomoc. A  tak było przed wrześniem 2018 roku, kiedy obowiązy-
wały nas - jak wszystkich - sztywne limity NFZ. Pilotaż je znosi. 
W  sytuacjach ostrych kryzysów konsultacja lekarska musi odbyć 
się w  ciągu 72 godzin. Nam udaje się ją zorganizować w  ciągu 24 
godzin. Nie ma kolejek. Pomoc jest udzielana tu i teraz, a nie za kilka 
miesięcy. W kryzysach psychicznych najważniejsze jest to, by roz-
poczynać wparcie jak najszybciej to możliwe. 

- Pod koniec 2020 roku pojawiło się zagrożenie dla programu, bo 
Ministerstwo Zdrowia chciało go zamknąć. Udało się przekonać 
ministra do kontynuacji, dzięki między innymi wsparciu samorzą-
dów, w  tym koszalińskiego. Skąd się wzięło to zwątpienie mini-
sterstwa? 
- Kiedy w  2018 roku ruszał program pilotażowy, było założenie, 
że do 30 czerwca 2021 zostanie w każdym powiecie uruchomione 
centrum zdrowia psychicznego. Niestety, pojawił się koronawirus 
ze wszystkimi negatywnymi skutkami. Wszystkie prace przygoto-
wawcze, w tym dotyczące nowelizacji Ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego, zostały zatrzymane z  powodu pandemii. Pojawiło 
się niebezpieczeństwo, że nawet jeśli wrócimy do normalnego try-
bu pracy, to nie zdążymy zreformować opieki psychiatrycznej do 
30 czerwca 2021. Pod koniec 2020 roku środowiska pacjentów, 
profesjonalistów i  władze samorządowe – wśród nich prezydent 
Piotr Jedliński, któremu bardzo za to dziękuję - starały się o prze-
dłużenie  programu ze względu na pandemię. Minister się zgodził 
i  wyznaczył nowy nieprzekraczalny termin do 31 grudnia 2022 
roku. Mamy więc dwa lata na przygotowanie fundamentów i  na-
rzędzi potrzebnych do tego, by w  każdym polskim powiecie było 
centrum zdrowia psychicznego, takie jak nasze koszalińskie. 

- Mimo państwa starań wiedza o tym, jak u nas pozytywnie zmie-
nił się dostęp do pomocy psychologicznej i  psychiatrycznej jest 
wśród mieszkańców Koszalina mała. Dlaczego ludzie nie chcą 
rozmawiać o  zdrowiu psychicznym, a  zaczynają się interesować 
nim dopiero wtedy, kiedy oni sami albo ich bliscy przeżywają kry-
zys? 
- Konsultant do spraw psychiatrii dzieci i młodzieży stwierdziła po 
wspomnianym raporcie NIK, że dopóki problem nie dotknie dziec-
ka któregoś z najważniejszych polityków, to nie będzie środków na 

psychiatrię dzieci i  młodzieży. Nie życzę ważnym osobom takich 
doświadczeń. Ale tak rzeczywiście wiele osób reaguje: jeżeli mnie 
to nie dotyczy, to wypieram istnienie problemu. 

- Czy w czasie pandemii liczba osób korzystających z państwa po-
mocy bardzo wzrosła?
- Mamy pod opieką około 7000 osób, którym pomagamy w zdro-
wieniu. Koszalin i powiat liczą 144 000 dorosłych obywateli, a więc 
około pięciu procent dorosłych osób jest pod naszą czynną opieką. 
A  systematyczny wzrost liczby pacjentów jest widoczny. Przygo-
towujemy dane statystyczne dotyczące tego tematu, więc uzyska-
my wkrótce precyzyjny obraz sytuacji. Według mojego szacunku 
w styczniu tego roku mamy o jedną czwartą więcej pacjentów niż 
w styczniu 2020 roku. 

- Zwiększenie liczby podopiecznych, zapewnienie szybkiego do-
stępu do fachowej pomocy, wymaga wykwalifikowanych ludzi. 
Jak się państwu udało znaleźć potrzebną liczbę lekarzy, psycho-
logów, psychoterapeutów, skoro są to specjaliści na rynku defi-
cytowi? 
- To nie jest kwestia samej psychoterapii, czy pomocy farmakolo-
gicznej. Mamy też 10 pracowników socjalnych, doradcę zawodo-
wego, szukamy dietetyka. Kryzys psychiczny to nie tylko zabu-
rzenia w  neuroprzekaźnikach, nie tylko mniejsza ilość serotoniny 
we krwi. Kryzysy biorą się z braku pracy, nadwagi, relacji między-
ludzkich. Trzeba działać na wielu płaszczyznach. Centra zdrowia 
psychicznego uprawiają psychiatrię środowiskową. Patrzymy jed-
nocześnie na wiele obszarów funkcjonowania człowieka. Jest to 
skuteczne i dlatego specjaliści chcą u nas pracować, bo widzą sens 
tego wysiłku. Warto podkreślić, że mimo pandemii nasz ośrodek 
nie zamknął się i był cały czas otwarty.

- Czego pandemia nauczyła nas wszystkich, jeśli chodzi o  zdro-
wie? 
- Przede wszystkim ujawniła ona kryzys polskiej służby zdrowia. 
Jednocześnie obnażyła złudzenie, że choroby zakaźne mamy pod 
kontrolą. Pokazała również, że nie ma zdrowia bez zdrowia psy-
chicznego. Nikt nie może powiedzieć: „zdrowie psychiczne, dobra 
kondycja psychiczna, to nie moja sprawa”. Okazuje się, że ludzie, 
którzy uważali się za silnych i radzących sobie z każdym stresem, 

Zespół Środkowopomorskiego Centrum 
Zdrowia Psychicznego MEDiSON w Koszalinie



Dr Izabela Ciuńczyk jest lekarzem psychiatrą, 
psychoterapeutą, specjalistą terapii środowisko-
wej, dyrektorem Centrum Zdrowia Psychicznego 
MEDiSON w Koszalinie, prezesem Stowarzyszenia 
Centrów Zdrowia Psychicznego. W dwudziestej edycji 
konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy 
Medycyny” otrzymała nagrodę dla najlepszego me-
nadżera prywatnych placówek medycznych w Polsce 
w roku 2020. Organizatorem konkursu jest Wydaw-
nictwo Medyczne Termedia oraz redakcje periodyków 
„Menedżera Zdrowia” i „Kuriera Medycznego”
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nagle ciężko przechodzą samotne święta, lockdown, kryzys go-
spodarczy. Silni dotychczas ludzie nagle nie radzą sobie ze swoim 
życiem. Zabrzmi to może prowokacyjnie, ale polska psychiatria 
dużo zyskała dzięki pandemii, bo oto do świadomości decydentów 
dotarła bolesna prawda, że zdrowie psychiczne Polaków nie jest 
wcale dobre i trzeba o nie lepiej zadbać. 

Pandemia pokazała, że kryzysy mogą zdarzyć się każdemu. Nie 
wiem, na ile to się przełoży na odwagę korzystania z pomocy psy-
chiatryczno-psychologicznej lub na zdolność mówienia o korzysta-
niu z tej pomocy. Myślę, że idzie to w dobrym kierunku. Wchodzimy 
w  etap, który Stany Zjednoczone przeżyły w  latach 60. i  70. XX 
wieku, kiedy wręcz modne stało się posiadanie psychoanalityka. 
Nie chodzi oczywiście o  wywołanie mody, ale o  przełamywanie 
tabu. 

Dr Izabela Ciuńczyk i dr Stanisław Dorosz 
po odebraniu Koszalińskiego Orła 2019
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mocny, często kontrowersyjny monolog i charyzma stand-upera to cały arsenał, jakim 
dysponuje on w konfrontacji z publicznością. Stand-up jako forma sceniczna to fenomen. 
w polsce występy komików dosadnie komentujących rzeczywistość biją rekordy popularności. 
również w koszalinie stand-up ma się znakomicie. to głównie zasługa naszych rodzimych 
komików, którzy na swoje występy są w stanie ściągnąć tłumy. zapraszamy na rozmowę 

z darkiem Gadowskim, dla którego stand-up stał się sposobem na życie. 

Poprawność polityczna 
kastruje żart

autor: anna zawiślak / Fotografie: marcin betliński/archiwum dariusz Gadowski
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C
zy mamy powody do śmiechu?
Zawsze jest coś do śmiechu, póki jeszcze nie zabronili nam 
się śmiać. Śmiech to też mechanizm obronny. Sam, nawet 

jako dzieciak, w  mało śmiesznych dla wszystkich sytuacjach do-
strzegałem coś komicznego, aż głupio było to powiedzieć głośno. 
Pamiętajmy, że śmiech to zdrowie, a  teraz jest to towar wysoce 
pożądany. Zresztą żyjemy w  kraju, który dostarcza nam na co 
dzień kupę absurdu, który bywa tak żałosny, że aż śmieszny. Jed-
nak jeżeli chodzi o obecną sytuację, to muszę przyznać, że w cza-
sie naszych letnich występów, kiedy jeszcze można było być na 
scenie, publiczność słabo reagowała na pandemiczne żarty, my-
ślę, że po prostu jesteśmy tym zmęczeni. Tymi wiadomościami 
bombarduje nas telewizja, portale, rozmowy w rodzinie i w pracy, 
a od nas ludzie oczekiwali odskoczni. Czystej rozrywki, niezmąco-
nej tą całą sytuacją. 

- Myślę, że wiele osób z  widowni zazdrości wam, stand-uperom, 
tego luzu na scenie, umiejętności celnego puentowania. W  tym 
wszystkim oprócz wymyślania żartów, trzeba też wymyślić siebie. 
Kim więc powinien być stand-uper?
Na pewno tmusi być wytrwały. Początki w  stand-upie są cięż-
kie i  niewdzięczne. Obnażasz się na tej scenie i  pocisz, a  słyszysz 
‚świerszcze”, ciszę jak na pogrzebie. Prawie każdy zaczynał źle, tak 
już jest. Zanim się odnajdziesz i wyrobisz, a trwa to ddługo, musisz 
zaliczyć niejeden „bombing”, czyli występ bez reakcji publiczno-
ści., czasem tylko komicy się śmieją z twoich żartów i wiesz, że bę-
dziesz tego wieczoru smutny. Kto myśli, że takie występy to szyb-
ka droga do sławy, fleszy czy kasy, jest w błędzie. Poziom żenady, 
zawstydzenia i  bólu jest na tyle mocny, że na scenie przetrwają 

w zasadzie tylko ci, którzy kochają to robić, nie karierowicze. Poza 
wytrwałością komik powinien także być dobrym obserwatorem. 
W naszym towarzystwie „śmieszków” nie ma zbyt wielu. Jednak 
każdy komik ma dobre oko do wyłapywania absurdów i skrajno-
ści. 

W porównaniu z kabaretem stand-up jest mocną, czasem nawet 
wulgarną ironią. Czy w Polsce można śmiać się ze wszystkiego?
- Można, o  ile żart jest dobry. Publiczność potrafi wiele wybaczyć 
i wiele zaakceptować, ale musi to być celne i konkretne spostrzeże-
nie, bez tanich chwytów i kopiowania memów. Na samym początku 
stand-up w Polsce gromadził widownię, która myślała o nas trochę 
jak o kabarecie, pewnie dlatego, że głównymi gwiazdami były osoby 
wywodzące się ze scen kabaretowych, no i większość Polaków ko-
jarzyła kabaret jako jedyną formę komedii scenicznej. Było pewne 
zdziwienie, oburzenie czasem. Teraz kiedy komicy są już bardziej 
znani i utożsamiani ze swoim indywidualnym stylem, widzowie mają 
wybór, „na kogo” chcą chodzić, czyj humor do nich bardziej trafia i to 
jest znakomite. 
Stand-up wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, tam śmiano 
się ze wszystkiego, mocno i  brutalnie, nie brano jeńców, publicz-
ność przez lata była już przyzwyczajona. Jednak od pewnego 
czasu w  USA poprawność polityczna zabija dowcip. Komicy po 
swoich występach często przepraszają różne środowiska, za nie-
które żarty, robi się z  tego obłędna sytuacja, bo za chwilę nie bę-
dzie można śmiać się z niczego. Zawsze znajdzie się przecież ktoś, 
kogo dany żart urazi. Poprawność polityczna kastruje żarty. Nie 
wyobrażam sobie, abym musiał je konsultować z  prawnikami. 
Zresztą za historię, która wypada z moich ust trudno wziąć odpo-
wiedzialność, ponieważ każdy może ją zinterpretować dowolnie, 
niekoniecznie zgodnie z  moimi intencjami. Nie da się dopasować 
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do każdego poczucia humoru. Poza tym uczestnik występu wcho-
dzi w  jakąś konwencję. Kupuje bilet, zasiada na widowni, wcho-
dzi do świata, na który się godzi… No i  przecież jest dorosły, sam 
wybrał. Gdybym taki występ dał w  południe pod ratuszem dla 
przypadkowych przechodniów, to wtedy rozumiem oburzenie. 

Bywając na stand-upach, zauważyłam, że najczęstszym tematem 
ostrej krytyki jest najbliższe otoczenie: matka, partnerka, sąsiad. 
Jak oni reagują na cięty język?
(śmiech) Moja partnerka ma z  tym luz, a  pozostali członkowie ro-
dziny po prostu nie przychodzą na moje występy. Takie ostre do-
tykanie tematu, moim zdaniem, świadczy tylko o  sympatii. Kogo 
krytykujemy najbardziej? Najbliższych! Oczywiście z  miłości. To 
samo tyczy się mojej słabości do Koszalina. Opowiadam o naszym 
mieście, często zgryźliwie, ale to właśnie przejaw uczucia. Zawsze 
występując na różnych scenach, mówię skąd jestem i nawet jeśli to-
warzyszy temu żart, to dla mnie powód do dumy. Poruszam tematy 
mi bliskie, które mnie otaczają, które obserwuję. Dlatego w moich 
programach szybciej znajdziecie teksty o kredytach na mieszkanie, 
o braku pracy czy o posiadaniu dzieci, niż o  imprezkach, bo z nich 
już wyrosłem. 

Opowiedz co nieco o stand-upowej scenie w Koszalinie.
Dokładnie 23 września 2013 roku odbył się nasz pierwszy występ 
w tym pięknym mieście. Nasz, ponieważ od samego początku scenę 
dzieliłem z Jackiem Stramikiem. W podobnym czasie zafascynował 
nas stand-up i na nasze pierwsze open mic (dosłownie: otwarty mi-
krofon – dop. red.)  jeździliśmy do Gdańska na Elżbietańską. Tam 
nie raz mieliśmy ciężkie chwile, ale nie zniechęciło to nas. Swoje 
miejsce, bezterminowo, na czas występów w Koszalinie, oddał nam 
Waldek Miszczor prowadzący wówczas Kawałek Podłogi. Było 
10 widzów, potem 20. Takie były początki, a  i  tak na nas działało 
to napędzająco. Przez koszalińską scenę i cykliczne imprezy, jakie 
udało nam się stworzyć, przewinęli się wszyscy znaczący w Polsce 
przedstawiciele tego gatunku. Sale wyprzedawały się nawet po 3 – 
4 razy na jedno wydarzenie i to niewątpliwy sukces naszego grania 
w Koszalinie. Bardzo lubię ten rodzaj występów, klubowy i kame-
ralny, w którym czuje się publiczność, a gość na scenie jest dla niej 
na wyciągnięcie ręki. Koszalin lubi stand-up i czeka na niego, co do 
tego nie mam wątpliwości. Nasza scena do czasów pandemii suk-
cesywnie rozwijała się i mam nadzieję, że wrócimy do tego, jak już 
będzie to możliwe. 

Wspomniałeś o swoich początkach na Elżbietańskiej… 
Kiedy jechałem tam pierwszy raz, nie powiedziałem o tym nikomu. 
Byłem zestresowany, ale moje wyobrażenie bycia na scenie nie mo-
gło się równać z tym, czego doświadczyłem na żywo. Było to naj-
bardziej elektryzujące doświadczenie w moim życiu. Obcy, podpici 
ludzie na widowni, oślepiające światło, mikrofon w ręku i nikogo do 
pomocy - tak to wygląda za pierwszym razem. 

Horror. 
Taki liryczny survival. Zawsze ciągnęło mnie w stronę ludzi. Jestem 
gadułą, jestem spostrzegawczy i  chciałem sprawdzić czy mix tych 
zdolności pozwoli mi przetrwać na scenie. Lubiłem oglądać innych 
komików, przyglądać się im nawet czysto technicznie, jak wchodzą, 
od czego zaczynają, kiedy puentują i jakie poruszają tematy. Open 
mic to formuła, która pozwala kompletnym amatorom wystąpić na 
scenie przed publicznością. Na początku to zaledwie kilka minut 
i  nie każdy zdaje sobie sprawę z  tego, że aby wypełnić ten krótki 
czas, trzeba mieć naprawdę dużo materiału. Stań w domu przed lu-

strem z pilotem w ręku, włącz stoper i zacznij mówić, a zobaczysz, 
że na scenie 5 minut to wieczność, w szczególności gdy nikt się nie 
śmieje. Stand-up wydaje się łatwy, tak myśli przeciętny widz. Często 
padają pytania, „czy wy w ogóle się przygotowujecie”? Scena pięk-
nie weryfikuje „imprezowych śmieszków” czy „wesołych wujków 
z zakrapianych imienin”, często okazuje się, że w świetle reflektorów 
wcale nie są już tacy zabawni. Wszystko rozbija się o program, który 
trzeba sobie przygotować, rozpisać, nauczyć się i  zaprezentować 
tak, jakby płynął zupełnie spontanicznie. Z  biegu to możesz tylko 
popłynąć rzeką żenady. 

To zadanie niemal aktorskie.
I  tak, i  nie. Wielu aktorów próbowało sił w  stand-upie, a  ostał się 
jedynie godny podziwu Rafał Rutkowski. Na pewno doświadczenie 
aktorskie się przydaje, okiełznanie stresu scenicznego, ogranie, wy-
bitna pamięć do tekstu czy mimika twarzy. Jednak komicy szczycą 
się tym, że teksty piszą sami, a brak aktorskiego sznytu często doda-
je występowi autentyczności i wyjątkowości. Oczywiście zdarzają 
się zaczepki od publiczności i  kontrolowane zbaczanie z  tematu, 
wtedy trzeba trochę improwizować. Każdy z nas ma na to swój spo-
sób, który sobie wypracował. 

A co sądzisz o roastach? Przeciwieństwo benefisu, które daje nie-
źle w kość głównemu bohaterowi. 
Roast to nic innego, jak obrzucanie się „tym co najgorsze i najmoc-
niejsze”, katharsis przez upodlenie. „Wyśmieję cię do cna, a potem 
pójdziemy na piwo”. Był moment, że w naszym kraju roastów było 
mnóstwo. Ludzie się tym szybko zachwycili, bo jest to forma dość 
widowiskowa. Jest jak czerwone Ferrari, szybkie, głośne i  zwraca 
na siebie uwagę. Kto by nie chciał zobaczyć, jak jakiegoś celebrytę 
cisną do granic na jego własne życzenie. Wydaje mi się, że w  Pol-
sce wszyscy zainteresowani brali w  tym udział i  formuła nieco się 
wyczerpała. Chyba, że jeszcze mnie ktoś zaskoczy… Na razie moja 
uwaga skierowana jest na inne formy komediowe.  

Czy w stand-upie jest miejsce na manifestowanie własnych prze-
konań i poglądów. 
Moim zdaniem jest i ja sam tego szukam u komików. Zresztą w ko-
mentowaniu rzeczywistości nie sposób uniknąć własnego zdania. 
Tak kształtuje się osobowość sceniczna. Na początku w Polsce byli 
komicy, teraz są już konkretne nazwiska kojarzone z  określonym 
stylem i poglądami. Dla mnie komik na scenie to przede wszystkim 
człowiek, a  nie ktoś kto wyklepuje program. Szukam krwi i  kości, 
emocji i jeśli coś mnie wnerwia, gryzie lub z czymś się nie zgadzam, 
czuję się wręcz zobligowany do manifestowania swoich poglądów. 
Oczywiście nie jest to wiec wyborczy, raczej jakiś ułamek scenicz-
nej działalności, ale ważny. Tak uważam. Zdaję sobie także sprawę, 
że nie każdy komik tego szuka, niektórzy chcą po prostu bawić ludzi, 
nie myśląc za bardzo o tym, co mówią.  

Jak czuje się komik w czterech ścianach, kiedy pandemia ograni-
czyła działania na scenie, uniemożliwia występy i w zasadzie pla-
nowanie czegokolwiek.
- Bardzo tęsknię za sceną, za adrenaliną. Jestem w stałym kontakcie 
z moimi komediowymi druhami, z którymi zjechaliśmy prawie cały 
kraj. Brakuje mi również tych wyjazdów i spotkań, wspólnego gra-
nia i „afterów”, bo to kopalnia żartów i właśnie wtedy rodzi się wiele 
pomysłów na program. Jest twórczo i inspirująco, i bardzo mocno. 
Ciężko po udanym występie pójść spać, skoro następnego dnia pra-
cujesz dopiero o  dwudziestej. Jest YouTube, na którym niedługo 
pojawią się jakieś nowe projekty „pandemiczne”, jednak to zupełnie 
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nie to samo, co występy na żywo. Przez ostatnie dwa lata praktycz-
nie nie było mnie w domu, więc zapoznaję się ze swoim mieszkaniem 
na nowo. Mnóstwo rzeczy zmieniło swoje położenie (śmiech), więc 
jest sporo do nadrobienia. No i mam czas na bycie z moją lepszą po-
łową. Poznajemy się w końcu po latach i to jest bardzo przyjemne. 

Kobiety w stand-upie. Ciągle ich mało. Jak myślisz, dlaczego? Czy 
kobietom nie przystoi mówić mocno i dosadnie?
- Bo nie są śmieszne! To żart… Czy pań w stand-upie jest mało? To 
tylko złudzenie. Jest ich mniej niż panów, ale na pewno nie brakuje 
im odwagi. Są mocne, kiedy trzeba, ale nie przesadnie wulgarne. Czy 
są inaczej oceniane? Przez stereotypy panujące w Polsce początki 
miały cięższe niż panowie, musiały trochę więcej udowodnić nie-
dowiarkom, ale teraz mają mnóstwo fanów i są w ścisłej czołówce. 
Sytuacja się ustabilizowała i  teraz liczy się materiał. Masz dobry 
program w  sieci, sprzedajesz bilety. Pod hasłem „komik” kryje się 
pewny siebie i  mocny zawodnik, niezależnie od płci. Oczywiście 
dalej znajdziemy ludzi, którzy uważają, że kobiety nie są śmieszne, 
ale z reguły to bardzo smutne osoby i nieznające dobrze sceny stan-
d-upowej nie tylko w Polsce, ale i na świecie. 

- Czy komik podpatruje innych komików? Kto jest twoim mi-
strzem?
- Mam to szczęście, że wielu znakomitych anglojęzycznych komików 
miałem okazję zobaczyć na żywo w Londynie. Wielokrotnie ogląda-
łem ich występy i  zawsze byłem pod ogromnym wrażeniem. Jest 
ich mnóstwo, ale lubię bardzo Louise’a  CK, choć niestety ostatnio 
jest on w niesławie po skandalu na tle seksualnym, ponadto Bill Burr 
i Dave Chappelle. To moja ulubiona trójka, oglądam ich, obserwuję 
techniczne detale, ale to też zależy od mojego humoru danego dnia, 
to trochę jak z muzyką, raz bardziej lubię jednego, a od drugiego mu-
szę trochę odpocząć. No i muszę powiedzieć, że lubię i obserwuję 
mocno polski stand-up. Może nie są to moi idole, bo jesteśmy kole-
gami i za dużo o sobie wiemy (śmiech), ale potrafimy się zaskoczyć 
żartami, zaciekawić puentą, więc jest to dowód na nieustanne roz-
wijanie się tego nurtu w naszym kraju. 

Czekamy więc aż otworzą się sceny, a na razie gdzie można zoba-
czyć Darka Gadowskiego?
- W parku karmiącego kaczki oraz na YouTubie. Bieżące wydarzenia 
czasem komentuję na moim profilu na FB, ale media społecznościo-
we to nie mój żywioł, chyba jestem za stary, by siedzieć cały dzień 
w telefonie. Czekam przede wszystkim na spotkania na żywo, tu na 
koszalińskich scenach i w całej Polsce. Korzystając z okazji, chciał-
bym zaprosić wszystkich na największy projekt stand-upowy roku 
2021, trasę „Please stan-up”! Gospodarzem występów będzie Łu-
kasz Lotek Lodkowski, natomiast oprócz mnie wystąpią Piotr Zola 
Szulowski, Błażej Krajewski, Michał Leja i Tomek Kołecki. O oprawę 
muzyczną i wizualną zadba fenomenalny Falcon1, a gościem specjal-
nym będzie raper KęKę, którego chyba nikomu nie trzeba przedsta-
wiać.

Foto: Jacek Waszkiewicz 



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

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

JANKOWSCY 

Toyota Koszalin triumfuje
W wielkim teście salonów magazynu „AUTO ŚWIAT”
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W
yraziste i  kompaktowe nadwozie z  atrakcyjną stylistyką 
SUV-a  oraz bardzo przestronne i  uniwersalne wnętrze. 
Taki jest nowy Opel Crossland, którego przód upodobnił 

się do zaprezentowanego nieco wcześniej modelu Mokka.

We wszystkich wersjach nowego Crosslanda zastosowano Opel 
Vizor, czyli jednolite rozwiązanie stylistyczno-konstrukcyjne, któ-
re porządkuje przedni pas: zamknięta osłona chłodnicy optycznie 
tworzy jedną całość z  reflektorami i  poszerza samochód. Pośrod-
ku mocno wyeksponowano logo marki z  symbolem błyskawicy. 

po trzech latach od debiutu crossland, miejski crossover opla, doczekał się gruntownej modernizacji. 
prezentuje się teraz zdecydowanie lepiej, ale zmiany nie ograniczyły się tylko do wyglądu. odświeżony 
crossland jest zwinniejszy i daje więcej frajdy z jazdy, a do tego zachowuje wyróżniającą się w klasie 

funkcjonalność.

W przeprojektowanym zderzaku znalazł się duży wlot, który teraz 
odpowiada za dopływ powietrza do silnika. 

Z  tyłu pojawiły się nowe przyciemniane klosze świateł, podkre-
ślające charakterystyczny motyw skrzydeł. Natomiast nowa 
czarna błyszcząca pokrywa bagażnika w  połączeniu z  czarnym 
dachem sprawia, że Crossland naprawdę wydaje się szerszy i ma-
sywniejszy.

Zgodnie z zapowiedzią producenta Vizor będzie znakiem firmowym 

Nowy Opel Crossland 
sporo zyskał na liftingu

autor: andrzej mielcarek
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wszystkich modeli Opla w najbliższej dekadzie, tak więc odświeżo-
ny Crossland stał się prekursorem całej nowej linii stylistycznej. 

Nowy Crossland ma w  standardzie klimatyzację, multimedia, 
komputer pokładowy, tempomat i  kamerę przednią. Trzycy-
lindrowy benzynowy silnik o  pojemności skokowej 1199 cm3 
z  palety PSA doskonale sprawdza się pod maską małego SU-
V-a  Opla. Jego moc 130 KM przy 5500 obr./min i  maksymalny 
moment obrotowy 230 Nm przy 1750 obr./min, to parametry 
w  zupełności wystarczające dla tego lekkiego auta. Gwaran-
tuje niewielkie zużycie paliwa, a  ponadto nawet przy dużych 
prędkościach silnik zachowuje się cicho. Świetnie działa turbo-
doładowanie, co doceni każdy kierowca podczas konieczności 
wykonywania na drodze szybkich manewrów – na przykład wy-
przedzania.

Crossland ma stosunkowo nieduży zbiornik paliwa (45 l), co jest 
zgodne z  obecnie preferowaną przez producentów modą. Jednak 
zatankowany do pełna wystarczy na pokonanie ok. 600 kilome-
trów, a to już zadowoli użytkownika, który wybiera się w długie tra-
sy i nie lubi zbyt częstego odwiedzania stacji paliw. Zbyt krótko jeź-
dziliśmy testowanym samochodem, by precyzyjnie określić zużycie 
paliwa. Jednak jeśli sądzić po wolnoopadającym wskaźniku zawar-
tości baku, zaufać można danym publikowanym przez producenta. 
Podaje on, że w cyklu miejskim Crossland pali do 5,7 litra benzyny na 
100 km, w cyklu pozamiejskim – 4,2 l/100 km, a w mieszanym około 
4,7-4,8 l/100 km. 

Przednie fotele bez problemu każdy może dostosować do własnych 
preferencji. Przy rozsądnym ustawieniu wszyscy pasażerowie mogą 
być zadowoleni, a na tylnym siedzeniu może w miarę komfortowych 
warunkach podróżować nawet osoba o wzroście 190 cm.

Bagażnik, który w podstawowym ustawieniu oferuje 410 l pojem-
ności, ma podwójną podłogę, co zwiększa jego funkcjonalność. 
Pozwala na zapakowanie do wnętrza bagażu nawet na wakacyjną 
wyprawę. Poczucie przestrzeni oraz pierwszorzędne ergonomicz-
ne przednie fotele AGR w Crosslandzie sprawiają, że dalekie trasy 
można pokonywać w jeszcze większym komforcie. Auto przekonu-
je także wysokim poziomem funkcjonalności dzięki indywidualnie 
przesuwanym i  składanym tylnym siedzeniom. Tylna kanapa jest 
dzielona w stosunku 60/40 i można ją przesuwać w zakresie do 150 
mm, co umożliwia powiększenie bagażnika z podstawowych 410 do 
520 litrów (najlepszy wynik w  tej klasie) w  ciągu kilku sekund. Po 
całkowitym złożeniu tylnych siedzeń pojemność bagażnika rośnie 
do 1255 litrów!

Podróżowanie Oplem Crosslandem jest bezpieczne dzięki licznym 
systemom wspomagającym, które jeszcze 2-3 lata temu spotkać 
można było tylko w autach klasy premium. Wskażemy tylko na nie-
które. 

Adaptacyjne w  pełni diodowe reflektory z  funkcją doświetlania 
zakrętów, asystentem świateł drogowych i automatycznym pozio-
mowaniem wiązki świetlnej zapewniają znakomitą widoczność po 
zmroku. 

Dostępny jest również alarm przedkolizyjny z  systemem automa-
tycznego hamowania awaryjnego i  funkcją wykrywania pieszych 
działający przy prędkości powyżej 5 km/h. Jeżeli samochód zbyt 
szybko zbliża się do pojazdu poprzedzającego lub pieszego, system 
ostrzega kierowcę sygnałem dźwiękowym i  wyświetla komunikat 
na ekranie informacyjnym. Jeżeli kolizja jest nieuchronna, układ 
hamulcowy przygotowuje się do hamowania awaryjnego i  w  razie 
potrzeby rozpoczyna je, aby złagodzić skutki zderzenia. Poniżej 30 
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km/h system może doprowadzić pojazd do całkowitego zatrzyma-
nia. Jeżeli prędkość przekracza 30 km/h, zostaje ona tylko zmniej-
szona, a kierowca musi aktywnie hamować.

System ostrzegania o  opuszczeniu pasa ruchu emituje słyszalne 
i  widoczne sygnały, jeśli zarejestruje niezamierzone opuszczenie 
pasa ruchu. Z  kolei system ostrzegania o  obecności innego po-
jazdu w  martwym polu lusterka bocznego wykorzystuje czujniki 
ultradźwiękowe, informując kierowcę o pojazdach zbliżających się 
sąsiednimi pasami ruchu.

Tempomat z ogranicznikiem prędkości, wraz z funkcją rozpoznawa-
nia znaków ograniczenia prędkości, umożliwia szybkie i łatwe prze-
strzeganie ograniczeń prędkości.

Każdy kierowca doceni również panoramiczną kamerę cofania, któ-
ra ułatwia wykonywanie manewrów w tył – zwłaszcza parkowania. 
Nieoceniona pomoc w mieście albo na zatłoczonych parkingach, do-
dająca kierowcy pewności siebie i redukująca stres związany z ope-
rowaniem na małych przestrzeniach pełnych przeszkód. 

Podsumowując: Crossland na pewno doskonale sprawdzi się w mie-
ście i  spełni wymagania rodziny 2+2, ponieważ jest praktyczny, 
pojemny i oszczędny. Mimo pewnego podobieństwa do innych aut 
z grupy PSA nie zatracił oplowskiego stylu i naprawdę może się po-
dobać. 

opel dowbusz
ul. lniana 3, 75-213 koszalin
Sprzedaż: +48 94 341 51 20

Serwis: +48 94 343 25 50
www.opel.koszalin.pl

Opel Crossland 1.2 Turbo 130 KM

Pojemność skokowa i rodzaj silnika - 1199 cm3, R3, 
benzynowy turbo 
Moc - 130 KM przy 5500 obr./min 
Moment obrotowy - 230 Nm przy 1750 obr./min 
Skrzynia biegów - ręczna, sześciobiegowa 
Napęd - przedni 
Prędkość maksymalna - 206 km/h 
Przyspieszenie 0-100 km/h - 9,1 s  
Średnie zużycie paliwa 5,1 l/100 km (dane producenta) 
Masa własna - 1276 kg 
Długość/sszerokośc/wysokość - 4212/1825/1605 mm 
Rozstaw osi - 2604 mm 
Pojemność bagażnika - 410-1255 l



Sprawdź szczegóły i dane o zużyciu paliwa oraz emisji CO₂ na stronie volkswagen.pl

Grupa Cichy–Zasada Autoryzowany Dealer Volkswagen
ul. Gnieźnieńska 24B, Koszalin
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kto się szybko zdecyduje, może jeździć najpopularniejszym w polsce autem klasy premium, płacąc 
za to jedynie 850 zł netto miesięcznie. za taką ratę marka Volvo oferuje model Xc60 b4 w wersji 
momentum w najmie długokresowym na dwa lata. w koszalinie ze szczegółami oferty oraz samym 
autem można zapoznać się bez wizyty w szczecińskim salonie Volvo. Jak już pisaliśmy, firma auto 
bruno – dealer samochodów marki Volvo – uruchomiła w naszym mieście innowacyjną usługę mobilnego 

doradcy. wystarczy zadzwonić, by ustalić czas i miejsce prezentacji. 

Super oferta: 
Volvo Xc60 za 850 złotych miesięcznie

autor: adam różański / Fotografie: marcin betliński
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L
easing samochodu bez potrzeby jego wykupowania stał się 
w  Polsce bardzo popularną opcją. Klienci coraz częściej wolą 
użytkować auto przez określony czas, niż nabywać je na wła-

sność. 

Tego rodzaju najem jest opłacalny szczególnie w przypadku pojaz-
dów o wysokiej wartości rezydualnej, czyli przewidywanej cenie sa-
mochodu po określonym czasie eksploatacji i przebiegu. Im wyższa 
jest jej wartość, tym niższa może być rata za taki pojazd. Volvo XC60 
jest od wielu lat najpopularniejszym modelem segmentu premium 
w Polsce. Niewiele traci ono na wartości i jako auto niezawodne jest 
pożądane na rynku wtórnym. Dzięki temu rata miesięczna leasingu 
jest porównywalna do modeli konkurencji, tańszych o kilkadziesiąt 
tysięcy.

Oferta dotyczy modelu XC60 B4 z silnikiem benzynowym o mocy 
197 KM wspomaganym  silnikiem elektrycznym (14 KM). Jest to 
konfiguracja przednionapędowa z ośmiostopniową, automatyczną 
skrzynią biegów. Wyposażenie seryjne obejmuje m.in. klimatyzację 
automatyczną, osiemnastocalowe obręcze ze stopów lekkich, świa-
tła LED oraz bogaty pakiet systemów bezpieczeństwa: City Safety 
i Volvo On Call. 

Na City Safety składają się kamery i radary, które rozpoznają pojaz-
dy, rowerzystów, pieszych, a nawet duże zwierzęta, także w nocy. 
System ostrzega kierowcę przed ewentualną kolizją, a w przypadku 
braku reakcji automatycznie uruchamia hamulce, aby uniknąć zde-
rzenia lub ograniczyć jego skutki. Częścią City Safety jest również 
układ Steering Support, pozwalający maksymalnie skutecznie wy-
konać manewr ominięcia zagrożenia na drodze.
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Rata w wysokości 850 zł netto miesięcznie obejmuje również kosz-
ty serwisowania samochodu. 

Umowa zakłada wpłatę własną w wysokości 12 805 zł netto, dwu-
letni okres najmu i limit kilometrów wynoszący 40 000 km. Dopła-
ta za każdy ewentualny kilometr ponad limit wynosi 28 groszy. Po 
dwóch latach użytkownik może zwrócić pojazd lub skorzystać z pra-
wa pierwokupu. Wartość auta jest wówczas określona i wynosi 108 
962,87 zł netto. 

Na wszelkie Państwa pytania o samochód i szczegóły umowy leasin-
gowej odpowiedzi udzieli pan Paweł Napieraj, koszaliński doradca 
mobilny z firmy Auto Bruno – doradca z 20-letnim doświadczeniem 
w  branży, pasjonat motoryzacji. Wystarczy telefon i  umówienie 
spotkania. 

kontakt do doradcy mobilnego w koszalinie
paweł napieraj, tel. +48 690 197 486 
p.napieraj@autobruno.dealervolvo.pl 

auto bruno 
autoryzowany dealer Volvo 

ul. pomorska 115b, 70-812 Szczecin 
www.autobruno.volvocars-partner.pl



NAWET 
ZA1

DEKODERY 

ZŁ
Dotyczy ofert z zobowiązaniem na 24 miesiące. Szczegóły w Warunkach Promocji na canalplus.pl i w punktach sprzedaży.

ZMIEŃ SWÓJ TELEWIZOR  
W SMART TV I OGLĄDAJ CANAL+ 

 TELEWIZJĘ PRZEZ INTERNET.

OGLĄDAJ TELEWIZJĘ SATELITARNĄ  
W NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI  

OBRAZU 4K.

  DEKODER SATELITARNY  BOX INTERNETOWY

ZAPRASZAMY DO SALONU CANAL+

UL. PARKOWA 20, CHORZÓW, TEL: 662804017
Salon nc+ koszalin, ul. domina 11/4, tel 94 341 33 87

Salon nc+ kołobrzeg, ul. trzebiatowska 51a, tel. 94 351 87 07
nc+ darłowo, ul. powstanców warszawskich 56/1, tel. 94 314 40 40
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w ramach cyklu konsumenckich testów samochodów oferowanych przez Grupę mojsiuk gościmy 
na naszych łamach przedsiębiorcę rafała mazura. pan rafał usiadł za kierownicą peugeota 5008 
z wielką ciekawością, bo od sześciu lat jest użytkownikiem aut francuskiej marki, ale tego konkretnego
 modelu jeszcze nie znał. Jak podkreśla, szczególne wrażenie robi na nim bogactwo zaawansowanych
 technologicznie systemów wspierających bezpieczeństwo jazdy oraz możliwość dopasowania 

samochodu do własnych preferencji, co sprawia, że każdy peugeot 5008 może stać się nieco inny. 

autor: andrzej mielcarek / Fotografie: marcin betliński

w  k r a w a c i e  z a  k i e r o w n i c ą

Peugeot 5008
znakomity, dla każdego nieco inny
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P
an Rafał Mazur jest właścicielem firmy Victor-Sat, która 
istnieje od 1997 roku, prowadząc działalność w  Koszalinie 
(w  CH Forum i  w  salonie przy ul. Dworcowej), Kołobrzegu, 

Stargardzie i  Trzebiatowie. Łączy ona w  swojej ofercie dostęp do 
szybkiego Internetu LTE, wszelkie usługi telefonii Plus i  telewizję 
satelitarną Polsat Cyfrowy, bo 
- jak mówi właściciel - jedno 
z drugim się zazębia. 

Oto co usłyszeliśmy od pana 
Rafała po zakończonym te-
ście: „Zadanie miałem nieco 
ułatwione, bo od trzech lat je-
stem użytkownikiem modelu 
3008, a  wcześniej przez trzy 
lata jeździłem Peugeotem 508 
SW. Kiedy kupowałem obecnie 
użytkowane auto, nie było jesz-
cze na rynku modelu 5008. Teraz miałem okazję z bliska poznać go 
już po pierwszym liftingu. 

Podstawowy wniosek z testu to wrażenie podobieństwa między mo-
delami 3008 a 5008, dzięki czemu od razu poczułem się za kierow-
nicą pewnie. Oczywiście 5008 jest przestronniejszy, oferuje więcej 
miejsca - również pasażerom, większa jest pojemność jego bagażnika. 

Peugeot produkuje auta niezawodne. Jestem o  tym przekonany 
na podstawie osobistego doświadczenia. Zarówno z  508 SW jak 
i  z  obecnie używanym 3008 nie miałem najmniejszych kłopotów. 
Serwis w Starych Bielicach, zresztą świetnie działający, odwiedza-
łem tylko w związku z przeglądami okresowymi. To dla mnie bardzo 

ważne, bo z  racji firmowych 
obowiązków jestem osobą bar-
dzo mobilną, a auto to dla mnie 
po prostu narzędzie pracy. 
Musi być niezawodne! Sądzę, 
że to cecha również Peugeota 
5008. 

Chcę wyraźnie podkreślić, że 
odnalazłem w  testowanym 
samochodzie komfort prowa-
dzenia, który znam od dawna, 
i który jest właściwością marki 

Peugeot. Wysoka pozycja za kierownicą i świetna widoczność po-
wodują odczucie komfortu i  pewności. Bardzo wygodne są fotele, 
które można precyzyjnie dopasować do sylwetki. 

Zwróciłem również uwagę na wyważenie auta, na ulokowanie jego 
środka ciężkości, co przekłada się na sposób pokonywania zakrę-
tów. To dla mnie ważne, bo bliska mi osoba, która ze mną często 

Model Peugeot 5008 w programie leasingu opera-
cyjnego można już użytkować dysponując kwotą 
od 787,19 zł netto miesięcznie (umowa na 36 
miesięcy, przebieg roczny 20 000 km, wartość 
wykupu 47,88%).
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jeździ, ma chorobę lokomocyjną. W moim Peugeocie 3008 nie od-
czuwa tej dolegliwości, i myślę że byłoby podobnie w 5008. 

Kiedy przyjrzałem się odnowionemu modelowi 5008, zauważyłem 
zmieniony wygląd przodu. Reflektory zostały całkowicie odkryte, 
a ledowe światła dzienne, ostro schodzące w dół, budzą skojarzenie 
z lwimi kłami. Front staje się przez to nieco drapieżny i dynamiczny. 
Mnie się to podoba.   

Urzeka mnie zastosowany 
w  tych samochodach tempo-
mat aktywny. Genialna rzecz, 
jeśli chodzi o  bezpieczeństwo 
jazdy. Umożliwia utrzymy-
wanie stałej odległości od 
poprzedzającego auta. Kiedy 
ono zwalnia, nasz Peugeot 
również zmniejsza prędkość 
jazdy, wciąż gwarantując od-
powiedni odstęp. Jeśli pojazd 
poprzedzający przyspieszy do 
wcześniejszej prędkości, my 
również automatycznie poje-
dziemy szybciej. Przy jeździe na długich odcinkach, kiedy może 
pojawić się znużenie albo chwilowe rozkojarzenie, tempomat ak-
tywny (inni mówią – adaptacyjny) stanowi zabezpieczenie dla kie-
rowcy. 

Nowością w stosunku do znanego mi rozwiązania jest poszerzona 
funkcja tak zwanego asystenta pasa ruchu. Wcześniej odpowiadał 
on za to, byśmy jadąc, nie wykroczyli nieświadomie poza swój pas. 

Teraz nastąpiło udoskonalenie funkcji, dzięki któremu możemy wy-
brać opcję trzymania się środka naszego pasa jazdy. 

Pakiet bezpieczeństwa jest zresztą dużo szerszy. Mnóstwo czujni-
ków analizuje otoczenie pojazdu i uprzedza o rozmaitych potencjal-
nie groźnych niespodziankach, jak na przykład pojawiający się nagle 
z przodu obiekt na drodze albo wyprzedzający nas inny samochód, 

który pojawił się akurat w mar-
twym polu naszego bocznego 
lusterka. To są rzeczy, które 
mogą naprawdę ustrzec przed 
kłopotami. 

Chciałbym jeszcze powiedzieć 
kilka słów o tym, jak auto spra-
wuje się na drogach innych 
niż gładki asfalt. Mimo braku 
napędu na cztery koła w testo-
wanym samochodzie, nie było 
żadnego kłopotu z jazdą po nie-
równym terenie.  

Kabina jest znakomicie wyci-
szona. Jeżdżę wersją dieslowską o mocy 200 koni mechanicznych, 
tutaj miałem do czynienia z silnikiem benzynowym o prawie tej sa-
mej mocy. Odczułem ten sam poziom komfortu akustycznego. Na-
wet przy dużej prędkości w kabinie jest cicho, a poziom hałasu pod-
nosi się w  tak nieznacznym stopniu, że nie wpływa to warunki do 
rozmowy czy do słuchania muzyki. Znaczenie pewnie ma tu między 
innymi podwójna przednia szyba, która w dużym stopniu powoduje, 
że nie docierają do nas zewnętrzne odgłosy. 

PEUGEOT 5008 GT

Silnik - pojemność 1598 cm3, 180 KM  
Spalanie w cyklu mieszanym - WLTP (l/100km) 
7,1 l/100 km 
Paliwo - benzyna bezołowiowa  
Maksymalna prędkość - 219 km/h  
Tapicerka - alcantara/skóra
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Panuje przekonanie, że francuscy projektanci, w  tym oczywiście 
pracujący dla Peugeota, zachowują przewagę estetyczną nad inny-
mi europejskimi i nie tylko europejskimi markami. Ja się z tym zga-
dzam. Tu rzeczywiście czuje się dobry smak. Przyjemne są zastoso-
wane materiały wykończeniowe. Obicie foteli to do wyboru skóra 
albo alcantara. Nie jestem zwolennikiem skóry, w swoim samocho-
dzie mam alcantarę i  ją szczerze polecam, bo latem dzięki niej nie 
jest gorąco, zimą  zaś nie jest zimno. Ale mam jasność, że to mój gust, 
więc każdy wybiera, co lubi. 

Ładny, funkcjonalny, łatwy w obsłudze jest centralny wyświetlacz. 
Przyciski przypominające klawiaturę pozwalają w  prosty sposób 
obsługiwać rozmaite funkcje samochodu albo elementy multime-
dialne. Na wyświetlaczu możemy zaś po swojemu poustawiać okre-
ślone elementy, żeby mieć pod ręką to, co chcemy albo czego uży-

po szczegóły związane z zaprezentowanym 
modelem oraz pozostałą paletą oferowanych aut  
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 
Szukaj nas na Facebooku: peugeot mojsiuk motor

„Laureat Wielkiego Testu Salonów Samochodowych 
2020 przeprowadzonego przez redakcje Auto Świat.”

WIELKI TEST
SALONÓW
2020

BARDZO 
DOBRY

MOJSIUK MOTOR
ul.  Koszalińska 89  

S TARE BIELICE,  76-039 BIESIEK IERZ

PEUGEOT

Naklejki_AS_WTS 2020_Mojsiuk.indd   1 25.11.2020   14:22

wamy najczęściej. To jest coś co pozwala personalizować samochód, 
tak jak legendarny i-Cocpit znajdujący się przed oczyma kierowcy. 
Możemy zmieniać jego wygląd – nawet wprowadzić zegary cyfrowe 
wyglądające jak analogowe, ale również można ustawić nawigację, 
żeby nie spoglądać w prawo na wyświetlacz centralny. Opcji perso-
nalizujących jest mnóstwo. Tak więc każdy Peugeot 5008 może być 
w ostateczności nieco inny…

Cały test podsumowałbym jednym zdaniem: nie chciało mi się 
z tego samochodu wysiadać”.  
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określenie plug-in w nazwie hybrydowej wersji flagowej limuzyny Skody oznacza dla nabywcy przede 
wszystkim wygodę i oszczędność. może on bowiem każdego wieczoru ze zwykłego gniazdka w garażu 
naładować akumulatory napędzające silnik elektryczny auta, by następnego dnia przejechać do 70 km 
wyłącznie na prądzie. dostępny zasięg wystarcza, by w mieście takim jak koszalin pozałatwiać 
wszystkie sprawy i nie zużyć kropelki benzyny. no, chyba że planujemy wypad do kołobrzegu 
albo gdzieś dalej – wtedy mamy w Superbie do dyspozycji bardzo dynamiczny, ale jednocześnie 

oszczędny, silnik spalinowy. 

HybrydOWa 
Skoda Superb Plug-In  

ta sama elegancja, ten sam komfort, więcej satysfakcji

autor: andrzej mielcarek
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K
toś nieobyty z  samochodami elektrycznymi albo hybrydo-
wymi, wsiadłszy po raz pierwszy do Skody Superb Plug-In, 
może się po uruchomieniu silnika poczuć nieco zdezoriento-

wany. Przy naładowanej baterii, automatycznie włączy się bowiem 
silnik elektryczny, którego po prostu… nie słychać. 

Użytkownik może oczywiście samodzielnie decydować, czy chce 
jechać z napędem elektrycznym, czy hybrydowym – gwarantuje 
to przycisk e-mode znajdujący się przy skrzyni biegów. Zdaje się 
wtedy na komputer pokładowy, który wybierze za niego opty-
malne w  danym momencie i  w  określonych warunkach rozwią-
zanie. 

Poza tym kierowca – tak jak w innych wersjach Skody Superb – ma 
do wyboru standardowe tryby jazdy: normalny, komfortowy, eco, 
sportowy lub indywidualny. Dwa ostatnie oznaczają zgodę na istot-
nie wyższe zużycie paliwa w zamian za wyraźnie wyższą dynamikę 
jazdy.

Mieszany napęd auta wpływa na wygląd elektronicznych „zega-
rów” przed oczyma kierowcy: wśród wielu wyświetlanych parame-
trów pokazują one poziom naładowania baterii, ilość paliwa oraz na 
przykład to, czy podczas hamowania odzyskujemy energię.

Hybrydowy Superb ma pod maską turbodoładowany silnik 1.4 TSI 
o  mocy 156 KM, który wspomaga silnik elektryczny o  mocy 115 
KM. Taki zestaw pozwala na całkiem niezłe osiągi. Przyspieszenie 
7,7 sekundy do „setki”, to wynik identyczny jak w  przypadku tego 
modelu z dwulitrowym silnikiem TSI o mocy 190 KM. 

Za zmianę biegów odpowiada sześciobiegowa skrzynia DSG, która 
działa niezwykle płynnie. Przy bardzo spokojnej jeździe Superb sta-
ra się jak najbardziej wykorzystać silnik elektryczny oraz zapewnić 
jak najniższe zużycie paliwa. Gdy jednak włączymy tryb sportowy, 
oba silniki (spalinowy i elektryczny) są nastawione na maksymalną 
moc.

Gdy baterie będą rozładowane, w  trybie hybrydowym Superb na 
trasie zużyje od 4,5 do 5,5 litra, w  zależności od stylu jazdy. Przy 
prędkości 120 km/h średnie zużycie paliwa wynosi 6,6 l/100km. 
W mieście zużycie oscyluje w okolicach 7 litrów. Tutaj sporą zasłu-
gę można przypisać skrzyni DSG, w której można włączyć tryb ha-
mowania silnikiem. Po zwolnieniu pedału gazu samochód wytraca 
prędkość, w jak największym stopniu odzyskując energię. 

Podróżowanie tym autem potrafi sprawić sporo przyjemności. 
Zawieszenie jest sprężyste i miękkie, ale na tyle stabilne, że jazda 

Skoda Superb III Sportline 1.4 TSI Plug-In 160 KW 

Pojemność skokowa - 1395 cm³ 
Typ silnika - hybrydowy plug-in 
Moc łącznie - 218 KM (160 kW) przy 5000 obr/min 
Moc silnika spalinowego - 156 KM (115 kW) 
przy 5000 obr/min 
Maks. moment obr. - 250 Nm przy 5000-6000 obr/min 
Moc silnika elektrycznego - 116 KM (85 kW) 
Maks. moment obr. elektryczny - 330 Nm 
Skrzynia biegów – automatyczna DSG 6-stopniowa 

Wymiary:  
Długość - 4869 mm 
Szerokość - 1864 mm  
Szerokość z lusterkami bocznymi - 2031 mm 
Wysokość - 1469 mm 
Rozstaw osi - 2841 mm 
Prześwit - 149 mm 
Maks. pojemność bagażnika (siedzenia złożone) -1760 l 
Min. pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) - 485 l
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Grupa cichy – zasada oddział Skoda w koszalinie
ul. Gnieźnieńska 43a, 75-736 - koszalin

tel. 94 317 79 00

nawet na krętych drogach będzie dawała pewność prowadzenia. 
Przejazd przez próg zwalniający w  trybie normalnym zakołysze 
nieco nadwoziem, ale w  trybie komfortowym nadwozie utrzyma 
swój poziom, a pokonywanie przeszkody będzie niemal niezauwa-
żalne.

Bagażnik hybrydowej wersji auta jest trochę płytszy niż w odmia-
nach spalinowych. Jego pojemność zmalała o 140 litrów. Dołożenie 
akumulatorów silnika elektrycznego nie wpłynęło natomiast na 
ilość miejsca w kabinie. Tu nadal każdy – kierowca i pasażerowie – 
mają do dyspozycji ogromną przestrzeń na nogi jak i głowę. 

Zewnętrznie testowane auto nie różni się od wersji zwykłej. Poza 
drobną różnicą w przypadku tzw. grilla, która wynika z faktu, że tam 
właśnie ulokowane zostało gniazdo ładowania elektrycznego. Ale 
to naprawdę drobiazg, w  niczym zresztą nienaruszający elegancji 
stylistycznej Skody Superb. Sportowe akcesoria z czarnym akcen-
tem (osłona chłodnicy, osłony lusterek bocznych i spojler na tylną 
klapę) w  połączeniu z  19-calowymi felgami aluminiowymi nadają 

samochodowi bardziej agresywny wygląd i podkreślają dynamiczne 
prowadzenie testowanego samochodu. 

Wspomnieliśmy o  tym, że w  momencie uruchamiania auta, kiedy 
włącza się silnik elektryczny, wcale go nie słychać. To fakt, pracuje 
bardzo cicho. Ale znaczenie ma również znakomite wyciszenie kabi-
ny. Nawet kiedy jedziemy 120-140 km/h, w kabinie jest bardzo cicho. 





świat koktajli to opowieść z gatunku tych nigdy się niekończących, a umiejętne łączenie w całość kilku 
alkoholi, likierów, soku z kostkami lodu to zalewie cząstka wiedzy i umiejętności współczesnego 
barmana. rozmawiamy o tym z adamem dobrzyńskim, barmanem, youtuberem, propagatorem 

wiedzy o trunkach. 

autor: anna zawiślak / Fotografie: marcin betliński 

Wstrząśnięty? 
Nie, zmieszany! 
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K
iedy po raz pierwszy stanąłeś za barem?
- Kilkanaście lat temu. Studiowałem na Politechnice Kosza-
lińskiej, czułem potrzebę usamodzielnienia się i tak któregoś 

dnia zobaczyłem ogłoszenie w Galerii Emka. Wtedy działał tam lo-
kal pod nazwą Pub Karaoke Emka. Poszukiwali barmana, kelnera, 
kucharza i  szatniarza. Ja postanowiłem zgłosić się na stanowisko 
barmana, choć byłem zupełnie zielony w tym temacie.

- Jak bardzo od tego czasu zmieniła się gastronomia, świat bar-
mański?
- To szerokie pytanie, ale gdybym je zawęził do swojego ogródka, to 
na pewno dużo się zmieniło poprzez szalony rozwój Internetu oraz 
przez wysyp programów kulinarnych w telewizji, jakie możemy po 
dziś dzień oglądać. Kilkanaście lat temu był jedynie Robert Makło-
wicz, dziś takich programów jest cała masa i dotykają one różnych 
branż. W  związku z  tym na pewno podniosła się jakość obsługi 
klientów, ale i  goście są bardziej wymagający, wiedzą czego chcą. 
Podróże również dają możliwość poznania smaków z całego świata. 
Obecnie zdecydowanie chętniej klienci sięgają po nowości, które 
„przywieźli z  podróży”. Także sama kultura i  standardy w  świecie 
barmańskim zdecydowanie się zmieniły na plus. 

- Czy bycie barmanem to opłacalny zawód?
Zależy, w jakim mieście i gdzie się pracuje. Jeśli nie bierzemy pod 
uwagę czasu pandemii, to mogę powiedzieć, że dobrze zarabiałem. 
Jedną część stanowi wynagrodzenie od pracodawcy, a  drugą na-
piwki. Z napiwków potrafiłem uzbierać na wakacje, na jakieś ekstra 
wydatki oraz oczywiście na szkolenia i  kursy barmańskie. Trzeba 
jednak powiedzieć otwarcie, że napiwki otrzymuje się głównie dzię-
ki interpersonalnym umiejętnościom. 

- Więc jak zostać dobrym barmanem?
- Dużo zależy od naszego usposobienia i  tego, czy lubimy pracę 
z ludźmi. Moim zdaniem ważna jest pokora i dokształcanie się oraz 
stałe rozwijanie umiejętności. Stawiałbym na branżowe wydaw-
nictwa czy poradniki w  social mediach oraz szkolenia. Powinno to 
inspirować i rozwijać, a nie służyć jedynie bezrefleksyjnemu odwzo-
rowaniu. Jeżeli chcemy być wyjątkowi, powinniśmy kreować własne 
sposoby, tworzyć autorskie koktajle, zaciekawić klientów sobą, po-
przez umiejętności. Można również postawić na bardzo indywidual-
ną ścieżkę, w Polsce mamy wielu mistrzów barmańskich, którzy spe-
cjalizują się podrzucaniu butelek, albo w tworzeniu niesamowitych 
mikstur, wręcz molekularnych. Ja z kolei poza pracą za barem swoją 
indywidualną ścieżkę znalazłem w edukowaniu i publikacji ciekawo-
stek oraz poradników na moich kanałach społecznościowych. 

- Co lubią pić Polacy?
- Jeśli chodzi o  modę, to pewne rzeczy są nieśmiertelne takie jak 
Mohito czy Cosmopolitan. Temu ostatniemu sławy przybyło dzięki 
kultowemu serialowi „Seks w wielkim mieście”. Z pewnością modę 
na trunki kształtują też wielkie koncerny monopolowe. Promocja 
ginu czy whisky przekłada się na sprzedaż na barze. Do tego  kon-
cerny, chcąc przyzwyczaić do swojej marki, wypuszczają smakowe 
wersje podstawowych produktów. Mamy wówczas na przykład 
miodowe whisky czy truskawkowe giny, na ich kanwie tworzy się 
nowe, ciekawe miksy, które często są sezonowymi hitami. Każdy 
barman zna kanon smaków i  mikstur, które zawsze może zapro-
ponować gościom. Poprzez rozmowę można poznać oczekiwania, 
jakie stawiane są przed koktajlem, czy ma być bardziej słodki czy 
kwaśny, ustalamy bazę i  jeśli goście są otwarci, tworzymy indywi-
dualne napoje. 

- A  gdybyśmy chcieli zostać domowymi barmanami, to od czego 
powinniśmy zacząć i w co zainwestować? 
- Nie musimy inwestować w nic. Za shaker posłużyć może zwykły 
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Puszkin 
Cocktail

• 40 ml Gin Lubuski
• 20 ml likier brzoskwiniowy
• 20 ml Martini Bianco
• 40 ml sok z rokitnika
• 20 ml sok ananasowy
• 20 ml sok z limonki
• 20 ml syrop gruszkowy

słoik. Szklanki i kieliszki ma każdy. A ja nawet zachęcam do ekspery-
mentowania i podawania koktajli w nietypowych naczyniach takich 
jak butelka po dziecięcych sokach, czy puszka po groszku. Jeśli cho-
dzi o trunki, to na początku nie ma sensu czynić wielkich inwestycji. 
Skupmy się na jednej bazie, może to być gin lub whisky, dodatki znaj-
dziemy bez wychodzenia z domu, choćby syrop cukrowy, który robi 
się z cukru i wody. Jabłka, które można pokroić w drobną kostkę, cy-
tryna, ogórek, mięta. To na sam początek. Na pewno w domu mamy 
sitko, łyżkę czy coś do ugniatania. Koniecznie przyda się lód, który 
bez problemu można nawet w  fantazyjnych kształtach przygoto-
wać samemu. Już na tym etapie da się stworzyć wiele mieszanek 
i  poszukać smaku, który bardziej lubimy. Wiele pomysłów znaleźć 
można w Internecie. Zachęcam do eksperymentowania. To czasem 
lepsza zabawa niż samo spożywanie. 

- Oczywiście każdy zainteresowany może również zajrzeć na twój 
kanał. Czy dla Ciebie dzielenie się swoją pasją, to kolejny etap roz-
woju?
- Zdecydowanie tak. W mojej pracy za barem czuję się człowiekiem 
spełnionym. Realizowałem tam swoje cele. Pracowałem na różnych 
stanowiskach, w  wielu miejscach, obsługiwałem różnego rodzaju 
imprezy. Brałem udział i  organizowałem zawody w  żonglowaniu 
butelkami. Brałem też udział w kilku konkursach barmańskich, ale 
w tej dziedzinie nie poczułem bakcyla, a rozwijanie swojego kanału 
na YT, to moja droga, którą idę i na której czuję się dobrze. Dziele-
nie się wiedzą i  publikowanie krótkich filmików to moje klimaty. 
Ponieważ robię to sam, musiałem nauczyć się montażu, tworzenia 
podpisów, ustawienia dźwięku - w tej dziedzinie stale się rozwijam 
i dużo uczę. Tworzę podcasty i zbieram materiały, mam zamiar na-
pisać książkę. 

- A kto Ciebie inspiruje?
- W  Polsce mamy wiele osób, które osiągnęły światowe sukcesy. 

Wojciech Urbański jest mistrzem świata w  barmaństwie klasycz-
nym. Tomasz Małek i Marek Posłuszny to mistrzowie świata w sty-
lu flair, czyli podrzucaniu butelkami. Jest wiele innych, od których 
można się uczyć, które - mocno inspirują - to poziom światowy 
w barmaństwie. Kiedy ja się uczyłem bardzo mi imponowali Nicolas 
Saint Jean, Christian Delpech czy Vladimir Burianov, choć pewnie 
te nazwiska nic nikomu nie powiedzą. Kiedy zaczynałem, podpatry-
wałem ich triki. Mistrzowie idą w różne indywidualne style, a to nie-
samowite ozdoby na koktajlach, a to tworzenie molekularnych do-
datków w postaci kawioru czy pianek albo wręcz magiczne sztuczki, 
które wabią i przykuwają ciekawość klientów.

- Jak oceniasz gości, będąc po drugiej stronie baru. Czy częściej 
wychodzą poza schemat wódka z colą czy piwo z sokiem?
- Myślę, że bardzo dużo zależy od miejsca i od barmanów. Pracując 
w  Ambasadzie, wspólnie z  kolegą udało nam się przełamać sche-
maty i  serwować prawdziwe koktajle. Wychodzimy z  propozycją, 
dopytujemy, szukamy smaków. Na początku goście zamawiają z cie-
kawości, „na spróbowanie”. Często po pierwszym miksie nabierają 
ochoty na więcej i zostają przy koktajlach do końca wieczoru. Trze-
ba na pewno lubić ludzi i lubić z nimi rozmawiać, to klucz do sukcesu, 
nawet tego bardzo komercyjnego. Ale jest też druga strona medalu 
wielu barmanów chce być jak Tom Cruise w kultowym filmie „Kok-
tajl”. Skracają dystans, tworzą dobrą atmosferę, wsłuchują się, do-
strzegają, obserwują. I to jest bardzo dobre. Barman to osoba, któ-
ra czasem musi powiedzieć stop, jeśli po drugiej stronie baru ktoś 
przesadza i robi się niemiło. 

- A co pije barman?
- Ja jestem dość prosty w ułożeniu i ze względu na smak pasuje mi 
większość miksów. Jeśli gdzieś idę, to najczęściej zamawiam Jaeger-
meister z sokiem jabłkowym, Cuba Libre, czy Long Island Tea. Praw-
da jest taka, że uwielbiam koktajl Negroni. 
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• 40 ml biały rum
• 20 ml wódka żurawinowa
• 40 ml sok z marchwi 100 %
• 10 ml syrop z pędów sosny
• 10 ml świeży sok z cytryny
• przecier z około 5 malin

Marchewkowe pole

Krzyk Feniksa

• 10 ml syrop waniliowy
• 25 ml Mickey’s De Light Whipped 
    Tiramisu, French Vanilla Coffe 
     and Cream
• 25 ml Cointreau



autor: adam wysocki / Fotografie: serwisy prasowe firm  

na początku roku próbujemy przewidywać, planować, zgadywać, co się będzie działo. 
 w  życiu i  w  designie (który dla mnie i  moich współpracowników jest ważną częścią życia). 
z przyjemnością mogę zatem napisać: to będzie dobrze zaprojektowane dwanaście miesięcy!

Podróż do wnętrza siebie, czyli Pufa Design 
o wnętrzarskich trendach na rok 2021
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 Umage 



tów, na przykład pledy fińskiej marki Lapuan Kankurit, a  ostatnio 
pojawiły się meble z  nowej kolekcji Umage, z  tapicerką z  tkaniny 
teddy bear. Zgodnie z nazwą – misiowatej.
 
Pomostem między potrzebą domowej przytulności a stylistyką po-
dróżniczą jest trend promujący drewno jako materiał doskonały, 
sprawdzający się w każdym wnętrzu, naturalny i bardzo „plastycz-
ny”. W tym roku najbardziej en vogue będzie drewno surowe, czyli 
niemalowane ani nielakierowane, zabezpieczone jedynie metodą 
olejowania; zachwycające naturalnym odcieniem, intrygujące nie-
powtarzalnym rysunkiem słojów. Wyroby z  takiego drewna ma 
w swojej ofercie wiele marek – ja chciałbym zwrócić uwagę na me-
ble polskich brandów, jak Iwona Kosicka Design czy Miloni. Do tej 
grupy dołączył właśnie nowy stół Umage – Comfort Cirlce (warto 
przy okazji zaznaczyć, że najmodniejsze są właśnie stoły okrągłe, 
które zmieszczą się nawet w niewielkiej jadalni). Umage proponuje 
też lampy z  drewnianych „szczebelków” Clava Wood – najnowsza 
wersja to kinkiet, który wygląda po trosze jak nowoczesna pła-
skorzeźba! Oto najlepsze potwierdzenie teorii, że z drewna można 
stworzyć w designie właściwie wszystko. 

Tym, którym jednak ciasno w  mieście, którzy bez podróży żyć nie 
mogą i chcą mieć ich namiastkę choćby we własnym salonie, dedy-
kuję trend, który określiłbym jako „urban detox”. Stan „oczyszcze-
nia” domowej przestrzeni z  wielkomiejskiego smogu (także tego 
mentalnego) osiągniemy, wprowadzając do wnętrza dużo roślin 
doniczkowych (tropikalnych albo przynajmniej takie udających), pa-
miątki z egzotycznych podróży, kolorowe dekoracje włoskiej marki 
Miho (ryby, owady, liście monstery i bananowca), drewniane figurki 
zwierząt Spring Copenhagen. Myślę, że  taka zmiana klimatu i spoj-
rzenie poza horyzont dobrze zrobią nam wszystkim. I właśnie takiej 
odważnej „podróży w  głąb siebie” życzę w  nowym roku Czytelni-
kom „Prestiżu” i Przyjaciołom sklepu Pufa Design.  
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S
klep Pufa Design prowadzi sprzedaż internetową, ale nie tyl-
ko – z radością witamy klientów w naszym kołobrzeskim sho-
wroomie. W trudnych czasach pandemii, w których wiele firm 

przeniosło swą działalność do sieci, my właśnie staramy się wzbo-
gacić naszą ofertę „stacjonarną” i  zainteresować nią jak najwięcej 
osób, zarówno inwestorów i architektów wnętrz, jak i „niezawodo-
wych” wielbicieli dobrego wzornictwa. Oczywiście staramy się za-
pewnić naszym gościom maksimum bezpieczeństwa! Jednak nic tak 
nie poprawia nastroju, jak rozmowy o sztuce. Dzięki nim nasi klienci 
dowiadują się, „co we wzornictwie piszczy”, a drużyna Pufy poznaje 
ich wnętrzarskie oczekiwania, marzenia i zachwyty.   

Zwykle już w grudniu Instytut Pantone ogłasza kolor, który będzie 
miłościwie panował w trendach przez najbliższy rok. Na 2021 wska-
zano dwie barwy: Ultimate Grey (łagodny szary) oraz Illuminating 
(chłodny, jasny żółty). Te delikatne, spokojne i zarazem optymistycz-
ne odcienie znajdziemy w ofercie Pufa Design: szare są na przykład 
sofa In Situ marki Muuto i krzesło Time Flies Umage; żółte – lampy 
Asteria (także Umage) oraz Ili Ili (Grupa), sofa Rest (Muuto) i ście-
reczki, ręczniki kuchenne, a przede wszystkim chodniki szwedzkiej 
Pappeliny. 

Wciąż jeszcze mało mobilni, często pracujący zdalnie, z jednej stro-
ny tęsknimy za podróżami, z drugiej – staramy się uczynić nasz do-
mowy azyl jak najbardziej przytulnym. Na tę drugą potrzebę odpo-
wiada trend, który z lubością określam jako „misiowaty”. Puszyste 
obicia mebli, mięsiste tkaniny, struktury kojarzące się z robótkami 
ręcznymi, czyli wszelkie sploty, warkocze, frędzle – i  już jest nam 
bezpiecznie, miło, błogo... W Pufie mamy sporo tego typu produk-
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adam wysocki, właściciel kołobrzeskiego 
sklepu z dizajnem, oświetleniem, meblami 

i dodatkami do wnętrz pufa design 
(www.pufadesign.pl, pufa design Showroom 

ul.bałtycka 31 w kołobrzegu), 
miłośnik wzornictwa.

 Umage 

Pappelina  
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odpowiednika powstającego w kołobrzegu kompleksu polanki aqua nie znajdziemy na całym polskim 
wybrzeżu. zaprojektowany głównie z myślą o rodzinach z dziećmi nie tylko im oferuje komfortowe 
warunki do zamieszkania i wypoczynku o każdej porze roku. wszystkie zaplanowane atrakcje mają 
związek z wodą i naturą, prowokując do aktywnego spędzania czasu. pierwszy etap budowy zakończy 

się jesienią tego roku, a całość powstanie przed upływem trzech lat. 

Polanki Aqua 
prywatny azyl wśród fal i wydm

autor: andrzej mielcarek
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T
o już trzecia inwestycja firmy Abades ulokowana w rejonie uli-
cy Wylotowej w Kołobrzegu. Wcześniej (w latach 2010-2016) 
powstały Polanki, czyli ponad 300 apartamentów i mieszkań 

w siedmiu sąsiadujących ze sobą obiektach, zielone skwery, plac za-
baw dla dzieci, zewnętrzny basen kąpielowy. Pomyślane i zrealizo-
wane jako spójna całość, ogrodzona i dozorowana. 

Sukces skłonił dewelopera, by pójść za ciosem. Dzięki temu w latach 
2016-2017 powstały Polanki Park – jeden duży budynek składający 
się z pięciu segmentów z ponad 200. apartamentami i mieszkaniami 
oraz bogatym zapleczem rekreacyjnym.

Polanki i Polanki Park wiele łączy. Utrzymane w podobnym stylu ar-
chitektonicznym i klimacie estetycznym niemal zlewają się w jedno. 
Zresztą wielu kołobrzeżan już nie mówi, że jedzie na ulicę Klonową 
tylko właśnie „na Polanki”. Szybko wrosły one w zbiorową świado-
mość. 

Woda pod dachem 

Polanki Aqua powstają około 400 metrów dalej, z wykorzystaniem 
doświadczeń czerpanych z  poprzednich realizacji oraz z  uwzględ-
nieniem inspiracji płynących ze strony nabywców i gości wynajmu-
jących apartamenty. 

Tomasz Strojny, współwłaściciel deweloperskiej firmy Abades, ko-
mentuje: – Polanki stały się marką i  rozpoznawalnym miejscem. 
Również obecny projekt doskonale wpisuje się w  nasze założenie 
tworzenia charakterystycznych miejsc. Łacińskie słowo „aqua” w na-
zwie wyraźnie wskazuje na główny wyróżnik, którym jest rekreacja 
z wykorzystaniem wody i nawiązanie do nadmorskiego położenia.  

Pod dachem, w  części czynnej przez cały rok, powstanie basen 
sportowy o długości 25 m. To z myślą o osobach aktywnych, które 
niejednokrotnie pokonują kilkadziesiąt długości basenu przed pój-
ściem na śniadanie. 

Nieco dalej znajdzie się strefa relaksu, otoczona zielenią, z  dys-
kretnie sączącą się w  tle muzyką. Tutaj będzie się można po-
pluskać w  wodzie, skorzystać z  jacuzzi, masaży wodnych albo 
saun. Powstaną sauny parowe i suche – z wodospadem lodowym 
i  możliwością nacierania się sypkim lodem, bo jak wiadomo, dla 
uzyskania efektu hartującego po nagrzaniu ciała w saunie należy 
je solidnie schłodzić. Zgodnie z zasadami saunowania, po każdym 
takim cyklu tę samą ilość czasu trzeba poświęcić na uspokojenie 
tętna. Tak więc tutaj po kąpieli saunowej można będzie poleżeć na 
podgrzewanej ławeczce przy relaksującej muzyce, wśród roślin 
i wypocząć.

W najbardziej nasłonecznionym miejscu, lekkim w obniżeniu, prze-
znaczoną dla siebie strefę odnajdą dzieci. Można ją nazwać wodnym 
placem zabaw. Maluchy zachowują się żywiołowo, są rozkrzyczane 
i  głośne. Wyznaczenie dla nich odrębnego obszaru, odsuniętego 
nieco od reszty aquaparku, pozwoli na to, by odgłosy dziecięcych 
zabaw nie zakłócały spokoju pozostałym osobom korzystającym 
z wodnych atrakcji. 

Woda pod niebem

Wypełniony podgrzewaną wodą basen zewnętrzny charakteryzuje 
nieregularny kształt. Otoczony budynkami, stanowi miejsce zacisz-
ne i nasłonecznione. Dotrzeć do niego można będzie wprost ze stre-
fy saunowej lub z dowolnego punktu dziedzińca. 
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Basen podzielony będzie na dwie części – płytszą, przeznaczoną 
dla dzieci, oraz strefę dla dorosłych. W pierwszej znajdą się służące 
dziecięcym zabawom atrakcje wodne, w tym mini wodospad. Druga, 
rekreacyjna, z  zanurzonymi w  wodzie ławeczkami, pozwoli oddać 
się relaksowi i działaniu słońca każdemu, kto zechce. 

Tomasz Strojny komentuje: – Wiele elementów, które zaplanowali-
śmy w ramach rozrywki wykorzystującej wodę, pomyślane zostało 
w bardzo oryginalny sposób i na pewno docenią to goście aquapar-
ku. Basen zewnętrzny chcemy uruchamiać już w maju, by wydłużyć 
możliwość korzystania ze strefy zewnętrznej. Oczywiście pogoda 
może przeszkadzać, bo nie do końca jest przewidywalna, ale biorąc 
pod uwagę doświadczenie ostatnich lat, liczymy na to, że tak zwana 
wielka majówka oznaczać będzie inaugurację dostępności wszyst-
kich wodnych atrakcji w Polanki Aqua. 

Przez cały rok

Plany inwestycji – oprócz apartamentów, garaży i  miejsc posto-
jowych – uwzględniają m.in. salę fitness, dostępną dla wszystkich 
właścicieli i gości wynajmujących apartamenty. Przewidziano rów-
nież lokal przeznaczony na usługi typu SPA – masaże i odnowę bio-
logiczną, fizjoterapię, kosmetologię, czyli wszystko co służy dbało-
ści o dobre samopoczucie, urodę i ciało. 

Jeszcze nie wiadomo, co znajdzie się w  karcie dań całorocznej re-
stauracji, ale wiadomo, że będzie ona jasna i  przestronna. Jej po-
wierzchnię powiększy przemyślnie zaplanowany taras, pozwalający 

obsługiwać gości nawet przy chłodniejszej pogodzie. Taras otwarty 
w stronę ulicy to sygnał, że restauracja jest ogólnodostępna.   

Rodzice małych dzieci znają ten kłopot: chciałoby się przy stole 
spędzić trochę czasu, rozkoszując potrawami albo towarzystwem 
przyjaciół, a tu pociechy wciąż koncentrują na sobie uwagę. Coraz 
więcej lokali gastronomicznych, aby odciążyć rodziców, urządza 
dla maluchów kąciki albo odrębne salki z  zabawkami, które moż-
na by nazwać bawialniami. A jak nazwać miejsce z „zabawkami” dla 
dorosłych? Nie ma na nie prostego określenia. Może sala klubowa? 
W restauracji Polanki Aqua znajdzie się jedno i drugie. Rodzice ob-
serwujący dokazujące w bawialni dzieci nie będą musieli podpierać 
ścian, lecz zająć się czymś przyjemnym: zagrać w bilard albo rzutki, 
wypić kawę, cały czas mając oko na rozbrykane maluchy. 

Słońce, przestrzeń i zieleń

Budowane w  ostatnich latach nad morzem apartamentowce, na 
przykład te w centralnej części Kołobrzegu, powstają zazwyczaj na 
niewielkich działkach, wśród istniejącej po sąsiedzku zabudowy. Na 
tym tle Polanki Aqua to ewenement. Kompleks ulokowany na dział-
ce o  powierzchni 2,5 hektara gwarantuje komfort przestrzenny 
oraz niezakłócony niczym widok na zieleń. Warto podkreślić: mowa 
o miejscu, które od centrum Kołobrzegu oddalone jest zaledwie 2 km!

Od plaży, do której w linii prostej jest zaledwie 300 metrów, Polanki 
Aqua oddziela nadmorski las i wilgotna łąka będąca obszarem chro-
nionym w ramach programu Natura 2000 (stanowi ona tzw. użytek 
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ekologiczny). Tym samym od strony północnej nikt nigdy niczego nie 
wybuduje.  

Jak informuje Tomasz Strojny, niewykluczone, że w  przyszłości 
samorząd Kołobrzegu zdecyduje się zbudować drewnianą kładkę 
i urządzić nad użytkiem ekologicznym przyrodniczą ścieżkę eduka-
cyjną. Przykładów takich rozwiązań w kraju nie brakuje. Kładka po-
zwalałaby obserwować życie łąki, unikalne rośliny i rzadkie owady, 
bez obawy o zadeptanie ich przez turystów.  

Plaża na wysokości Polanki Aqua jest szeroka i  naturalna (nigdy 
w jakikolwiek sposób jej stan nie był zmieniany), czysta, z drobnym 
jasnym piaskiem. Miejsca na niej jest tyle, że jednocześnie mogło-
by w  tym miejscu plażować kilka razy więcej osób, niż zamieszka 
w obiekcie. 

Jednocześnie woda w  Bałtyku jest w  tym miejscu latem średnio 
o 2 stopnie cieplejsza niż w części wschodniej kurortu, na przykład 
w okolicach molo i latarni morskiej. Z czego wynika to zjawisko, do-
kładnie nie wiadomo. Być może ma na nie wpływ ukształtowanie 
dna morskiego: na obszarze płytkim woda szybciej się nagrzewa. 

Znakomity widok na zieleń otaczającą Polanki Aqua zapewni no-
wość – ogólnodostępny taras nad czwartym piętrem jednego 
z  budynków, na który docierać będzie winda. Zobaczymy z  niego 
morze ponad wierzchołkami drzew nadmorskiego lasu oraz rozle-
gły, wspomniany już, użytek ekologiczny w postaci łąki, w lokalnej 
tradycji nazywanej Owczym Bagnem. 

W morskim klimacie

Inwestycja Polanki Park składa się z sześciu etapów (oznaczonych 
w planach literami A-F). Pierwszy zostanie oddany do użytku już je-
sienią tego roku; cała budowa zamknie się w trzech latach. 

Dla przechodnia patrzącego z perspektywy ulicy Wylotowej i bocz-

nej wobec niej, nowej ulicy – Wydmowej, bryła obiektu będzie się 
układała w kształt litery L. Nie domyśli się on jednak, jak rozległy 
jest teren od strony wewnętrznej. Tym bardziej nie dowie się, jak 
oryginalnie został rozplanowany. 

Duża, licząca 2,5 hektara działka pozwoli na ukształtowanie tere-
nu w  formie nie jednej płaskiej powierzchni, ale wielu mniejszych 
i  większych wzgórków, a  to z  kolei umożliwi wyraźne, ale niesta-
nowiące przeszkody dla użytkowników, oddzielenie od siebie pew-
nych mniejszych stref. 

Przewidziany został również otwarty fragment terenu, który po-
zostanie po prostu trawnikiem, bez krzewów, drzew, gdzie ludzie 
będą mogli spędzać czas według własnej inwencji. Na pewno nikt 
nie znajdzie tam tabliczki „Nie deptać trawnika”. Będzie to swoista 

strefa aktywności spontanicznej. Czas pokaże, czym wypełnią ją 
mieszkańcy i goście kompleksu. Dopuszczalne będzie wszystko, co 
nie zakłóci spokoju innym. 

Zagospodarowanie terenu i  części wspólnych samego obiektu ma 
budzić – według założeń dewelopera – jak najwięcej skojarzeń z wy-
dmami i morzem. Dlatego urządzenie terenu rekreacyjnego będzie się 
opierało na wykorzystaniu piasku i roślinności nadmorskiej. Powsta-
nie z  tego kompozycja kojarząca się z  przebywaniem na wydmach. 
Nawet strefa z  hamakami zostanie oddzielona wysoką roślinnością, 
na przykład dorastającymi do półtora-dwóch metrów trawami. Cho-
dzi o stworzenie intymnego kącika, w którym będzie można spokojnie 
poleżeć, uciąć sobie krótką drzemkę lub po prostu leżąc na hamaku, 
poczytać coś lub ze słuchawkami na uszach posłuchać muzyki. 

Oczywiście nie może zabraknąć miejsca dla dzieci. Tu również nie 
będzie sztampy i  jaskrawo kolorowych urządzeń znanych z  ty-
powych placów zabaw. Wyposażenie ma nawiązywać do klimatu 
morskiego. Stąd wybór dominującego materiału, którym jest drew-
no. Będzie to drewno szczególne, kojarzące się z wypłukaną przez 
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morze deską. Wygląd tej strefy również poprzez ukształtowanie 
poszczególnych „stanowisk” do zabawy też będzie nawiązywał do 
wydm i morza. 

Pool bar jak beach bar 

Pobyt na świeżym powietrzu, a tym bardziej zabawa w wodzie, za-
ostrza apetyt. Dlatego w pobliżu zewnętrznego basenu kąpielowe-
go znajdzie się pawilon spełniający funkcję pool baru (ze względu na 
wielość odwołań do plaży i morza da się go spokojnie nazwać rów-
nież beach barem). Bar zaoferuje krótką listę dań – prostych, szyb-
kich do przygotowania, takich które można traktować jako lunch lub 
przekąskę. Do tego ciasto, lody, napoje, kawa. Tak więc bez koniecz-
ności ubierania się, da się na miejscu zjeść posiłek, a  zaraz po nim 
wrócić do basenu albo na plażowy fotel czy kocyk. 

Pawilon gastronomiczny przy basenie funkcjonalnie będzie zwią-
zany z  restauracją (najpewniej będzie miał tego samego najemcę). 
Tak więc do wyobrażenia jest sytuacja, że w barze będzie można za-
mówić coś z karty restauracji, oczywiście licząc się z koniecznością 
nieco dłuższego oczekiwania na zamówione danie. 

Tomasz Strojny komentuje: – Taki pomysł na pool bar wynika 
z wcześniejszych doświadczeń. Już w poprzedniej inwestycji – Po-
lanki Park – urządziliśmy takie miejsce. Jednak od gości słyszeliśmy 
opinię, że konieczność wyjścia poza strefę rekreacyjną, by coś za-
mówić w barze, zniechęca do powrotu. Tutaj będzie można posilić 
się, prawie nie przerywając zabawy. 

Fale i wydmy  

Na wyraz estetyczny kompleksu Polanki Aqua oglądanego od ze-
wnętrznej strony, z ulicy, największy wpływ będą miały przestron-
ne balkony (każdy na całą szerokość mieszkania). Osłony balkono-
we, wykonane ze szkła, zostaną ozdobione metodą sitodruku. Wzór 
na szybach nazwać można znakiem szczególnym, jednoznacznie 

identyfikującym inwestycję. Znak ten kojarzy się z  falami lub wy-
dmami. Kiedy ktoś popatrzy na obiekt z zewnątrz, odniesie nieod-
parte wrażenie, że balkony układają się w płynącą linię. 

Motyw fali obecny jest w logotypie i w wielu innych elementach iden-
tyfikacji obiektu. Odnajdziemy go również jako ozdobę ścian w stre-
fie basenowej oraz na wykładzinach ciągów pieszych. Przy tym warto 
zauważyć, że znak ten jest graficznie minimalistyczny. - Ktoś, kto ze-
tknie się z czymkolwiek związanym z naszą nową inwestycją, w spo-
sób  świadomy lub nieświadomy będzie odbierał nawiązanie do tego 
znaku – podkreśla Tomasz Strojny. - Wyobraźmy sobie kogoś, kto 
podjeżdża w okolice obiektu i będzie do niego wchodził. Motyw fal 
i wydmy dostrzeże już na bramie, spojrzenie na budynek również od 
razu nasunie mu jednoznaczne skojarzenia z morzem. Chodziło nam 
o uzyskanie spójności estetycznej. Dlatego urządzenie wnętrz budzi 

skojarzenia z piaskiem, wyrzuconym przez wodę na brzeg drewnem, 
bryzą. W holu pojawi się na przykład specjalnie dobrany piaskowiec 
w kolorze beżu, czyli w tonacji przypominającej plażę i jasny piasek. 

Nieprzypadkowe w  swej formie jest również oświetlenie w  holu. 
Lampy o  płynnych kształtach mogą skojarzyć się z  meduzami, ale 
równie dobrze z bąblami powietrza, kiedy głęboko nurkujemy. Ław-
ki z  kolei zaprojektowane są na kształt głazów lub drewnianych 
ostróg, które spotykamy na plaży, a które niefachowo są określane 
jako falochrony. 

Po pierwsze komfort 

Jak już wspomnieliśmy, jesienią br. gotowy będzie pierwszy etap in-
westycji, w którym znajdzie się około 110 lokali. Z każdego aparta-
mentu będzie również łatwy dostęp do zewnętrznej strefy baseno-
wej i  innych urządzeń rekreacyjnych. Najmniejsze, dwupokojowe, 
będą miały powierzchnię 36 m kw. Najwięcej zaplanowano 48-me-
trowych. Kolejne typy to apartamenty 60-metrowe  i czteropokojo-
we o powierzchni ponad 80 m kw. 
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Ogromnym atutem apartamentów w Polanki Aqua są tarasy na całą 
szerokość mieszkania i jasne wnętrza, które powstały dzięki dużym 
powierzchniom przeszkleń. 

Deweloper wszystkie mieszkania oferuje w standardzie wykończe-
nia pełnego, a to oznacza, że będą one od razu gotowe do zamiesz-
kania lub do zarabiania, jeśli ktoś kupi je w celu komercyjnym. Pełne 
wyposażenie oznacza kompletne umeblowanie, zaopatrzenie we 
wszystkie sprzęty AGD, ale również w drobne elementy jak naczy-
nia kuchenne, talerze, sztućce.

- Zauważyliśmy, że jest duża grupa nabywców, którym takie roz-
wiązanie bardzo odpowiada – komentuje Tomasz Strojny. - To jest 
zrozumiałe, kiedy uświadomimy sobie, że wielu klientów to osoby 
mieszkające gdzieś w  głębi Polski, dla których samodzielne urzą-
dzanie wnętrza byłoby kłopotliwe ze względu przede wszystkim 
na czas. Z rozmów z klientami wiemy, przede wszystkim ze względu 
jest funkcjonalność. Tak więc rezygnują oni z poszukiwania jakichś 
oryginalnych elementów drobnego wyposażenia na rzecz praktycz-
ności i  zdają się na nasz wybór. Przy takim podejściu łatwiej jest 
uzupełnić wyposażenie, kiedy coś ulegnie zniszczeniu w trakcie wy-
najmu, a to przecież zupełnie naturalne, że może zbić się szklanka, 
miska, filiżanka. 

Nie oznacza to jednak, że w obrębie dostępnych trzech standardów 
wykończenia wszystkie mieszkania będą jednakowe. W  zakresie 
pewnych elementów zdobniczych, jak na przykład wiszące na ścia-
nach grafiki albo fotografie, każdy z lokali będzie się czymś wyróż-
niał. 

Dla wygody kupujących biuro dewelopera zajmuje się takimi rze-
czami jak podpisanie umowy w sprawie Internetu czy energii elek-
trycznej. – Dla nas to rzecz prosta, bo mamy w odpowiednich insty-
tucjach swoich opiekunów, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie 
– mówi Tomasz Strojny. – Jeśli ktoś z Poznania czy Łodzi musiałby 
przyjechać do Kołobrzegu dla podpisania jednego dokumentu 
w sprawie dostawy energii, byłaby to niepotrzebna strata czasu. 

Właściciele apartamentów będą mogli zakupić garaż indywidual-
ny, miejsce postojowe w  hali garażowej lub miejsce postojowe na 
powierzchni (tzw. zewnętrzne). W  obrębie nieruchomości przewi-
dziane są również miejsca ogólnodostępne, a to gwarantuje, że na 
pewno nie będzie problemu z bezpiecznym pozostawieniem samo-
chodu. 

Klienci wiedzą najlepiej

Wśród nabywców apartamentów dominują ludzie aktywni, wypo-
czywający w ruchu, rekreacyjnie uprawiający sport. Wybierają Po-
lanki ze względu na bliskość morza, dostęp do ścieżek rowerowych, 
możliwość biegania po plaży i  w  lesie. Intensywnie wykorzystują 
również zaplecze fitnessowe i sportowe na terenie inwestycji. 

Jak podkreśla deweloper, jego pomysły na projektowanie i  urzą-
dzanie kolejnych obiektów ewoluują: - Analizujemy doświadczenia 
z poprzednich inwestycji, wsłuchujemy się w opinie klientów i gości. 
Od nich pochodzi wiele wartościowych inspiracji. Dużo obserwacji 
dotyczących preferencji gości zawdzięczamy współpracującemu 
z nami biuru obsługi wynajmu BalticON. Ta współpraca umożliwia 
nam wsłuchanie się w potrzeby i preferencje gości. Dla nas są to bar-
dzo wartościowe informacje, reagujemy na nie. 

Szymon Pietraszko, współwłaściciel firmy BalticON, mówi: – Stała 
współpraca z  deweloperem jest ważna również dla nas z  punktu 
widzenia jak najlepszej obsługi turystów. Wymieniamy się opiniami 



Autorzy projektu Polanki Aqua to architekci: Jacek 
Sudak (bryła obiektu, układ przestrzenny), Piotr 
Sudak (wewnętrzna strefa basenowa, strefa fitness, 
bawialnia, korytarze) oraz Karolina Wilgucka-Burzyń-
ska (basen zewnętrzny, tereny zielone, spójny wygląd 
wewnętrzny i aranżacja wnętrz).
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pochodzącymi od właścicieli i  gości apartamentów. Konkretnym 
owocem kooperacji jest na przykład trzystronicowy dokument 
wymieniający składniki koniecznego wyposażenia apartamentów. 
Są w  nim odnotowane rozmaite szczegóły, z  których każdy w  ja-
kiejś cząstce wpływa na poczucie komfortu i zadowolenia z pobytu 
w  apartamencie. A  oczekiwania mocno się zmieniają, warto więc 
śledzić je na bieżąco, by zbierać później dobre recenzje w serwisach 
rezerwacyjnych czy przy okazji bezpośrednich rozmów. 

Dla wygody nabywców, którzy zamierzają łączyć korzystanie 
z apartamentów z ich wynajmowaniem albo kupują je wyłącznie na 
wynajem, w Polanki Aqua znajdzie się przestrzeń dla biura obsługi 
wynajmu. Można powiedzieć, że to rodzaj recepcji, w której goście 
uzyskają wszelką pomoc w trakcie pobytu. 

Dla właścicieli lokali współpraca z wyspecjalizowanym operatorem 
najmu to wygodne rozwiązanie, bo za ustalone z góry wynagrodze-
nie firma taka zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi z eksplo-
atacją apartamentów. Tak więc wprowadza ona lokal do systemu 
rezerwacyjnego, znajduje chętnych do wynajęcia, obsługuje ich 
pobyt, zapewnia serwis sprzątający, a  w  razie potrzeby również 
drobne naprawy.  

Tomasz Strojny podsumowuje: – Dzięki wszystkim atrakcjom, które 
podkreślają całoroczny charakter obiektu, dążymy do tego, by se-
zon wypoczynkowy wydłużać. Bogata infrastruktura ma zachęcać 
do pobytu przez cały rok. W pewnym sensie kompleks będzie samo-
wystarczalny, bo będzie dysponował wszystkim,  co potrzebne do 
aktywnego wypoczynku – usługi, rozrywkę i gastronomię. Pogoda 
w tej sytuacji staje się kwestią drugorzędną. 
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W
edług definicji, każda szczepionka jest preparatem bio-
logicznym, który zawiera antygeny pobudzające układ 
odpornościowy do rozpoznania i  zniszczenia zagrażają-

cego organizmowi patogenu. Szczepienie ma imitować naturalne 
zakażenie i  w  ten sposób wytwarzać odporność podobną do tej, 
jaką uzyskuje się po pierwszym zetknięciu z  zarazkiem. Głównym 
celem stosowania szczepionek jest uniknięcie ciężkiego przebiegu 
choroby lub jej powikłań.  

Nierozerwalnie ze szczepionką związane jest pojęcie odporności 
stadnej. Ten rodzaj odporności populacyjnej jest ochroną osób, które 
nie są uodpornione (bo nie mogą się zaszczepić), w  wyniku wystę-
powania wysokiego odsetka osób zaszczepionych w  danym społe-
czeństwie. Zwykle do uzyskania odporności stadnej konieczne jest 
90-95% populacji uodpornionej, choć odsetek ten może być różny 
ze względu na daną chorobę. Im wyższy jest odsetek zaszczepionych 
w  społeczeństwie, tym lepiej są chronione osoby najsłabsze (prze-
wlekle chorzy, niemowlęta, osoby z przeciwskazaniami do szczepień). 

Pendolino wśród szczepionek

Opracowanie i wprowadzenie na rynek nowej szczepionki dotych-
czas było procesem złożonym i długotrwałym. Od decyzji o rozpo-
częciu badań do dystrybucji szczepionki wśród pacjentów mijało 
zazwyczaj kilkanaście lat. Dlaczego trwało to aż tak długo? 

Konieczne było kolejno: przeprowadzenie badań przedklinicznych 
(ok. 2 lata), testów klinicznych fazy I (ok. 1 roku), fazy II (ok. 2 lata) 

rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii i wyczekiwania na lek zwalczający coVid-19. początek roku 
bieżącego przywrócił nadzieję na powrót do normalności, przynosząc pierwsze szczepionki i akcję 
ich podawania ludziom na wszystkich kontynentach. Szczepionka nie leczy, ale buduje odporność 
na zakażenie, dając naukowcom czas na szukanie antidotum. czym właściwie jest szczepionka mająca 

chronić przed koronawirusem?
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i fazy III (ok. 3 lata), przygotowanie odpowiedniej infrastruktury do 
produkcji szczepionki (ok. 3 lat), wreszcie jej produkcja (ok. 2 lata), 
rejestracja i dystrybucja (ok. 1 roku). Każdy z wymienionych wyżej 
etapów może zostać rozpoczęty dopiero po zakończeniu poprzed-
niego, co wydłuża całą procedurę. 

W  przypadku szczepionki przeciwko koronawirusowi zastosowa-
no procedurę przyspieszoną, pozwalającą na przeprowadzenie 
wymaganych badań przedklinicznych i klinicznych równolegle. Go-
spodarcze i etyczne skutki pandemii COVID-19 sprawiły, że wśród 
naukowców i  rządów zapanowała zgoda odnośnie konieczności 
zmiany dotychczasowych procedur na rzecz ich zdecydowanego 
skrócenia. 

Pierwsze badania nad szczepionką rozpoczęły się w  już styczniu 
2020 r., gdy tylko poznana została sekwencja genetyczna nowego 
koronawirusa SARS-CoV-2 (po raz pierwszy zsekwencjonowano go 
11 stycznia 2020 r.). W drugiej połowie marca 2020 r. niektóre ze 
szczepionek były już gotowe do rozpoczęcia badań klinicznych przy 
udziale ludzi. 

Szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 mogły tak szybko powstać, 
ponieważ opierają się na dobrze poznanych technikach tworzenia 
szczepionek. W każdej z opracowywanych szczepionek antygenem 
(czyli substancją wpływającą na układ odpornościowy) jest jedno 
z białek, budujących „koronę” koronawirusa. Każda ze szczepionek 
wywoływać musi nie tylko humoralną odpowiedź układu odporno-
ściowego (czyli związaną z wytwarzaniem przeciwciał neutralizują-

autor: agnieszka mielcarek

Co siedzi 
w szczepionce 

antycovidowej



cych wirusa lub jego fragment), ale również odpowiedź komórkową 
(czyli stymulującą wytwarzanie limfocytów T). 

Klasycznie czy nowocześnie?

Wśród pomysłów na stworzenie najskuteczniejszej szczepionki 
pojawiły się klasyczne szczepionki podjednostkowe oraz nowocze-
sne szczepionki wektorowe i szczepionki mRNA. W różnych fazach 
badań klinicznych według danych Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) znajduje się 60 szczepionek, zaś kolejne 172 preparaty 
przechodzą właśnie badania przedkliniczne.  

W  klasycznych szczepionkach podjednostkowych znajduje się 
oczyszczone białko S kolca koronawirusa lub jego fragment. Do-
datkowo dodawany jest adiuwant, czyli składnik wzmacniający od-
powiedź immunologiczną. Obecność obcego białka w  organizmie 
wywołuje odpowiedź odpornościową i  dzięki temu odporność na 
COVID-19. Przykładem szczepionki podjednostkowej jest preparat 
przygotowany przez koncern Sanofi-GSK. 

Inny mechanizm mają szczepionki wektorowe. W  tych szczepion-
kach, w  przeciwieństwie do szczepionek podjednostkowych, nie 
podaje się gotowego białka patogenu chorobotwórczego, lecz 
„sposób” na jego wytworzenie. W  szczepionkach wektorowych 
niezdolny do replikacji w ludzkich komórkach niegroźny wirus (np. 
adenowirus) zostaje rozbudowany o fragment genetyczny, charak-
terystyczny dla koronawirusa. Tym fragmentem jest informacja 
genetyczna dotycząca białka S kolca wirusa SARS-CoV-2. Ade-
nowirus jest tylko wektorem, czyli „miniaturową fabryką”, dzięki 
której w  ludzkim organizmie zacznie być produkowane białko S. 
Jego obecność w ciele (podobnie jak w szczepionkach podjednost-
kowych) wywoła odpowiedź immunologiczną i  odporność na CO-
VID-19. Nad szczepionkami wektorowymi pracowały, m.in. firma 
Johnson&Johnson oraz firma Astra Zeneca wraz z Uniwersytetem 
Oksfordzkim. 

Szczepionki, które najszybciej uzyskały dopuszczenie do stosowania, 
są szczepionkami mRNA. Podobnie jak w  szczepionkach wektoro-
wych, także tu do ludzkiego organizmu wprowadza się „przepis” na 
białko S kolca koronawirusa, nie zaś samo białko. Tym „przepisem” 
jest mRNA, czyli cząsteczka kwasu rybonukleinowego, kodująca to 
białko. W ludzkich komórkach mRNA zostaje odczytane i na jego pod-
stawie ludzkie ciało samo zaczyna produkować silny antygen, jakim 
jest białko S kolca. Obecność tego białka, podobnie jak w pozostałych 
typach szczepionek, wywołuje odpowiedź humoralną i komórkową. 
Wadą szczepionek wektorowych jest konieczność przechowywania 
ich w bardzo niskich temperaturach (np. -70 stopni Celsjusza dla pre-
paratu firmy Pfizer lub -20 stopni Celsjusza dla szczepionki firmy Mo-
derna). W przeciwnym razie może dojść do zniszczenia mRNA i dez-
aktywacji szczepionki. Szczepionki mRNA opracowały firmy Pfizer 
i BioNTech, firma Moderna czy firma CurVac.  

Na jednym razie się nie skończy…

Większość z  badanych szczepionek przeciwko koronawirusowi 
musi być podana w co najmniej dwóch dawkach. Według statystyk 
Światowej Organizacji Zdrowia, tylko w 17% szczepionek (10 pre-
paratów) wystarczy podać jedną dawkę, aby uzyskać odporność na 
SARS-CoV-2. W 62% przypadków (37 preparatów) muszą być po-
dane dwie dawki, w różnych schematach: po 14 dniach, po 21 dniach 
lub 28 dniach od podania pierwszej dawki. Trzykrotne podanie 
szczepionki występuje tylko dla jednego badanego preparatu. 

Eksperymenty trwają zarówno nad doustnymi szczepionkami, jak 
również podawanymi w  formie iniekcji – choć ten ostatni sposób 
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* Autorka jest doktorem chemii, absolwentką Politech-
niki Gdańskiej (kierunki chemia i biotechnologi leków). 
Pracuje jako nauczycielka chemii w I Liceum Ogólno-
kształcącym im. Stanisława Dubois w Koszalinie. 

jest zdecydowanie częściej proponowany przez twórców szczepio-
nek (85% wszystkich preparatów). Skuteczność badanych szczepio-
nek sięga nawet 95%. Nie można jednak na razie oszacować, na jak 
długo osoba zaszczepiona pozostaje odporna na zakażenie korona-
wirusem.

Kto wygrywa?

Dotychczas (stan na koniec stycznia 2021 r.) na czoło peletonu 
szczepionkowego wysunęło się kilka preparatów, m.in. dopuszczo-
ne do użytku w  UE oraz w  USA preparaty koncernu Pfizer–BioN-
Tech oraz firmy Moderna. Obie te szczepionki muszą być podawane 
w dwóch dawkach: dla produktu firmy Pfizer dawka przypominają-
ca musi zostać zaaplikowana po trzech tygodniach, zaś dla prepa-
ratu firmy Moderna – po 4 tygodniach. Obie szczepionki są wyma-
gające pod względem temperatury. Szczepionka Comirnaty (firmy 
Pfizer) musi być przechowywana w temperaturze -70 stopni Celsju-
sza, bo inaczej ulega dezaktywacji.  Szczepionka mRNA-1273 (firmy 
Moderna) w temperaturze lodówki jest aktywna tylko przez 30 dni, 
ale zachowuje swoje właściwości przez 6 miesięcy, gdy przechowu-
je się ją w -20 stopniach Celsjusza. 

W III fazie badań klinicznych oraz jako dopuszczone do stosowania 
w  ograniczonym stopniu są szczepionki: Sputnik V (twórca – Cen-
trum Badań nad Epidemiologią i  Mikrobiologią Gamaleya w  Rosji), 
EpiVacCorona (twórca – Instytut Vector w Rosji), AZD1222 (opra-
cowana wspólnie przez Uniwersytet Oksfordzki i  firmę Astra Ze-
neca) oraz 4 szczepionki, zaproponowane przez chińskich badaczy 
(twórcy: CanSino, Sinopharm, Sinovac, Sinopharm-Wuhan) . Sput-
nik V oraz AZD1222 są szczepionkami wektorowymi, dzięki mogą 
być przechowywane w  mniej problematycznych warunkach  (do 6 
miesięcy w lodówce) niż szczepionki mRNA. Pozostałe szczepionki 
są klasycznymi szczepionkami – zawierającymi albo białko S kolca 
(EpiVacCorona), albo inaktywowany wirus SARS-CoV-2 (pozostałe). 

Odpowiedzialność nie tylko za siebie

Koszty społeczne i  ekonomiczne, ponoszone z  tytułu prób ogra-
niczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa są ogromne i  nadal 
trudne do jednoznacznego oszacowania. Jedynym znanym sposo-
bem na zatrzymanie rozwoju pandemii jest uzyskanie odporności 
stadnej. 

Poddanie się szczepieniom przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dużej 
części społeczeństwa pozwoli na szybsze uzyskanie odporności 
stadnej niż czekanie, aż ten sam odsetek osób ulegnie samoistnemu 
zakażeniu. Tym bardziej, że ten koronawirus jest nieprzewidywalny 
– niekiedy nawet u osób całkowicie zdrowych i aktywnych fizycznie 
powoduje on ciężki przebieg choroby. 

Kolejne ryzyko związane jest z  tendencją tego wirusa do mutacji. 
Twórcy dotychczas stworzonych i  zaakceptowanych szczepionek 
przekonują, że ich preparaty za cel molekularny mają rzadko zmie-
niający się genetycznie fragment koronawirusa, dzięki czemu będą 
skuteczne nawet, gdy wirus przejdzie kolejne mutacje. 



o zimowym zamknięciu turystyki i walce o ratowanie branży rozmawiamy z burmistrzem darłowa 
arkadiuszem klimowiczem.

Wszyscy mówili: Arek, działamy!
autor: adam różański / Fotografie: um Sopot

K
oalicja Nadmorska, apel do rządu o  wsparcie. Znowu jest 
głośno o działaniach Darłowa, ale na wstępie proszę powie-
dzieć, czym jest Koalicja Nadmorska?

- Prochu nie wymyśliłem, Koalicja Nadmorska to po prostu nieformal-
ne porozumienie wójtów, burmistrzów i  prezydentów nadmorskich 
miast i gmin. Nasza współpraca rozpoczęła się wiosną 2020 roku, przy 
pierwszym zamknięciu gospodarki z powodu pandemii koronawirusa. 
Bardzo obawialiśmy się, że sezon wakacyjny nie dojdzie do skutku, że 
restrykcje nie pozwolą nam na przyjęcie turystów. Ówczesny minister 
zdrowia mówił przecież: zapomnijcie o wakacjach.  Postanowiłem dzia-
łać, a że znam się z wieloma wójtami i burmistrzami, telefony poszły 
w ruch. Zaczęło się od najbliższych sąsiadów: wójta gminy Darłowo Ra-
dosława Głażewskiego, wójta gminy Postomino Janusza Bojkowskie-

go, a za chwilę rozmawiałem już z Olgą Roszak-Pezałą z Mielna i Anną 
Mieczkowską z Kołobrzegu. Bardzo aktywnie w ten temat włączył się 
od samego początku mój obecny zastępca Rafał Nagórski. Wszędzie 
z drugiej strony słuchawki słyszałem: Arek, działamy!

- Kto przystąpił do Koalicji?
- Szybko sprawdziliśmy, że mamy 32 gminy, które leżą bezpośred-
nio nad Bałtykiem. Stwierdziliśmy więc, że spróbujemy zachęcić 
wszystkich do wspólnego działania – zrobiliśmy listę samorządów 
od Świnoujścia aż po Krynicę Morską i zaczęliśmy dzwonić, wysyłać 
mejle. W ekspresowym tempie udało się nam dotrzeć do 21 wójtów. 
Tyle osób podpisało się pod przygotowanym wiosną 2020 w Darło-
wie projektem pisma do ówczesnej wicepremier odpowiedzialnej za 

i   6 2   i

i   S p o ł e c z e ń S t w o   i

Arkadiusz Klimowicz podczas 
konfernecji prasowej w Sopocie



szukania oszczędności. I  pole manewru nie jest tutaj duże, bo na 
przykład koszty funkcjonowania oświaty, przedszkola są trudne do 
uszczuplenia. Zmniejszyliśmy więc wydatki na promocję miasta, na 
kulturę, na organizację imprez. Kolejny rok z rzędu nie podnosimy 
pensji administracji miasta. Z drugiej strony szukamy też szansy na 
zwiększenie dochodów poprzez bardzo trudne decyzje związane 
z nieznacznym, ale jednak podniesieniem podatku od nieruchomo-
ści dla prowadzących działalność gospodarczą. A  przecież przed-
siębiorcy proszą nas właśnie o umarzanie podatków. I tutaj koło się 
zamyka. Bez wsparcia rządu wszyscy wpadniemy w spiralę kryzysu, 
z której będzie bardzo trudno się wydostać.

- Stąd nowy apel Koalicji Nadmorskiej?
- Wójt gminy Rewal Konstanty Oświęcimski tuż przed Nowym Ro-
kiem skontaktował się ze mną. I  doszliśmy do wniosku, że trzeba 
znów działać, bo rząd obiecał wsparcie, ale tylko dla gmin górskich. 
Tam mają ruszyć dotacje na gminne inwestycje i  rekompensaty 
dla samorządów 80 proc. umarzanego podatku od nieruchomości. 
Chcemy być objęci tą samą tarczą, bo mamy takie same problemy. 
Nasi przedsiębiorcy też są na granicy wytrzymałości. 

- Ile gmin podpisało się pod apelem do rządu?
- Pod pierwszym przygotowanym w  kilka godzin i  wysłanym do 
premiera w ostatni dzień 2020 roku podpisało się 13 wójtów i bur-
mistrzów, ale to wynikało z  braku czasu. Pod drugim, który przy-
gotowaliśmy już po oficjalnym ogłoszeniu tarczy dla ratowania gmin 
górskich, podpisali się niemal wszyscy gospodarze, łącznie z 27 gmin 
nadmorskich. Dołączyły nie tylko duże miasta jak Gdańsk i Gdynia, 
Świnoujście, ale również mniejsze gminy, które w wiosennej akcji nie 
brały udziału, jak np. Choczewo czy Smołdzino.
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gospodarkę Jadwigi Emilewicz. I bardzo szybko okazało się, że rząd 
chce z nami rozmawiać. Zaproponowano nam udział w wideokonfe-
rencji z wiceministrem odpowiedzialnym za turystykę. Później była 
druga wideokonferencja. Rząd podjął dialog. 

- Odmrożenie turystyki latem to był efekt tych rozmów?
- Jestem przekonany, że dołożyliśmy swoją cegiełkę, że wywarliśmy 
skuteczną presję. Najważniejsze było jednak podjęcie rozmów, swe-
go rodzaju zmiana i  rewolucja dokonująca się na naszych oczach. 
Zamiast wielotygodniowego przerzucania się pismami i  typowej 
urzędniczej batalii, skorzystaliśmy ze zdobyczy technologii i  połą-
czyliśmy się wirtualnie z gabinetem ministra. To było nowe doświad-
czenie i  skrócenie drogi. Cenna lekcja dla wszystkich uczestników 
spotkania. Żywa rozmowa z ministrem.

- O co walczycie zimą?
- O to, by rząd nie zapominał o nadmorskich gminach. Wiele naszych 
hoteli i wszyscy żyjący z turystyki zarabiają też w okresie świąt Bo-
żego Narodzenia, Nowego Roku i ferii zimowych. Dla nadmorskich 
przedsiębiorców to cenny zastrzyk finansowy w  oczekiwaniu na 
okres lata. Zimowe zamknięcie turystyki dotknęło także nas. Poza 
tym warto dodać, że o ile po wiosennym zamknięciu samorządy ła-
pały oddech i  zanosiło się na to, że bez większego uszczerbku dla 
budżetu zakończą rok 2020, przyszła druga fala pandemii i drugie 
zamknięcie gospodarki. A  to już bardzo bolesny cios dla przedsię-
biorców, a co z tym się wiąże i dla gminnych budżetów.

- Co oznaczają niższe wpływy do budżetu dla funkcjonowania 
miast takich jak Darłowo?
- Niższe wpływy do budżetu oznaczają z jednej strony konieczność 
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- Co dalej z Koalicją?
- Chcemy zabierać głos w sprawach ważnych i w tematach wspól-
nych dla pasa nadmorskiego. Moim pomysłem było, by po zakoń-
czeniu pandemii organizować przynajmniej raz w  roku spotkanie 
wójtów, burmistrzów i prezydentów, ale tylko w ścisłym gronie wło-
darzy. Byśmy mogli wspólnie dyskutować o  naszych problemach. 
Latem minionego roku omal nie doszło do takiego spotkania w Dar-
łowie. I mam nadzieję, że ten temat jeszcze wróci.

- Ale są przecież organizacje, stowarzyszenia międzygminne.
- Nie chcę niczego powielać. Po prostu okazało się, że możemy 
szybko zdzwonić się, połączyć na wideokonferencji tylko w gronie 
gospodarzy poszczególnych gmin, w  gronie realnych decydentów 
i liderów lokalnych społeczności. Nie chcę tworzyć nowej organiza-
cji, ale stworzyć forum do dyskusji i działania. 

Koalicja Nadmorska apeluje do wicepremiera 
Gowina

Od Świnoujścia po Krynicę Morską. Przez Kołobrzeg, 
Gdynię, Sopot i Gdańsk aż po najmniejsze gminy 
polskiego wybrzeża. Z niemal wszystkich samorzą-
dów leżących nad Bałtykiem płynie ten sam apel do 
polskiego rządu: o objęcie ich tarczą dla ratowania 
turystyki.
„Tak samo jak gminy górskie odczuwamy skutki 
zamknięcia branży turystycznej i uzdrowiskowej. 
Borykamy się z tymi samymi problemami.” – czytamy 
w kolejnym apelu gmin nadmorskich skierowanym do 
wicepremiera Jarosława Gowina.
Podpisało się pod nim 27. wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miast skupionych w nieformalnej Koalicji 
Nadmorskiej. To bardzo silny głos niemal wszystkich 
samorządów leżących nad Bałtykiem.
Apel jest odpowiedzią na niedawną konferencję 
prasową wicepremiera Jarosława Gowina, na temat 
rządowego wsparcia dla gmin górskich z powodu zi-
mowego zamknięcia turystyki. „Tarcza antykryzysowa 
obejmująca około 200 samorządów na łączną kwotę 
około 1 miliarda złotych to krok w dobrą stronę. Re-
kompensaty dla gmin umarzających przedsiębiorcom 
podatek od nieruchomości oraz dodatkowe pieniądze 
na wspieranie samorządowych inwestycji to rozwiąza-
nia, które poprawią sytuację branży turystycznej. Jako 
przedstawiciele gmin nadmorskich mamy jednak jeden 
zasadniczy postulat. Prosimy o objęcie rządową tarczą 
również pasa polskiego wybrzeża.” – czytamy w apelu, 
którego tekst powstał w darłowskim ratuszu, który 
pełni rolę koordynatora Koalicji Nadmorskiej.

Konferencja prasowa Koalicji Nadmorskiej w Sopocie





zadrukowana kartka cienkiego papieru sprzed blisko stu lat to pamiątka po jednym z najlepiej 
prosperujących przedsiębiorstw koszalina. niewielka wędzarnia z czasem przekształciła się 
w potężną wytwórnię spożywczą, a wędzony w niej łosoś trafiał na stoły całego kontynentu. ryba 

ta w dwudziestoleciu międzywojennym stała się prawdziwym symbolem miasta.

autor: łukasz Gładysiak
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H i S t o r i a  J e d n e G o  p r z e d m i o t u

Rachunek za koszalińską rybę, 
która zachwyciła Europę

Zabudowania Fabryki Carla Waldemanna przy ulicy Adama 
Mickiewicza w Koszalinie współcześnie (Fot. Łukasz Gładysiak).

Łukasz 
Gładysiak



R
ozpoczynając serię artykułów skupioną na dziejach Kosza-
lina opowiedzianych przez pryzmat zachowanych, często 
bardzo drobnych pamiątek, sięgamy do tematu, który znany 

był prawdopodobnie wszystkim mieszkańcom miasta w  pierwszej 
połowie XX wieku. 

W  zbiorach koszalińskiego kolekcjonera Grzegorza Kruka, który 
na co dzień prowadzi Studio Reklamy Kruart i  swego czasu zaini-
cjował narodziny Pomorskiego Produktu Markowego, znaleźliśmy 
z pozoru niczym nie wyróżniający się rachunek. Na nieco pożółkłej 
kartce papieru, formatem zbliżonej do formatu A4, udokumentowa-
no zakup, jakiego dokonano 15 listopada 1926 r. w  Fabryce Carla 
Waldemanna. Zamawiającym była firma Braci Flucke z niewielkie-
go Dingelstädt w  Turyngii, a  przedmiotem transakcji trzy puszki 
konserwowego, bałtyckiego łososia, za którą zapłacono łącznie 24 
marki niemieckie. Za sprawą dokumentu księgowego sprzed blisko 
stu lat cofamy się do czasu, gdy ta szlachetna ryba była, oprócz ofi-
cjalnego herbu, symbolem ówczesnego Köslina.

Koszaliński łosoś

Carl Waldemann był rodowitym koszalinianinem, całe życie związa-
nym z miastem. W 1878 r. otworzył niewielki zakład przetwórstwa 
ryb i drobiu. Ważną jego część stanowiła wędzarnia. Choć pierwot-
nie znakiem rozpoznawczym firmy zatrudniającej na starcie dzie-
sięć osób były wędzone gęsie piersi i uda, to właśnie skarby Bałtyku 
przynieść miały jej zasłużoną renomę w całej Europie.

Popyt na produkty Waldemanna był tak duży, że zakład rozrósł się 
do rozmiarów prawdziwej fabryki. Na działce zlokalizowanej u zbie-
gu dzisiejszych ulic Adama Mickiewicza i Adama Asnyka (wówczas 
odpowiednio: Junkerstrasse i Badstuberstrasse) powstał kompleks 
o powierzchni 4,5 tys. metrów kwadratowych.

W 1897 r. schorowany Carl Waldemann zdecydował się odsprzedać 
dochodowy biznes pochodzącemu z Berlina Gustawowi Schlitingo-
wi, od którego rodziny siedem lat przed wybuchem II wojny świa-
towej odkupił go Herbert Scholtz, jak miało się okazać – ostatni 
właściciel wytwórni.

Na przełomie lat dwudziestych i  trzydziestych ubiegłego stu-
lecia fabryka pracowała z  pełną wydajnością, a  firma posiadała 
oddziały w  Kolonii i  Stralsundzie. Oferowane przez nią wyroby 
od początku XX w. cieszyły się uznaniem na całym kontynencie. 
Nagradzali je nie tylko smakosze, dzięki którym koszaliński zakład 
odbierał prestiżowe nagrody między innymi podczas zorganizo-
wanych w  1907 r. wielkich targów spożywczych w  Berlinie czy 
na koszalińskiej Wystawie Przemysłowo-Handlowej (1912 r.), 
ale także koronowane głowy. Wędzony łosoś bałtycki – sztanda-
rowy element oferty Carla Waldemanna – jadany był na dworze 
cesarskim w  Berlinie; zachwycili się nim także przedstawiciele 
austriackiej dynastii Habsburgów oraz carskiej rodziny Romano-
wów. Europejskie rynki stały dla wytwórni  otworem. Miesięczna 
sprzedaż przetworów rybnych sięgnęła w  tym czasie prawie 30 
tys. kilogramów, a rekordowe wyniki dziennie przekraczały ponad 
tysiąc sztuk przerobionych ryb.

Walory smakowe, ale też promocyjne łososia dostrzegły ówczesne 
władze samorządowe. Na początku lat trzydziestych wystarano się 
o to, by wizerunek ryby trafił na oficjalny stempel pocztowy. Adre-
saci na całym świecie mogli odczytać na nim hasło: „Koszalin mia-
stem wędzonych, szlachetnych łososi” (w  oryginalnym brzmieniu: 
„Köslin – die Stadt geräucherte Edellachse”). W ten sposób stała się 
ona, obok spoczywającej na złotej paterze głowy św. Jana Chrzci-
ciela, niemal drugim, herbowym symbolem miasta.
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Winieta rachunku oraz logo Fabryki Carla Waldemanna z drugiej 
połowy lat dwudziestych ubiegłego stulecia. W tym czasie 
koszalińskie przedsiębiorstwo miało swe oddziały w Kolonii 
i Stralsundzie (ze zbiorów Studia Reklamy Kruart).

Rachunek, który dał początek niniejszej opowieści. Dokument 
został wystawiony przez Fabrykę Carla Waldemanna 
15 listopada 1926 r. i potwierdza zakup puszek z konserwowym 
łososiem (ze zbiorów Studia Reklamy Kruart).
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cher, którego miejsce dziś zajmuje hotel Gromada. Tłoczną zazwy-
czaj aleją w  latach 1911-1937 sunęły dostojnie koszalińskie tram-
waje. Ostatecznie zastąpiła je miejska komunikacja autobusowa. Jej 
pierwszą linię, łączącą plac Kilińskiego (Nikolai Platz) z cmentarzem 
przy ul. Gnieźnieńskiej (Büblitzerstrasse), uruchomiono w  1935 
roku.

Dziedzictwo Waldemanna

Zdobycie Koszalina przez Armię Czerwoną w marcu 1945 roku za-
kończyło okres prosperity fabryki i  zamknęło niemiecką historię 
miasta. Mimo celowego zniszczenia przez Rosjan (m.in. do celów 
realizacji propagandowej kroniki filmowej dokumentującej działa-
nia wojenne na Pomorzu) blisko osiemdziesięciu procent zabudowy 
śródmieścia, kompleks gdzie powstawały słynne przetwory rybne 
zachował się nienaruszony. Produkcję konserw, korzystając z  nie-
mieckich maszyn, kontynuowano do lat pięćdziesiątych XX wieku. 
Wtedy pod widocznym do obecnych dni szyldem „Bogusławka” 
w dawnej przetwórni ryb rozpoczęto wytwarzanie słodyczy. Część 
obiektów zostało wyburzone krótko przed końcem Polskiej Rzecz-
pospolitej Ludowej. W ich miejscu najpierw funkcjonował parking, 
a ostatecznie powstał apartamentowiec.

Idea „miasta wędzonego łososia” wróciła w 2016 r. właśnie za spra-
wą właściciela dokumentu księgowego, który skłonił nas do opo-
wiedzenia niniejszej historii. Z inicjatywy Grzegorza Kruka i Studia 
Reklamy Kruart słynną rybę dosłownie wydobyto z mroków histo-

Miejsce dla biznesu idealne

Lokalizacja fabryki Carla Waldemanna była nieprzypadkowa. 
Kwartał, w którym się znalazła, praktycznie sąsiadował z rynkiem 
miejskim, gdzie regularnie gromadziły się tłumy. Było stąd rów-
nież niedaleko do miejsca, gdzie wyroby z Junkerstrasse stanowiły 
przedmiot prawie codziennego obrotu, czyli do targu rybnego przy 
dzisiejszej ulicy Władysława Laskonogiego (Schulstrasse).

Wychodząc z głównej bramy zakładu, wystarczyło skręcić w lewo, 
by pokonawszy kilkadziesiąt metrów, znaleźć się na Bergstrasse, 
czyli środkowym odcinku współczesnej ulicy Zwycięstwa. Do 1938 
r., kiedy to patronem najważniejszej arterii w mieście (podobnie jak 
w  setkach innych na terenie Niemiec) został wódz III Rzeszy, Ad-
olf Hitler, tworzyły ją trzy odcinki noszące indywidualne nazwy. 
Wschodni, rozciągający się od Rokosowa do skrzyżowania z obec-
ną ulicą Józefa Piłsudskiego (wówczas: Danzigerstrasse) stanowiła 
Rogzower Alee, a zachodni, od rynku do wysokości dworca kolejo-
wego – Neue-Torstrasse. 

To właśnie tutaj toczyła się większość urzędowego, biznesowego 
i  towarzyskiego życia koszalinian. Wzdłuż obecnej ulicy Zwycię-
stwa rozlokowana była znaczna część spośród 129 funkcjonujących 
w mieście do marca 1945 roku sklepów, banki (w tym uruchomio-
ny już w 1821 r. bank miejski) i inne instytucje finansowe oraz dwa 
największe spośród sześciu koszalińskich hoteli: Zum Kronprintz 
(zbieg z ulicą 1 Maja – wtedy Hohe-Torstrasse) oraz Hotel Schuma-

Koszaliński rynek w połowie lat trzydziestych XX w. Fabryka 
Carla Waldemanna była oddalona od tego głównego miejsca 
handlowego o zaledwie kilkaset metrów (archiwum prywatne).

Targ rybny przy Schulstrasse, czyli dzisiejszej ulicy Władysława 
Laskonogiego – kolejne miejsce w Koszalinie, gdzie handlowano 
wyrobami fabryki Carla Waldemanna (archiwum prywatne).

Okolicznościowa kartka pocztowa wydana w czasie akcji 
promującej koszalińskiego łososia w latach 2016-2017 
(Archiwum Studia Reklamy Kruart).

Za sprawą koszalińskiego Studia Reklamy Kruart temat słynnego 
łososia powrócił w 2016 r. W ramach kampanii promującej 
ten lokalny produkt powstały m.in. nowe miejskie pamiątki.
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rii. Przez ponad rok trwała intensywna kampania pod hasłem „Ko-
szaliński łosoś – strzał w 10-tkę”, mająca przywrócić łososiowi na-
leżyte mu miejsce w świadomości już polskich mieszkańców. Dania 
nim inspirowane, wraz z  informacjami na temat działalności Carla 
Waldemanna trafiły do menu restauracji Club 2CV. To właśnie w jej 
sąsiedztwie, tuż obok Parku Książąt Pomorskich, przy ul. Piastow-
skiej, najpierw planowano odsłonięcie niewielkiego pomnika łoso-
sia, a  potem – ławki uzupełnionej jego wizerunkiem. Niestety oba 
pomysły nie wyszły poza stadium koncepcji. 

Zdjęcie lotnicze centrum Koszalina, wykonane krótko przed 
wybuchem II wojny światowej. Strzałką zaznaczono bramę 
wejściową fabryki Carla Waldemanna przy Junkerstrasse, czyli 
dzisiejszej ul. Adama Mickiewicza (Archiwum Studia 
Historycznego Huzar).

Bergstrasse, czyli środkowy odcinek współczesnej 
ul. Zwycięstwa – głównej arterii komunikacyjnej nie tylko 
przedwojennego Koszalina. By dotrzeć do niej z fabryki 
Carla Waldemanna wystarczyło pokonać zaledwie kilkadziesiąt 
metrów (archiwum prywatne).

Plan Koszalina z okresu przed I wojną światową, 
czerwony prostokąt wskazuje lokalizację fabryki Carla 
Waldemanna  (Archiwum Studia Historycznego Huzar).

Produkt, dzięki któremu o  Koszalinie mówiła cała Europa, nadal 
czeka na ponowne odkrycie. Jego historia jest zdecydowanie tego 
warta.

Autor jest doktorem nauk humanistycznych ze specjalnością hi-
storia wojskowości, kierownikiem ds. naukowych Muzeum Oręża 
Polskiego w  Kołobrzegu. Jest również popularyzatorem historii, 
dziennikarzem i  regionalistą, organizatorem lub współorganizato-
rem blisko 200 wydarzeń promujących historię Polski i Europy. 



Gdzie chciałabyś/chciałbyś znaleźć się, gdyby nagle – jak pod wpływem czarodziejskiej różdżki 
– pojawiła się taka możliwość? to pytanie zadaliśmy 11. koszalinianom. Jak się okazuje, wielu nie tyle 
myśli o konkretnych miejscach, a raczej sytuacjach – głównie spotkaniach z ludźmi: klientami, 

teatralnymi widzami, przyjaciółmi czy rodziną. o wspólnie wypitej kawie, zwiedzaniu, rozmowach. 

Miejsca, których nam brak
autor: anna zawiślak

Adriana Styrenczak – z pasji fotograficznej i sztuki  makijażu wziął 
się jej  pomysł na życie; działa pod szyldem Studio Klasyka
Od jakiegoś czasu moje specjalne, wymarzone miejsce to studio 
wizażu i fotografii, które tworzę w Koszalinie. Niestety aktualna sy-
tuacja mocno ograniczyła moje działania i możliwości swobodnych 
spotkań. Gdybym, nie patrząc na wszystko, mogła wybrać się gdzie-
kolwiek, to właśnie byłoby to miejsce. Takie jakie chciałam, mocno 
zasilane kreatywnymi działaniami, kobiecą energią, niejednokrot-
nie rozmowami, uśmiechami. 
A na moje trzydzieste urodziny, które zbliżają się wielkimi krokami, 
zabrałabym moich najbliższych do leśnego spa na Mazurach. Od kil-
ku lat skradam się myślami, aby w końcu realizować ten cel. Dzikość 
lasu, śpiew ptaków, natura, zapach ziemi i my stający się częścią tego 
miejsca. Mam nadzieję, że niedługo mi się to uda i zanurzę się w balii 
pełnej borowinowej wody pośrodku leśnej polany. 
A gdyby było już tak zupełnie normalnie, to z mężem i dziećmi pole-
ciałabym do Hiszpanii, sprawdzić, czy pamiętam jeszcze ten język, 
którego uczyłam się na studiach. Może wracając, zahaczyłabym 
o Manchester, gdzie mieszka moja siostra? Znów mogłybyśmy wy-
skoczyć na koncert, jak kiedyś, jak zawsze… 

Adrianna Nowicka – piłkarka ręczna, kapitan drużyny Młyny Sto-
isław Koszalin 
Jeśli miałabym wskazać moje wymarzone miejsce, w którym chcia-
łabym się znaleźć za sprawą jakiegoś cudownego zrządzenia losu, to 
byłby to mój dom rodzinny podczas świąt. 
Uwielbiam Boże Narodzenie, to najważniejszy dla mnie czas, który 
dotychczas w  całości zawsze spędzałam z  rodziną. Niestety, pan-
demia położyła się cieniem na nasze spotkania i w minione święta 
nie dane było mi się spotkać z dziadkami i rodziną, która na co dzień 
mieszka w Anglii. Było mi przykro,  już zupełnie nie tak samo. Jednak 
dbając o nasze wspólne zdrowie, taką podjęliśmy decyzję. Żyję tym, 
że kolejne święta będą już inne, spotkamy się i  nadrobimy straco-
ny czas. A  patrząc za okno, na pluchę i  resztki śniegu, kiedy dzień 
kończy się szybciej niż się zaczął, marzy mi się jakieś ciepłe miejsce. 
Włochy - mogłabym właśnie tam pojechać z narzeczonym i paczką 
przyjaciół, jak gdyby nigdy nic. Wygrzewać się na słońcu, ale i zwie-
dzić piękne i ciekawe miejsca. Bardzo to lubię. W taki sposób ładuję 
baterie na każdy nowy sezon sportowy. W  głębi serca wierzę, że 
wszystko wróci do normy i te małe marzenia będzie można wkrótce 
normalnie zrealizować. 
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Anna Sawicka – Dziecięca Strefa Kreatywnej Zabawy BABAKU-
BA w Kołobrzegu
Od roku świat stoi na głowie. Pandemia sprawiła, że w naszym ży-
ciu wiele się zmieniło – trzeba było przeszeregować priorytety, na-
uczyć się funkcjonować w rygorze sanitarnym, zapomnieć o podró-
żach, koncertach, teatrze, spotkaniach towarzyskich. 
Natłok złych wiadomości może przyprawiać o  ból głowy i  totalny 
spadek nastroju, ale okazuje się, że są na to sposoby – czasami wy-
starczy wyłączyć telewizor. 
Mój sposób to ucieczka w kolory i w działanie. Dużo pracuję, jestem 
w ciągłym ruchu i jak tylko sytuacja pozwala - prowadzę warsztaty 
dla dzieci i dla dorosłych.  
Gdybym teraz mogła teleportować się w dowolne miejsce na świe-
cie, wybrałabym Maroko – podobno najbardziej kolorowe miejsce 
na ziemi. Uwielbiam etniczne wzory i faktury, egzotyczne połącze-
nie barw i ciepło. Przeczuwam, że znalazłabym tam mnóstwo inspi-
racji do działań kreatywnych, które mogłabym wprowadzić do pra-
cy z dziećmi i przetransponować je na nasz szaro-bury grunt. 
Zimy w  naszym rejonie są nieprzyjemne – zazwyczaj bez mrozu, 
wilgotne i  paskudne. Tak też widzę ostatnio nasz grajdołek – nic 
pozytywnego. Odskocznią jest dla mnie praca z  dziećmi – dzieci 
„oczyszczają” atmosferę, zmuszają do spojrzenia z innej perspekty-
wy, skupienia się na „tu i teraz”. Poza tym mają umiejętność, która 
często zanika w dorosłym życiu – patrzenia na świat z zachwytem 
i prawdziwą ciekawością. Dzieci z natury są ciekawe, już dawno udo-
wodniono, że gdy się czymś pasjonujemy, o wiele łatwiej (i przyjem-
niej!) się uczymy. Chętniej się także uczymy, gdy lubimy nauczyciela. 
Dlatego drugi przystanek zrobiłabym w  Finlandii – trochę zimno 
o tej porze roku, ale ciekawi mnie ich system edukacyjny, uznawany 
za najlepszy na świecie. Szkoła bez rywalizacji, testów, egzaminów, 
prac domowych, nastawiona na współpracę i  dobrą atmosferę – 
brzmi jak marzenie. Szkoła, która skupia się też na umiejętnościach 
miękkich, a nie na zakuwaniu „od-do”. W polskiej szkole nie uczy się 
dzieci kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów, mam 
także wrażenie, że zabija się indywidualność. W Babakubie staramy 
się raczej towarzyszyć w  procesie tworzenia, sprawić, aby dziec-
ko miało odwagę i  wiarę we własną moc sprawczą oraz stwarzać 
bezpieczną przestrzeń do działań artystycznych. No i budzimy wy-
obraźnię, być może nieprędko dane nam będzie podróżować w re-
alu, ale podróże w wyobraźni można uskuteczniać bez limitu. 

Bartosz Warzecha – architekt, asystent na wydziale Architektury 
i  Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, prezes Stowarzyszenia 
Architektów Polskich Oddział Koszalin
Jest takie powiedzenie „Nieważne, gdzie ważne z kim” i właśnie te-
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Alina Szymańska – projektuje i  aranżuje przestrzenie, prowadzi 
w Koszalinie Fabrykę Wnętrz
Podróże to dla mnie doznawanie uroku architektury, smaków, zapa-
chów oraz atmosfery, którą tworzą ludzie. Niejednokrotnie skrzęt-
nie wyznaczone cele z Google Maps ewoluowały i przeistaczały się 
w spontaniczne tułaczki szlakiem ruin, monumentalnych budynków 
sakralnych, precyzyjnych konstrukcji inżynierskich ubiegłego wie-
ku. Cóż, skrzywienie zawodowe projektanta wnętrz. Kocham ge-
nialne knajpki reprezentujące smaki z całego świata, zatapianie się 
w aromatach i poznawanie nowego. To coś, co bardzo lubię. 
Dlatego właśnie w dobie covidu podróże uskuteczniam w dziedzinie 
smaków. Wspólne gotowanie z przyjaciółmi może okazać się inspi-
rujące. Chciałabym na nowo poczuć muzykę, wolność i wspólnotę. 
Gdybym miała możliwość wybrania się właśnie teraz w  dowolne 
miejsce, to z pewnością byłby to koncert Red Hot Chilli Peppers, po 
którym z chęcią zaszyłabym się w góralskiej chacie z kominkiem na 
bezkresnym odludziu w głębi Bieszczad z kieliszkiem wytrawnego 
wina z dala od szarej codzienności.  

Foto: Michał Kozłowski 

Foto: Alla Boroń 



raz w czasie pandemii ma ono szczególne znaczenie. Nie brakuje mi 
specjalnie miejsc, brakuje mi spotkań z ludźmi. W związku z sytuacją 
na świecie zdecydowaliśmy się z żoną na ograniczenie kontaktów do 
najbliższej rodziny oraz kontaktów służbowych. Przez ostatni czas 
nie spotykaliśmy się z  przyjaciółmi. W  zeszłym roku mieliśmy 20. 
rocznicę ślubu, która miała być świętowana w  gronie przyjaciół, 
a tak się oczywiście nie stało. Marzył nam się wyjazd do Grecji, któ-
ry oczywiście nie doszedł do skutku.
Oczywiście można podróżować. W ograniczonej wersji, ale jak ktoś 
bardzo chce, to może. Ja nie mam potrzeby odwiedzenia jakiegoś 
konkretnego miejsca akurat w  tym czasie. Dyskomfort powodo-
wany strachem przed ewentualnym zakażeniem czy oglądanie wy-
ludnionych ulic niegdyś tętniących życiem skutecznie odbierają mi 
ochotę na podróżowanie. Oczywiście chciałbym teraz jeść bajgla 
w Bryant Parku w Nowym Jorku, pić kawę w na którymś z zacisz-
nych mikroplaców Rzymu (uciekając przed tłumem turystów) czy 
wałęsać się bez specjalnego celu po ulicach Trójmiasta. Ale z rodziną 
i oczywiście nikogo niepotrzebnie nie narażając. 

Damian Zydel – na co dzień w  Zarządzie Obiektów Sportowych 
w Koszalinie, niezastąpiony organizator Trio Basket Koszalin 
Czas pandemii to okres, który dał nam wszystkim w  kość. Na 
długo musieliśmy zapomnieć o  wszelkiego rodzaju rozrywkach, 
w  tym także podróżach, które dla wielu osób są oderwaniem od 
codzienności, dla mnie także. Tuż przed rozprzestrzenieniem się 
koronawirusa poza Chiny spełniłem swoje największe marzenie 
o wylocie za ocean na mecze NBA. Miałem okazję być na dwóch 
spotkaniach koszykarskich drużyn w kanadyjskim Toronto. Dwa-
dzieścia tysięcy widzów na trybunach, fantastyczna atmosfera, 
sportowy spektakl na najwyższym poziomie. Coś pięknego! Pozo-
stawiło to we mnie wrażenia niesamowite, a jak to się mówi: ape-
tyt rośnie w  miarę jedzenia, więc kolejnym miejscem, w  którym 
chciałbym być, jest Los Angeles. Oczyma wyobraźni widzę wypeł-
nioną po brzegi halę Staples Center, a w niej największą gwiazdę 
światowej koszykówki, LeBron James’a. Na razie to marzenia, a jak 
wiadomo wiara czyni cuda, dlatego mocno wierzę, że jeszcze bę-
dzie normalnie. 

Katarzyna Glomb – florystka, od lat prowadzi kwiaciarnię z duszą 
„Kwiatkowo”
Gdybym mogła być teraz gdziekolwiek, to na pewno byłyby to góry, 
na pewno w chatce, gdzie wieczorami skwierczałoby drewno w ko-
minku, w  kuchni pachniałoby świeżym chlebem i  niedzielnym cia-
stem. Moje serce bije w Beskidach, zakochałam się w tym miejscu 
podczas wakacyjnych wyjazdów do Przegibka. Wypiłabym tam te-
raz kawę na tarasie... A gdybym została tam dłużej, do lata, to pew-
nie grzebałabym w ogródku otoczona moimi ukochanymi kwiatami. 
Mogłabym odetchnąć pełną piersią, chodzić na spacery bez maski 
i bez lęku. Obecna sytuacja, zakazy i nakazy, pokazały mi jak niewie-
le potrzebuję do życia. I co naprawdę sprawia, że jestem szczęśliwa 
i  w  zgodzie ze sobą. Potrzebuję do tego tylko moich najbliższych, 
paru złotych na koncie na bieżące potrzeby, powietrza i  poczucia 
wolności. Przydały by się też wygodne buty... Na pewno jak minie 
ten ciężki czas i wszystko wróci do normy, będę się starała dążyć do 
stworzenia dla siebie takiego miejsca. Chyba właśnie wymyśliłam 
swoje marzenie dotyczące emerytury. 

Mariusz Puszczewicz – wokalista zespołu Bacteryazz
W tych trudnych czasach mam na szczęście w miarę nieskrępowaną 
możliwość kontaktów z rodziną i bliskimi, chociaż nie w stopniu jak 
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Foto: Jacek Imiołek

Foto: Izabela Rogowska 



do Sofii, a  później do Stambułu. Powrót samolotem! Od samego 
planowania można dostać zawrotu głowy. Takie wariackie pomysły 
proszę Państwa powstają w zamkniętych (tymczasowo) sercach Po-
laków. I choć nie wiem, czy wyjazd się nam uda w całości, czy może 
uda się zrealizować tylko jego część, ale przyjemnie się o nim myśli, 
planuje i czuje wolność na samą myśl, że trzymam w ręku bilet do 
przygody. Na taką przygodę bardzo czekam!
 

Rafał Wołyniak – specjalista ds. promocji i  marketingu BTD Ko-
szalin 
Gdzie chciałbym być teraz, gdybym znów mógł podróżować? Odpo-
wiedź może kogoś zaskoczyć, ale najchętniej znalazłbym się na po-
bliskiej plaży, niedaleko Koszalina, gdzie byłoby słonecznie, ciepło, 
sucho, po prostu fantastycznie. W takim miejscu relaksuję się, mogę 
patrzeć w otchłań morza i oczywiście się opalać. Lubię szczególnie 
te plaże, gdzie jest mało ludzi, jest spokojnie i cicho, a nasze wybrze-
że jest pełne takich właśnie kameralnych miejsc. Będąc sam na sam 
ze słońcem, odpoczywam i ładuję baterie. 
Innym miejscem, w którym bardzo chciałbym być właśnie teraz, jest 
teatr. Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie podczas spektaklu 
z  udziałem publiczności! Widzieć uśmiech i  wzruszenie. Uczest-
niczyć w  tej podniosłej chwili, w  której unosi się kurtyna, padają 
pierwsze słowa, a  widownia oddaje się artystycznej kreacji two-
rzonej przez aktorów. Bardzo mi tego brakuje. Brakuje mi rozpędu 
- i wydarzeń, i premier. Od dziesięciu lat pracuję w miejscu, w któ-
rym zawsze chciałem pracować, w którym spełniam swoje marze-
nia i w mieście, które kocham. Bo Koszalin stał się moim miastem, 
pełnym wspaniałych ludzi, a  bliskość morza sprawia, że to jest to 
właśnie miejsce, w którym chcę być. 

bywało to jeszcze do niedawna. Mam nadzieję, że obecny rok odci-
śnie się w  historii jako czas powrotu do normalności pod wieloma 
względami. Oczywiście odczuwam brak możliwości koncertowania 
i już nie mogę się doczekać, kiedy wrócimy do grania z udziałem pu-
bliczności, bo to nakręcało niesamowicie i  napędzało do dalszego 
działania i spełniania się w naszej pasji. Przed samą pandemią zeszli-
śmy ze sceny z cieszącego się sporą popularnością przedsięwzięcia 
Tarantino Unplugged oraz naszych Bacteyazzowych projektów. 
Teraz jednak najchętniej wróciłbym do Barcelony – oczywiście tej 
letniej. Wprost na mecz mojego ukochanego klubu FC Barcelona 
z wypełnionym przez kibiców stadionie Camp Nou i do samego mia-
sta. Szalenie brakuje mi tych skąpanych w słońcu endorfin, palm, tej 
niczym nieskrępowanej wszechobecnej wolności: bez maseczek, 
przyłbic i dystansu. Samo wspomnienie nieco przygotowuje już we-
wnętrze baterie do przestawienia się w tryb ładowania. 

Marta Żebrowska – zawodowo, jako Lukrecja, tworzy piękne pier-
niki  
Ostatnio temat wyjazdów, planów i  pomysłów jest u  mnie bardzo 
żywy. Zamknięcie, ograniczenia z jednej strony dołują, bo ileż moż-
na pić kawę w domu, a z drugiej strony rozbudowują wyobraźnię. Po 
miesiącach, w których za wiele się nie działo, jeśli chodzi o nałado-
wanie baterii, przyszedł czas na rozwinięcie skrzydeł, przynajmniej 
w planowaniu. Jak tylko będę mogła wyjechać z kraju, to jeden po-
mysł mocno tupie mi po głowie. 
Całkiem niedawno moja przyjaciółka wymyśliła nam kreatyw-
ny wyjazd. Tym razem nie będzie to ciepła wyspa, o której zwykle 
marzymy w zimowe poranki, ale wyjazd życia, aby „odbić” sobie te 
ostatnie ponure miesiące. 
Plan jest następujący: podróż zaczynamy od trasy pociągiem relacji 
Warszawa – Praga. Na miejscu dwa dni zwiedzania śladami Franza 
Kafki przy akompaniamencie złotego trunku, następnie pociągiem 
przeniesiemy się na dwa dni do Budapesztu (podobno Polak i Wę-
gier dwa bratanki – sprawdzimy to na miejscu). Stamtąd pociągiem 
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Sara Betkier – projektantka mody 
Piszę te słowa w moje 31. urodziny. Będąc właścicielką Pracow-
ni Ubioru w Koszalinie, czas o tej porze roku spędzałam od rana 
do nocy na wykonywaniu zamówień sukni karnawałowych moich 
klientek. Kiedy założyłam sklep internetowy i weszłam w produk-
cję seryjną, rezygnując jednocześnie z  prowadzenia pracowni, 
obiecałam sobie, że każde moje urodziny będę spędzać w górach, 
ciesząc się życiem i  pięknymi górskimi krajobrazami. Właśnie 
teraz powinnam siedzieć gdzieś pośrodku stoku, ubrana w  moją 
ulubioną kolorową kurtkę oraz pomarańczowe gogle. Moją twarz 
powinny muskać promienie słońca odbijające się od śniegu, a nar-
ciarze i snowboardziści zjeżdżający obok powinni krzyczeć „stok 
nie jest do siedzenia!” Właśnie teraz powinnam się zastanawiać, 
czy moi przyjaciele już czekają na mnie przy wyciągu, popijając 
grzane wino z  pomarańczami i  goździkami, oraz czy już zaczę-
li fałszować „sto lat”. W  tym roku niestety tego nie doświadczę. 
Przyjaciele, owszem, będą pić grzane wino i śpiewać „sto lat”, ale 
nie przy wyciągu ani na stoku, a przy biurku lub na kanapie, przed 
laptopem. 

Foto: Małgorzata Chrzczonowicz

Olga Kurenna – stylistka, właścicielka agencji marketingowej 
Wzerunek-marketing.pl
Czy właśnie teraz chciałabym wygrzewać się w słońcu na sycylij-
skiej plaży podczas upragnionego urlopu? Być może. Ale bardziej 
właśnie teraz chciałabym być w Grodnie – moim rodzinnym mie-
ście na Białorusi. Powód jest banalny, ale niesamowicie ważny 
w aspekcie tego dziwnego czasu, w którym teraz się znajdujemy: 
moi bliscy. Zawsze doceniałam wartość rodziny, jednak teraz 
mam jeszcze większą potrzebę kontaktu i  bycia razem. Widu-
jemy się bardzo rzadko – raz albo dwa razy w roku, a pandemia 
i  sytuacja polityczna na Białorusi bardzo mocno pokrzyżowały 
nam plany. 
Gdy jestem w  Grodnie, odczuwam niesamowitą wdzięczność, 
miłość, przypływ pozytywnej energii i spokój jednocześnie. Jest 
to wyjazd, na który zawsze czekam z niecierpliwością. Spotykam 
się z moją rodziną, chrześniakami i przyjaciółmi, doceniając każdą 
wspólną chwilę. Spaceruję pięknymi ulicami Grodna z  zachwy-
tem, jak gdyby to był pierwszy raz, za każdym razem odkrywając 
coś innego. Z  nostalgią odwiedzam ulubione kulinarne miejsca, 
przypominam smaki dzieciństwa i  poznaję zupełnie nowe dania. 
To są momenty radości i  szczęścia, których tak bardzo wszyscy 
pragniemy.
Jestem niepoprawną optymistką, zawsze szukam pozytywów 
i mogę śmiało powiedzieć, że trudny, miniony rok przewartościo-
wał moje życie w dobrą stronę. I myślę, że wiele osób ze mną się 
zgodzi.



Sprawdź

Golf w wyprzedaży
z rabatem 9 000 zł

Sprawdź szczegóły i dane o zużyciu paliwa oraz emisji CO₂ na stronie volkswagen.pl

Grupa Cichy–Zasada Autoryzowany Dealer Volkswagen
ul. Gnieźnieńska 24B, Koszalin



czasy mamy egoistyczne, skupieni na sobie, karierze, pieniądzach, w pandemii na dobitkę 
zagrożeni. ale pandemia, uprzykrzając życie i izolując, otwiera nas na siebie.

wpłaty na wolność marzeny:
Fb wydziału Humanistycznego 

pk/wrzutka.pl.

autor: marek Słupski / Fotografie: marcin betliński 

Nie mam sił, by unieść siebie
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ześć. Jestem Marzena. Niedługo skończę 23 lata. Pewne jest, 
że nigdy nie będę chodzić, mam porażenie mózgowe.

Marzenę Lejkowską z  III roku anglistyki na Politechnice Koszaliń-
skiej los od początku wbił w wózek, ale wciąż nie może jechać sama, 
bo jest ręczny. Musiałaby napędzać się rękami, a  one też są nie-
sprawne, jedna prawie całkiem. 
Napisała w sieci, że marzy, by choć raz wyjść samej na zakupy czy 
do kosmetyczki – to nieprawda. Chce wiele razy. I nie dopisała, że 
czasem pragnie pobyć sama. Nie na 10 metrach w  akademiku, ale 
w parku i w polu, gdzie zdarzeniem jest cisza. Nie może. Stale ktoś 
musi ją toczyć. 
Toczą Monika Karbowska i  Natalia Waczkowska z  roku oraz Asia 
Łomako z  sąsiedniego pokoju, serdeczne opiekunki, lecz Marzena 
czuje, że ciągłe absorbowanie sobą krępuje.

Dlatego mimo pandemii zbiera na wózek elektryczny, którego nie 
trzeba popychać. Kilka lat ciułała sama, z  marnym skutkiem. Taki 
średniej klasy kosztuje 20 tys. zł. Utworzyła konto na zrzutce.pl, ale 
w tłoku pokazywanych tam potrzeb ginie. Sprawę przejęła Natalia, 
a prodziekan Piotr Szarszewski załatwił zgodę i zbiórka widnieje też 
na facebookowych profilach Wydziału Humanistycznego i  uczelni 
z  przekierowaniem na wrzutkę. Drgnęło, jest już ponad osiem ty-
sięcy. – Bardzo dziękuję za jakiekolwiek drobne wpłaty – nabiera 
nadziei Marzena.

Nie mam tylu sił w rękach, by unieść siebie całą – napisała na Wrzut-
ce.pl. Kilka razy próbowano ją pionizować, daremnie. 
Wytrenowała, co mogła. Prysznic bierze na jeszcze starszym wóz-
ku. Przesiada się w niszy między sitkiem a odpływem w posadzce. 
Ten łazienkowy nie ma rączek, odkręcono je i doczepiono do wyj-
ściowego, które mu się urwały, a być muszą, do pchania. Bo wózka 
nie wytrenowała. Nowy będzie z joystickiem obsługiwanym jedną 
ręką, z oparciem na głowę i plecy, na starym Marzena nie wytrzy-
muje ostatnich zajęć na uczelni.

Natalia Waczkowska: – Na wykładach jest też dużo pisania. Ona 
nie nadąża z notowaniem, więc nieraz wysyłamy jej skany naszych 
notatek. Za to Marzena robi zdjęcia z prezentacji i się wymieniamy. 
Ale pomaga nam inaczej: umie radzić, i nigdy nie widziałam jej złej; 
zawsze opanowana i  uśmiechnięta. Mądra, pomocna dziewczyna 
z poczuciem humoru. Chce się z nią obcować.

Gdy zajęcia odbywają się normalnie, Monika Karbowska codziennie 
jedzie do akademika po Marzenę. Ale Renault 206 nie mieści wózka, 
więc Monika zostawia tu autko i  dzwoni po taksówkę kombi, którą 
jadą dalej (koszt pokrywa uczelnia). Wracają w odwrotnym porządku.
Monika: – Zmieniła się na lepsze. Była zamknięta, wstydziła się. 
Zero inicjatywy towarzyskiej. Trzeba było ją pytać, czy jedzie do 
kogoś albo do pubu. A ona – nie, bo schody, nie zna miejsca… Krępo-
wała się, wycofana z poczuciem, że nie należy jej się. Musieliśmy ją 
brać w obroty, żeby rozhulać, a potem sto podziękowań i widać było, 
że chciała. Jest duszą towarzystwa, nieodłączną częścią paczki.

Po obronie licencjatu Marzena zrobi magisterkę i zostanie tłumacz-
ką – ten zawód umożliwia pracę zdalną. I  założy rodzinę: – Sama 
mam trzy siostry. Przywykłam w  domu do hałasu, i  bardzo lubię 
dzieci.
W Koszalinie mieszka już trzy lata, ale nie zna miasta, bo przemiesz-
cza się jak tramwaj: akademik-szkoła, supermarket-akademik – 
a i to poza pandemicznym tokiem zdalnym zajęć. Nawet gdy jedzie 
z paczką, świat widzi krótko i przez okno auta. Wychodzi z domu, 
gdy musi, dla przyjemności rzadko. Czeka na wolność. W  każdym 
wymiarze, też w  niepowodzeniu. Monice się zwierzyła: wiesz, za-
zdroszczę ci, że jak jesteś zła, to trzaśniesz drzwiami i wyjdziesz.
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Rozbudziła je pandemia. W  marcu było sześć, teraz 11. Studentki 
pedagogiki z  Politechniki Koszalińskiej zaczęły od pieczenia ciast 
dla DPS, hospicjum, i Straży Miejskiej, krojenia tkaniny na masecz-
ki, których wtedy brakowało, i koszulki dla pielęgniarek szpitalne-
go Oddziału Zakaźnego Pooperacyjnego, gdy pralnia nie nadążała 
z praniem fartuchów – jedna z dziewcząt w ciągu 1,5 godziny zebra-
ła pieniądze na kupno 70. 
Obdarowały Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc i Dom 
Miłosierdzia. MOPR dostał żywność, pieluchy i środki higieniczne 
dla maluchów, których rodzice w  związku z  pandemią znaleźli się 
w trudnej sytuacji – jak małżeństwo z dzieckiem i drugim w drodze, 
gdy ojciec pracujący dorywczo stracił i  to. Termometry, ciśnienio-
mierze, pulsoksymetry i fartuchy pojechały do DPS-ów w Mielnie, 
Parsowie i Gościnie. Po tej pandemicznej serii, gdy wirus przygasł, 
wolontariuszki przeszły na szkolne wyprawki dla Rodzinnego Domu 
Dziecka, a potem była akcja świąteczna dla rodzin schizofreników.

Dlaczego akurat schizofreników? Nie mają przebicia. Wykładowca 
w  Katedrze Pedagogiki i  Studiów Edukacyjnych Dominika Mielni-
czuk-Bączek, od której w  ogóle zaczął się ten wolontariat mówi: 
– Wciąż jest podział na akceptowanych, chętnie wspieranych 
w zbiórkach i na niezauważanych. My dostrzegamy potrzeby ludzi 
niezależnie od tego, kim są i  na co chorują. Schizofrenia nie tylko 
ogranicza czy uniemożliwia normalne funkcjonowanie, ale naraża 
na ostracyzm i stereotypowe postrzeganie chorych jako nieprzewi-
dywalnych, niebezpiecznych dziwaków. Nasza pomoc dała im chwi-
lę wytchnienia bez obaw o to, że czegoś zabraknie na stole.
Niezwykły studencki wolontariat nie ma nawet ram formalnych, za to 
pała chęcią i emocją. Kinga Grobelska, II rok magisterskiej pedagogi-
ki: – Kiedy przywozimy podarunki, jest mały dysonans: niektórzy pła-
czą, większość chce nas ściskać, całować, ugościć, „o jeny, jak super; 
że też są tacy ludzie!”. A my nie możemy reagować naturalnie, bo epi-
demia. Zostawiamy rzeczy i w środku tego rozczulenia wychodzimy.
Wchodzą i  wychodzą pod okiem przyjaciółki. – Ja jestem zawsze, 
czuję się odpowiedzialna za dziewczyny – przyznaje magister Do-

minika Mielniczuk-Bączek, która „wyssała pomaganie z  mlekiem”, 
gdyż wychowała się w  środowisku osób z niepełnosprawnością, 
dla których pracowali jej rodzice. – Empatia i spolegliwość biorą się 
z wychowania i osobistej wrażliwości, w przypadku studentów pe-
dagogiki są konieczne, ważne w przyszłej pracy. Każda nasza akcja 
jest skierowana do innej grupy potrzebujących – dziewczyny stu-
diują na tym samym kierunku, ale mają różne specjalizacje. 

Dary pozyskują „pantoflowo” i przez aukcje na FB; ich zwycięzcy wpła-
cają pieniądze, a organizatorki kupują żywność długoterminową przy-
datnością, kołdry, poduszki, pościel, ręczniki, dobrą odzież, buty, ko-
smetyki. Wśród rzeczy wystawionych zdarza się wszystko: za 5 i 500 
zł, od puzzli poprzez świecznik do dwóch obrazów malarza Cukina.

I ta osobista zażartość wolontariuszy. Kinga niosła pomoc do dru-
giego dnia przed rozwiązaniem: Olaf, młodszy brat Leona, zanim 
przyszedł na świat w  ferworze pomagania, uznany został za naj-
młodszego wolontariusza w tej części świata. Pierwsze fanty były 
od nich i ich rodzin, np. od sióstr Kingi. Paulina Binda wystawiła na 
aukcji własną sesję dla zwycięzcy – pasja jej to fotografia. I niepo-
wtarzalne rękodzieło Dominiki: spersonalizowane składane kartki 
i akrylowe bombki z zaklętą w nich magią zimowych pejzaży.
– Jesteśmy tego spragnione – objaśnia Kinga. – Pomaganie nic nie 
boli, za to spełnia.

Kinga Grobelska, Dominika Mielniczuk-Bączek, Dominika Majos

Licytacje darów na 
www.facebook.com/groups/251736289354940.

www.pomagam.pl/pedagogika zbiórka pieniędzy, 
za które organizowana jest pomoc.
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liczba 4000 wydawanych rocznie międzynarodowych certyfikatów daje działającej 
w koszalinie windhunter academy czwarte miejsce na świecie i pierwsze w polsce wśród 
ośrodków szkolących kadry dla energetyki wiatrowej. organizuje ona również szkolenia 
związane z bezpieczeństwem pracy dla firm innych branż, wykorzystując do tego swoje 

doskonałe zaplecze techniczne i kompetencje swych instruktorów.   

Windhunter Academy
bezpieczeństwo w każdym wymiarze

autor: andrzej mielcarek / Fotografie: marcin betliński oraz materiały windhunter academy

Ewelina Szałankiewicz i Michał Jakubowski
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W
indhunter Academy to część mającej siedzibę w  Kosza-
linie grupy Windhunter, zajmującej się energetyką wia-
trową. Powstała 10 lat temu. Jest pierwszym ośrodkiem 

w Polsce, który przeszedł audyt i rozpoczął szkolenia według stan-
dardów Global Wind Organisation – organizacji stworzonej przez 
największych producentów turbin wiatrowych. Dzięki temu wyda-
wane przez Akademię certyfikaty uznawane są na całym świecie. 
Windhunter Academy ma trzy oddziały: koszaliński, w Wałbrzychu 
oraz w Bernau pod Berlinem. 

Michał Jakubowski, odpowiedzialny za  business development 
w grupie Windhunter oraz prokurent spółki, komentuje: – Branża 
wiatrowa szkoli się permanentnie, doskonaląc umiejętności pra-
cy na wysokościach, w  ograniczonych przestrzeniach, ratownicze 
i  przeciwpożarowe. W  Academy stawiamy na realność warunków 
szkoleniowych. W  naszej części Europy dysponujemy najbardziej 
rozwiniętą infrastrukturą szkoleniową.

W Koszalinie zajęcia odbywają się w ośmiu w pełni wyposażonych 
salach szkoleniowych. Kursanci mają do dyspozycji 20-metrową 
turbinę szkoleniową, dwa oryginalne symulatory piasty turbiny wia-
trowej (w niej znajdują się mocowania poruszanych wiatrem łopat), 
symulator łopaty oraz symulator piwnicy, która pozwala odwzoro-
wać pracę w ciasnych przestrzeniach. 

Ćwiczenia wysokościowe odbywają się na 10-metrowej platformie 
szkoleniowej z  sześcioma systemami asekuracji pionowej pocho-
dzącymi od różnych producentów, co pozwala technikom uzyskać 
wiedzę na temat obsługi systemów asekuracyjnych na turbinach 
wiatrowych rozmaitych  typów. Dodatkowo kursanci gaszą realny 
ogień oraz pokonują tor przeszkód w zadymionej komorze.

Ewelina Szałankiewicz specjalistka ds. szkoleń dodaje: – Przejście 
przez wszystkie elementy infrastruktury w naszym ośrodku pozwa-
la poznać realne warunki, które spotykają ludzie podczas pracy na 
100-metrowej lub wyższej turbinie wiatrowej. Podobieństwo do re-
alnych sytuacji zapewniają podczas szkoleń również drobne z pozoru 
akcesoria. Kurs pomocy przedmedycznej wykorzystuje na przykład 
fantomy pozwalające symulować resuscytację, ale konfrontuje on 
uczestników również z widokiem ran i krwi, oczywiście sztucznych.

Do szkoleń wkraczają zaawansowane technologie. Mówi o tym Ka-
rolina Jastrzębska, dyrektor zarządzający i prokurent  Windhunter 
Academy: – Jako jedyny ośrodek w  Polsce posiadamy symulator 
wirtualnej rzeczywistości do szkoleń przeciwpożarowych, przezna-
czony nie tylko dla techników obsługujących turbiny wiatrowe, ale 
również dla straży pożarnej! Jest to innowacyjny system, w którym 
elementy świata rzeczywistego przeniesione są do wirtualnej rze-
czywistości. Po założeniu specjalnych gogli nie tylko widzimy i sły-
szymy świat wirtualny, ale także możemy dotknąć ścian, czy otwo-
rzyć i zamknąć drzwi, obsługiwać prądnicę podającą wodę albo inny 
środek gaśniczy. Bardzo podnosi to efektywność szkolenia. Nauka 
w takiej formie jest szczególnie atrakcyjna dla młodych ludzi, wie-
dza przyswajana jest przez nich bez wysiłku, niemal bezwiednie.

Windhunter Academy przenosi swoje dziesięcioletnie doświadcze-
nie na szkolenia użyteczne w  przemyśle, przetwórstwie spożyw-
czym, budownictwie i drogownictwie. – Jesteśmy w stałym kontak-
cie z dużymi krajowymi podmiotami tworzącymi Porozumienie dla 
Bezpieczeństwa w  Budownictwie, wśród których są Erbud, Skan-
ska, Budimex. Misją Porozumienia jest ograniczenie liczby wypad-
ków na budowach poprzez propagowanie kultury bezpieczeństwa. 
Przed podjęciem współpracy z  określoną firmą Academy oferuje 
bezpłatny audyt zagrożeń. Pomaga on przygotować adekwatny do 
potrzeb program szkoleń. 



Od trzech lat Windhunter Academy współpracuje z  Politechniką 
Koszalińską. Studenci trzeciego roku Wydziału Mechanicznego 
przechodzą gruntowne przeszkolenie – również w  warunkach re-
alnych na farmie wiatrowej w Tymieniu. Tak więc opuszczają mury 
uczelni z tytułem inżyniera, a jeśli studiują dalej - magistra inżynie-
ra oraz z pakietem certyfikatów potwierdzających uprawnienia do 
pracy w szczególnych warunkach. 

Wśród klientów Windhunter Academy są koncerny energetyczne 
(PGE, Tauron, Energa), producenci turbin wiatrowych (Siemens, 
Gamesa, Vestas, Nordex), firmy serwisowe. Korzystają one przede 
wszystkim z pakietu szkoleń w standardzie GWO, który wyznacza 
wspólny dla branży, wymagany poziom bezpieczeństwa pracy na 
turbinach wiatrowych. Mieszczą się w  nim wspomniane już: pra-
ca na wysokości, pierwsza pomoc, ręczne prace transportowe, 
szkolenia przeciwpożarowe, przetrwanie na morzu. Z  czasem 
powstawały nowe pakiety szkoleń, w tym techniczne według wy-
magań GWO z  zakresu mechaniki, hydrauliki czy elektryki oraz 
zaawansowane techniki ratownictwa czy zaawansowana pierw-
sza pomoc. Dodatkowo Windhunter Academy szkoli i  egzaminu-
je z  zakresu obsługi urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru 
Technicznego.

Kursy mogą być prowadzone w wielu językach, dlatego do Koszalina 
na szkolenia przyjeżdżają kursanci z odległych czasami krajów. Aka-
demia organizuje również cykl webinariów poświęconych bezpie-
czeństwu i  higienie pracy. Dostęp do nich jest bezpłatny. Terminy 
można znaleźć w mediach społecznościowych Akademii. 

Na szkolenia oferowane przez Windhunter Academy można po-
zyskać dofinansowanie z  Bazy Usług Rozwojowych, z  Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego, Urzędu Pracy. Osoby bezrobotne, które 
chcą się przekwalifikować i zdobyć potwierdzone kwalifikacje ope-
ratora wózków widłowych i  innych urządzeń mogą bez problemu 
otrzymać wsparcie z tego ostatniego źródła. Z Bazy Usług Rozwojo-
wych mogą korzystać wszyscy, którzy mają własną działalność lub 
są zatrudnieni na umowę o pracę. Możliwa jest dopłata do szkoleń 
w wysokości nawet sześciu tysięcy złotych na jedną osobę. 
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Szkolenia prowadzą instruktorzy, którzy doskonale znają określone 
dziedziny na podstawie długoletniej praktyki zawodowej: ratowni-
cy medyczni, strażacy, ratownicy wysokościowi itd. Od Michała Ja-
kubowskiego słyszymy: – Turbiny wiatrowe miewają nawet po 160 
metrów. Jeśli na takiej wysokości zdarzy się wypadek, ktoś dostanie 
zawału albo udaru, jego współpracownicy muszą umieć szybko oce-
nić sytuację, podjąć akcję reanimacyjną i  bezpiecznie sprowadzić 
poszkodowanego na ziemię. Mamy ogromną satysfakcję z  faktu, 
że u nas ludzie ćwiczą różne warianty wydarzeń w warunkach zbli-
żonych do rzeczywistych. Ekipy pracujące przy obsłudze turbin są 
dobrze wyszkolone, a  mimo to systematycznie wracają do nas, by 
utrwalać pozyskane umiejętności. Energetyka wiatrowa należy do 
dziedzin, w których nieszczęśliwych zdarzeń jest stosunkowo mało. 
Dzieje się tak dzięki silnemu naciskowi na bezpieczeństwo i higienę 
pracy.

Jak podkreślają nasi rozmówcy, szkolenia wysokościowe są przy-
datne wszędzie tam, gdzie potrzebna jest umiejętność obsługi 
sprzętu asekuracyjnego: – Budownictwo to przykład oczywisty, 
bo pracuje się tam na rusztowaniach albo odnawia się elewacje na 
dużych wysokościach. W wielkich przetwórniach ryb albo owoców 
działają wysokie magazyny, które wymagają wyszkolonej obsługi. 
Pracownicy tradycyjnej energetyki konserwują linie przesyłowe, 
poruszając się po konstrukcjach wysokich na kilkanaście i  więcej 
metrów. Do tego dochodzą maszty telefonii GSM, wysokie kominy, 
dźwigi… Można by jeszcze długo wymieniać. 

Wsparcie ze strony Windhunter Academy to nie tylko warsztaty 
i szkolenia. Jej eksperci doradzają przedsiębiorcom i osobom odpo-
wiedzialnym za BHP przy wyborze optymalnych środków ochrony 
indywidualnej pracowników, takich jak kaski czy uprzęże, wykonują 
również okresowe przeglądy sprzętu. 

Karolina Jastrzębska mówi: - Bezpieczeństwo pracy ma wiele wy-
miarów i  zależy od ogromnej liczby czynników. Nawet tak proste 
z pozoru czynności jak ręczne prace transportowe, czyli po prostu 
przenoszenie przedmiotów, powinny odbywać się w  bezpieczny 
sposób. Znaczenie ma ustawienie ciała, metoda uchwycenia cięża-
ru, umiejętność znalezienia środka ciężkości. To zapobiega urazom 
i zwyczajnie ułatwia pracę. My zapewniamy fachowe szkolenia od 
tak podstawowych począwszy po bardzo skomplikowane i wysoce 
specjalistyczne. Stale zresztą lista tematów się rozrasta. 

- Szkolimy grupowo i  indywidualnie – podkreśla Michał Jakubow-
ski. – Stworzyliśmy również mobilny ośrodek szkoleniowy, który 
uzyskał certyfikację Global  Wind Organisation. A  to oznacza, że 
jesteśmy w stanie prowadzić zajęcia również u naszych klientów. 

www.windhunteracademy.com 
training@windhunter.com 

tel.: 660 670 067 
/ akademiawiatru 

/ company/akademia-wiatru 
 / windhunter_academy
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zawsze na podium – tak od wielu lat można zwięźle opisać rynkową pozycję Fabryki Styropianu 
arbet. z produkcją wynoszącą milion metrów sześciennych styropianu rocznie należy ona do czołówki 
polskich wytwórców tego materiału budowlanego. kiedy 30 lat temu powstawała, jej właściciele uczyli 
się wszystkiego od podstaw, by stopniowo umacniać markę, powołując do życia i modernizując kolejne 
zakłady na terenie kraju. centrala wciąż pozostaje w koszalinie, co z satysfakcją podkreślają wspólnicy, 

a firma opiera się wyłącznie na rodzimym kapitale. 

autor: andrzej mielcarek / Fotografie: marcin betliński/edward Grzegorz Funke 

i   8 4   i

i   b i z n e S   i

Od zera do lidera branży
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A
leksander Muzyczuk, udziałowiec i pierwszy dyrektor firmy, 
podkreśla, że decyzja o zbudowaniu własnej fabryki zapadła 
po warszawskich Dniach Budowlanych, które odbyły się we 

wrześniu 1990 roku: - Na wystawie towarzyszącej imprezie był po-
kazany amerykański domek ze styropianu. Zastanawialiśmy się, czy 
bylibyśmy w  stanie wykonać taki sam albo podobny. Do podjęcia 
wyzwania zachęcał nas ówczesny minister budownictwa. Później 
rzeczywiście wykonaliśmy pilotażowy egzemplarz domu bliźnia-
czego, który nota bene do dnia dzisiejszego jest zamieszkany. Ale to 
nie domy ze styropianu miały stymulować produkcję. Na początku 
lat 90. okazało się, że energia jest towarem i że ma swoją dotkliwą 
cenę. Zaczęła się era ociepleń budynków. Zapotrzebowanie na nasz 
produkt szybko rosło. 

Krzysztof Kuncer, jeden z  pięciu współwłaścicieli FS ARBET, uzu-
pełnia: - Wszyscy wtedy zajmowaliśmy się budownictwem, wszyscy 

wiedzieliśmy, że styropianu brakuje. O ile na początku lat 90. w no-
wych obiektach  do ociepleń budynków stosowano płyty styropia-
nowe o grubości 5 cm jako wystarczającą warstwę izolacji termicz-
nej, szybko się to zmieniało. Nabierające rozpędu budownictwo 
energooszczędne potrzebowało coraz grubszej warstwy materiału 
izolacyjnego, ściany ocieplano styropianem o  grubości nawet 20  
centymetrów . Rosły również wymagania jakościowe dotyczące  
materiałów izolacyjnych.

Zanim jednak w  Koszalinie rozpoczęła się produkcja styropianu, 
założyciele fabryki zwizytowali wytwórnię w  Golubiu-Dobrzyniu 
i  wzięli ją za wzór dla własnej. Wyposażenie pierwszego zakładu 
zaprojektował ten sam inżynier, który wcześniej projektował ma-
szyny dla fabryki golubskiej. 

Kiedy koszalińska wytwórnia się rozkręcała, ta w Golubiu-Dobrzy-
niu popadła w  kłopoty i  znalazła się na krawędzi upadku. ARBET 
początkowo wydzierżawił ją, a  później kupił. Kolejnym ważnym 
krokiem inwestycyjnym było wykupienie fabryki w Jaśle, wyposa-
żonej we względnie nowoczesne  maszyny produkcji austriackiej. 
Czwarta fabryka urządzona została w Czachorowie pod Gostyniem 
w Wielkopolsce. Piąta, najnowsza, powstała zaś w Przodkowie pod 
Gdańskiem - wybudowana od zera, z nowoczesną technologią. 

Tadeusz Czernicki, udziałowiec FS ARBET, komentuje: - Uczyliśmy 
się wszystkiego od zera i była to dobra nauka. Nic tak bowiem nie 
służy postępowi edukacji, jak nabicie sobie guza. Po kilku latach zna-
leźliśmy się na wirażu, ale przetrwaliśmy kryzys i rozwijaliśmy firmę 
dalej. Cały czas rosła  konkurencja. Obecnie mamy około 10-pro-
centowy udział w rynku krajowym, co oznacza milion metrów sze-
ściennych styropianu rocznie. Od dawna w rankingu polskich pro-
ducentów, zależnie od roku, zajmujemy od pierwszego do trzeciego 
miejsca, czyli zawsze mieścimy się na podium. 

Na początku lat 90. od styropianu nie wymagano wiele: miał być 
biały, lekki i  izolować. Przez lata wymagania się jednak ogromnie 
zmieniły. Obecnie styropian musi mieć odpowiednią gęstość, ciężar, 
izolacyjność, jednorodność struktury i szereg innych opisanych nor-
mami budowlanymi cech. 

Tadeusz Czernicki wspomina: - Początkowo panowała wolna ame-
rykanka. Nam jako dużemu graczowi zależało na ucywilizowaniu 
rynku, dlatego należeliśmy do inicjatorów powołania Polskiego Sto-
warzyszenia Producentów Styropianu.  Z  biegiem czasu nad jako-
ścią styropianu, w  interesie nabywców, zaczęły czuwać instytucje 
państwowe, w tym przede wszystkim Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów oraz Nadzór Budowlany. 
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Kluczowe dla obecnej pozycji FS ARBET były decyzje o wspomnia-
nych kolejnych inwestycjach. Dariusz Karasiński, dyrektor gene-
ralny firmy, wyjaśnia: - Zaprocentowało zbliżenie się do naszych 
potencjalnych klientów. Styropian jest materiałem objętościowym 
i lekkim, którego nie opłaca się wozić na duże odległości. Posiadając 
zakłady w różnych częściach kraju, jesteśmy w stanie dostarczać go 
do odbiorców w każdym regionie Polski. 

Ale inwestycją jest również stała dbałość o  podnoszenie jakości 
produktu i  zwiększanie liczby oferowanych jego odmian. - W  każ-
dym zakładzie mamy laboratorium, w  którym wykonujemy bada-
nia naszych wyrobów – mówi dyrektor Karasiński. - Dział kontroli 
jakości prowadzi stałe pomiary geometrii, parametrów wytrzyma-
łościowych i izolacyjnych. Wszystkie badania wykonujemy we wła-
snym zakresie na naszym sprzęcie, co pozwala szybko reagować na 
ewentualne odchylenia. Jesteśmy też bardzo wyczuleni na wszyst-
kie sygnały płynące z rynku. 

Obecna oferta FS ARBET to wciąż w przeważającej części płyty sty-
ropianowe dla budownictwa, ale w  zdecydowanie większej liczbie 
odmian.  Są to m.in. płyty o  obniżonej chłonności wody, używane 
głównie do izolacji części podziemnych budynków, płyty do izolacji 
akustycznej, używane w  stropach pomiędzy kondygnacjami, płyty 
z  dodatkiem grafitu o  dużo lepszych parametrach izolacyjnych niż 
tradycyjne. 

Wspólnicy podkreślają, że w  ogromnym stopniu przedsiębior-
stwo zawdzięcza swój sukces zaangażowanej, sprawdzonej zało-
dze. Wciąż w  FS ARBET pracuje kilkanaście osób zatrudnionych 
w pierwszym roku jej istnienia, drugie tyle odeszło już na emerytu-
rę. – Kto do nas przychodził, raczej w firmie zostawał – podkreśla 
Tadeusz Czernicki. – Ludzie związali się z nami na dobre i złe. Jeste-
śmy im za to wdzięczni. 

Aleksander Muzyczuk dodaje: - Gdybym miał doradzać komuś, kto 
chce rozpocząć działalność gospodarczą, to powołując się na nasze 
doświadczenia powiedziałbym mu, żeby skoncentrował się na lu-
dziach. Maszyny, technologie – to wszystko jest obecnie bez kłopotu 
dostępne, łatwe do zdobycia oraz wdrożenia. Prawdziwe wyzwanie to 
stworzyć lojalną, ambitną i twórczą załogę. To klucz do powodzenia.

Fabryka Styropianiu ARBET należy do firm zaangażowanych 
w  sprawy lokalnego środowiska. Wspiera działania charytatyw-
ne, kulturę i wydarzenia sportowe. Edward Grzegorz Funke, jeden 
ze współwłaścicieli firmy, mówi: - Obecnie ARBET jest doskonale 
znany na krajowym rynku, ale my pamiętamy, że zaczynaliśmy jako 
lokalny zakład w Koszalinie i że wciąż w Koszalinie znajduje się cen-
trala firmy. Staramy się wspierać wartościowe lokalne inicjatywy. 

ARBET należy do firm, które jako pierwsze w regionie zareagowa-
ły w ubiegłym roku na apele o pomoc dla służby zdrowia u szczytu 
wiosennej fali pandemii koronawirusa. Tuż przed Wielkanocą 2020 
roku przekazał Szpitalowi Wojewódzkiemu sprzęt o  wartości po-
nad 114 tysięcy złotych. Placówka potrzebowała pilnie monitora 
transportowego, pomp strzykawkowych oraz objętościowych z do-
datkowym wyposażeniem. Sprawna koordynacja działań pomiędzy 
Fabryką a  specjalistami ze Szpitala Wojewódzkiego w  Koszalinie 
pozwoliła sfinalizować całość w mniej niż tydzień. 

Fabryka od dawna  wspiera prowadzoną przez Stowarzyszenie 
Solidarni Plus wyjątkową placówkę – ulokowaną w  Wandzinie 
pod Człuchowem Eko Szkołę Życia. Od ponad 25 lat ośrodek ten 
pomaga osobom żyjącym z wirusem HIV, chorym na AIDS, niepeł-
nosprawnym, uzależnionym, bezdomnym oraz innym znajdującym 
się w trudnej sytuacji życiowej.  Logo ARBET-u ma stałe miejsce na 



Fabryka Styropianu arbet Sp.J.
ul. bohaterów warszawy 32

75-211 koszalin
tel. 943 422 076-9

fax 943 422 390
sekretariat@arbet.pl
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stronie internetowej Stowarzyszenia Solidarni Plus wśród przyja-
ciół ośrodka. 

Inny kierunek społecznego zaangażowania firmy to sport. Organi-
zatorzy wrześniowego Tour de Koszalin, pierwszego amatorskiego 
wyścigu kolarskiego rozgrywanego w mieście, wymieniają ARBET 
wśród firm, które znacząco wsparły organizację imprezy. Firma po-
piera również sportowo-rekreacyjną aktywność pracowników sku-
pionych w nieformalnej grupie, zwanej spontanicznie ARBET Team.  

Unikalną w  skali kraju inicjatywą jest działanie o  roboczej, niefor-
malnej nazwie  „Arbet z kulturą”. Fabryka pomaga w ten sposób na 
przykład w  organizacji wystaw i  eventów artystycznych, publiko-
waniu wydawnictw poświęconych sztuce. Wsparcie aktywności 
zwykłych ludzi to dla przedsiębiorstwa sposób na interakcję ze 
społecznościami lokalnymi. No i  warto wspomnieć o  corocznym, 
autorskim kalendarzu ARBET-u, od lat służącym jako narzędzie kre-
owania dobrych idei. Kilka ostatnich wydań kalendarza powstało 
dzięki zdjęciom i doświadczeniom podróżniczym Grzegorza Funke. 

Skąd taki sposób działania? Edward Grzegorz Funke komentuje: - 
W naszej branży jest to nietypowe podejście, ale prowadząc w Ko-
szalinie biznes, czujemy się częścią lokalnego środowiska. Poprzez 
zaangażowanie społeczne dzielimy się w pewnym sensie sukcesem, 
który bezsprzecznie odniosła Fabryka Styropianu ARBET. 

Historyczne zdjęcie - spotkanie załogi z okazji 25. urodzin firmy. 
W podobnym uczczeniu trzydziestolecia przeszkodziła pandemia koronawirusa. 

Dariusz Karasiński, 
dyrektor generalny 
Fabryki Styropianu ARBET
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C
zym jest i na co pozwala narzędzie reklamowe Google Ads? 
Największym atutem tego rozwiązania jest odnoszenie się 
do aktualnej potrzeby użytkownika. Reklamę powinieneś 

skierować do osób, które szukają rozwiązania określonego pro-
blemu lub są ukierunkowane na dokonanie zakupu. Takie potrzeby 
można wyróżnić poprzez mikromomenty (jak, gdzie, kiedy, za ile, 
czym itd.) oraz szczegółowy opis produktu (np. „buty czerwone 
adidas”).

każdy przedsiębiorca chce jak najniższym kosztem dotrzeć do potencjalnego klienta swojej usługi 
lub produktu. Jak mawiał klasyk - to „oczywista oczywistość”. Jak tego dokonać? z pomocą przychodzi 

Google ads - system, którego główną zaletą jest ogromna elastyczność.

Naucz się formułować cele 
i osiągać je za pomocą Google Ads

Google Ads dzięki swojej specyfice pozwala ominąć wysokie partie 
lejka marketingowego, takie jak świadomość i rozpoznawalność mar-
ki, oszczędzając w ten sposób dużą część budżetu reklamowego firm.

Co przemawia za skorzystaniem z tego rozwiązania?

Powód pierwszy – oszczędność
W Google Ads płacisz za pozyskanie potencjalnego klienta. To czy 

autor: zespół agencji wypisz wymaluj 
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przekonasz takiego użytkownika do zakupu, jest wynikiem wielu 
zmiennych: cech produktu lub usługi, jakości strony lądowania, 
atrakcyjności zdjęć, komunikatów skierowanych do użytkownika, 
a  także preferencji klienta. Koszt kliknięcia w  reklamę zależy od 
branży, oferowanego produktu lub usługi oraz tego, jak intensywnie 
reklamuje się nasza konkurencja.
Powód drugi – równość
W systemie Google Ads nie ma równych i równiejszych – giganci nie 
mogą narzucić kosztu za kliknięcie, który będzie nieosiągalny dla 
mniejszych firm, to rynek decyduje o cenie za przejście na stronę. 
Brany pod uwagę jest także wynik jakości reklamy – im lepszą ja-
kościowo reklamę stworzysz, tym mniej będziesz musiał zapłacić. 
To wszystko można zamknąć w jednym zdaniu: „Im więcej dasz od 
siebie, tym mniej zapłacisz za reklamę w sieci.”

Powód trzeci – kierowanie
System Google Ads pozwala dotrzeć do określonej grupy docelowej 
- możesz przedstawić w nim główne cechy swojego potencjalnego 
klienta: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, hobby, rodzaj urządzenia, 
z którego korzysta, oraz wiele innych, a następnie kierować do nie-
go reklamy. Pewnie stworzyłeś już personę, czyli profil potencjalne-
go klienta usług lub produktów. Jeśli nie, namawiamy do tego, żeby 
był to fundament Twojej komunikacji w każdym z mediów społecz-
nościowych, z tórych korzystasz.

Powód czwarty – mierzalność
Narzędzie to pozwala tworzyć reklamy w  zgodzie z  metodą 
S.M.A.R.T. Tym razem nie mamy na myśli niemieckiej marki samo-
chodów, tylko cechy, jakie powinien mieć Twój cel działań marketin-
gowych:
• S jak specific (skonkretyzowany)
• M jak measurable (mierzalny)
• A jak achievable (osiągalny)
• R jak relevant (istotny)
• T jak time-bound (kreślony w czasie)

Przy uwzględnieniu konwersji, czyli głównego (np. sprzedaż) i  po-
bocznych (dodaj do koszyka) celów kampanii, możesz na bieżąco 
obserwować jej skuteczność.

Przykładowy cel typu S.M.A.R.T.:
Do 30 sierpnia bieżącego roku poprawimy współczynnik konwersji 
z reklamy o 2% przy jednoczesnym wzroście ilości transakcji o 15% 
i przychodu o 20% oraz z zachowaniem wydatków reklamowych na 
obecnym poziomie.

Powód piąty – funkcjonalność
Szeroki wybór formatów reklamowych pozwoli Ci dobrać sku-
teczną metodę dotarcia do potencjalnego klienta. Każdy biznes ma 
swoją specyfikę, właśnie dlatego Google Ads oferuje wiele typów 
reklam:
• reklama tekstowa w sieci wyszukiwania
• reklama banerowa (graficzna)
• reklama produktowa PLA
• reklama w Mapach Google
• reklama w Gmail
• reklama w YouTube

Każda z nich pozwala zrealizować inne cele, wyświetlając się w róż-
nych miejscach w sieci. Zdecyduj, jaki efekt chcesz osiągnąć – czy 
jest to zwiększenie ruchu na stronie, sprzedaż czy wzrost rozpo-
znawalności marki, a następnie dobierz do niego optymalny rodzaj 
kampanii.

Kilka słów na pożegnanie

Jedno z ostatnich badań Ipsos przeprowadzonych dla Google mówi 
o  tym, że od 20 do 50% użytkowników w  strefie EMEA (Europy, 
Bliskiego Wschodu i Afryki) kupuje produkty od marek, z którymi 
spotykają się po raz pierwszy. Takie wyniki uświadamiają ogromną 
przestrzeń możliwą do zagospodarowania.

Mam nadzieję, że przekonaliśmy Cię do tego, że warto promo-
wać firmę w systemie Google Ads. Taka forma reklamy jest do-
stępna dla globalnych gigantów i małych, lokalnych firm – co naj-
ważniejsze, na równych warunkach. Jako przedsiębiorca wiesz, 
że warto wykorzystywać szanse – reklama w  sieci daje szereg 
możliwości dotarcia do klienta. Stać Cię, by nie korzystać z tego 
rozwiązania?



niewolnik imieniem Szem uciekł od swojego dobrego pana, tkacza Hapu. prosi się wszystkich dobrych 
obywateli teb o pomoc w jego znalezieniu. Jest Hetytą, wzrostu ok. 1,60, o rumianej cerze i brązowych 
oczach. oferuje się pół złotej monety za wiadomość o miejscu jego pobytu. za doprowadzenie 
do warsztatu tkacza Hapu, gdzie najlepsze tkaniny tkane są stosownie do waszych życzeń, 

ofiarowuje się całą złotą monetę.

autor: marek zagalewski / Fotografia: marcin betliński/ projekty reklam: Grzegorz otulakowski
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Jak dociera świder reklamy
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I
le reklam ma Pan pod ręką?
Piotr Szarszewski: – 7.801, właśnie policzyłem. Ale część jest 
jeszcze w  nieposegregowanych katalogach, więc zakładam, że 

ok. 10.000. Od telewizyjnych, radiowych, prasowych po murale czy 
reklamy niestandardowe.

– Jakie są te niestandardowe?
– To komunikaty wykorzystujące najczęściej oryginalne nośniki nie-
utożsamiane z reklamą, chociażby ludzkie ciało czy zwykłe elemen-
ty naszego otoczenia – windy, schody, drzewa. Siłę czerpią z dużego 
skupienia uwagi odbiorcy wskutek zaskoczenia i/lub kreatywności 
rozwiązania. Dodatkowo nierzadko stają się tematem dyskusji, za-
pewniając promocji darmowe nagłośnienie.

– Ta chwaląca warsztat tkacza Hapu na egipskim liście gończym 
ma tak osobliwy nośnik, że dla mnie jest prekursorką niestandar-
dowych. Jest w ogóle najstarsza?
– Sprzed 5.000 lat. Dużo młodsze są inskrypcje naścienne w Pom-
pejach, jak ta: „Wędrowcze, idź stąd do dwunastej wieży, tam pro-
wadzi Sarinus winiarnię. Wstąp do niej, miej się dobrze”. 

– To ja też mam ciekawostkę: „Przewielebnemu Duchowieństwu 
poleca sutanny, surduty, spodnie, szarawary, kurtki do polowania, 
bryczesy, kamizelki futrzane i jelonkowe, futra barankowe, oposo-
we i skąsowe Edmund Rychter, Poznań. Proszę zważać na imienną 
firmę i  nie pomylić jej z  żydowskim składem w  mojej bliskości.”, 
„Wiadomości dla Duchowieństwa”, 1929. Ostatnia wzmianka 
otarłaby się dziś o niepoprawność.  
– Dziś są instytucje, które z różnych powodów mogą pozwać. Ge-
neralnie nie wolno w reklamach deprecjonować konkurencji, a bez-
piecznie porównać można tylko aspekty zestawialne. 

– W serialu „Columbo” jest pokaz filmu. Jeden z widzów wychodzi, 
żeby się napić i ginie. Detektyw wytropił, że do zasadzki wywabiło 
go wklejone w taśmę zdjęcie kawioru, który wzmaga pragnienie. 
Czy na podobnych sztuczkach polega reklama podprogowa? 
– W  uproszczeniu. Człowiek nie rozpoznaje bodźców wizualnych 
trwających do 0,04 s, ale neurony mózgu na nie reagują. Zatem 
jeżeli bodźce tego typu zostaną ulokowane w  przekazie odbiorca 
nie będzie miał ich świadomości, ale te będą na niego wpływać. Na 
szczęście tego typu rozwiązania są skuteczne tylko w  przypadku 
oddziaływania na podstawowe potrzeby, takie jak głód czy pragnie-
nie, a i to w niewielkim zakresie. Poza tym reklama podprogowa jest 
zakazana – może nie wprost jako podprogowa, ale przez to, że nie-
uczciwa, bo nieoznaczona jako reklama.  

– Ale nikt by tego nie zauważył.
– Klient nie, ale konkurencja czuwa. To duże ryzyko straty wizerunku.

– Ja i tak nie zauważam. Facet z pawim ogonem tak sugestywnie 
nim potrząsa, że długo nie wiedziałem, co reklamuje.
– Chyba Tic Tac.

– Przed naszą rozmową się skupiłem, Orbit.
– To efekt wampira. Ten element w reklamie tak mocno przyciąga 
uwagę, że ją zaburza, wysysa jak wampir; nasz wzrok tak intensyw-
nie skupia się na atrakcji, że nie zwracamy uwagi na sedno. Jeśli z re-
klamy pamiętamy tylko dowcip albo fizyczność modelki, to z  dużą 
pewnością możemy uznać ją za niedobrą. Te mniej atrakcyjne mogą 
być bardziej efektywne. 

– Lubię reklamę z  przeraźliwym wrzaskiem głodnego, leżącego 
mężczyzny z kontrą w postaci budzącego ufność pasterza. Co na 
mnie zadziałało?
– Kontrast, zaskoczenie to wartości reklamy. Ta wpisuje się w  po-

Podstawowym dokumentem Rady Reklamy jest 
Kodeks etyki reklamy, który nie tylko zakazuje wpro-
wadzania w błąd, ale nadużywania zaufania odbiorcy, 
jego braku doświadczenia lub wiedzy.

– Filmy fabularne z limuzynami i zegarkami aktorów 
to reklama niechcący?
– A jak pan myśli? W ostatnim Bondzie lokowano 33 
marki. Niektóre z nich kilkukrotnie. 

– Podesłał mi Pan filmik, w którym firma sama 
pokazuje, jak zmienia kobietę na billboard. Wydłuża 
jej szyję i nogi.
– Nie tylko reklamy tak mają. W filmie „Troja” nogi 
Brada Pitt’a, Achillesa, nie są jego nogami. Te były 
zbyt wątłe, wiec wklejono innego mężczyzny. Chodzi 
o wspomniane bodźce nadnormalne, wyzwalające sil-
niejszą reakcję. Piękno w reklamie to najczęściej efekt 
wzmocnienia cech biologicznych określanych mianem 
markerów „dobrych genów”. W przypadku mężczyzn 
to chociażby kształt szczęki, symetria ciała i twarzy, 
umięśnienie. U kobiet cechy sygnalizujące płodność 
i zdrowie, takie jak długość nóg, ogólna symetria, czy 
właściwy WHR (stosunek bioder do talii). Do tego 
poprawiony, równomierny koloryt skóry, zagęszczo-
ne włosy. W przypadku modelek, zwykle wysokich 
kobiet, zmniejsza się ich stopy, duże nie są szczególnie 
atrakcyjne. Piękno przyciąga i utrzymuje uwagę, 
a nasza reakcja na obraz jest prawie taka, jak na żywy 
obiekt. Już niemowlęta, gdy pokazuje im się kolorowe 
slajdy twarzy, dłużej skupiają się na ładniejszych.



przednie – z gwiazdami jak Elton John, które z głodu „nie są sobą”, 
ale dzięki batonikowi wszystko się reguluje. Spokojny pasterz w tej 
nowej odzwierciedla nasze spojrzenie na irracjonalność zachowań. 
Z braku Snickersa.   

– Ważna, subtelna scena filmu, a tu chlast! Reklama przeciw wzdę-
ciom. Zniechęcam się nawet do stacji. To komuś się opłaca?
– Inni nie są przewrażliwieni, a  w  Ameryce chyba już nikt, dawno 
przywykli. Zresztą przerywanie podnosi atrakcyjność audycji; co 
sprawia przyjemność, warto przerywać. Sprzątanie odkurzaczem 
najlepiej mieć z głowy na raz. No chyba, że ktoś lubi…

– Ale podążałem do telewizora, gdy zaczynała się reklama żelek 
Haribo.
– Moich studentów denerwuje. Mnie zresztą też. Pana ustrzeliła, bo 
prawdopodobnie poza dziećmi adresowana jest też do dojrzałego 
pokolenia.

– Ustrzeliła pewnym urokiem, zabawnością. Nie jem żelek ani 
Snickersów. Owszem, pochlebia mi reklama chwaląca towar, któ-
ry wcześniej kupiłem – jako rodzaj potwierdzenia dobrego wy-
boru. Ale jeszcze nie było odwrotnie: żebym coś kupił z powodu 
reklamy. Dużo jest takich opornych?
– Nie jest pan całkiem oporny. Człowiek potrzebuje potwierdzeń. 
Nabiera wtedy większego przekonania, że to, co wybrał, jest war-
tościowe – sam pan to dostrzegł. Utwierdza to pana, czyli klienta, 
w słuszności i buduje pańską lojalność. Pan już się nie oderwie od 
tej marki.

– Kto jest najbardziej podatny: prostak, może ktoś ciekawy życia, 
otwarty na nowości? A  niepodatny: wymagający czy może za-
mknięty na świat?
– To nie takie proste schematy. Najbardziej podatne są dzieci, po-
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nieważ nie rozpoznają reklam jako komunikaty perswazyjne, lecz 
jako neutralne, a zarazem atrakcyjne; coś jak bajka. Ona je uwodzi, 
a dzieci w przeciwieństwie do dorosłych nie rozpoznają ułudy. 

– Gdy słyszę pretensjonalne, częstochowskie rymy, zakładam, 
że reklam nie tworzą półgłówki, lecz działający z  premedytacją 
ludzie zdający sobie sprawę, że target jest w  dużej mierze jak te 
rymy, czyli w swej masie mało wymagający, podatny na dość pry-
mitywne przekazy.
– Kiedyś sądzono, że powodem decyzji są racje. A  są emocje. Bez 
nich ludzie są bezwolni. Nie kupią i nie zagłosują. Mówione czy śpie-
wane rymowanki, zwłaszcza proste, jak disco polo, łatwiej wpadają 
w  pamięć. Poza tym mało jest geniuszy w  populacji, większość to 
przeciętni ludzie, choć IQ rośnie. 

– A nawiasem: czy to możliwe, co mi się zdaje, że reklamy są gło-
śniejsze niż reszta audycji?
– Co rok o  to pytam studentów i  mówią, że tak jest! A  nie jest, to 
ustawowo zabronione. Ale mózg odbiera reklamy jako głośniejsze, 
gdy wycinane są skrajne tony i  zostaje to, co w  środku. W  efekcie 
wydaje się głośniejsze, bo jest bardziej wyraziste.

– Odnoszę irytujące wrażenie, że dzieci w reklamach są przesad-
nie dziecięce, nawet infantylne: mówią cieniutko lub z taką „dzie-
cięcą” chrypką jak chłopczyk, który stłukł i  odkupił kubek; no 
i programowo seplenią, chociaż dla mnie może to świadczyć o za-
niedbaniu ze strony rodziców.
– Dzieci muszą być ładne, zadbane, mieć wielkie oczy, lokowa-
ne włoski i  podkreślone inne cechy dziecięcości, ponieważ to 
wyzwala ciepłe uczucia dorosłych, transferowane na produkt. 
Niech pan zwróci uwagę, że „chrypiący” chłopczyk z ładnymi, ja-
snymi włosami to nie reklama zabawki, ale kawy, którą piją tylko 
dorośli.  



– To po co w to plątać chłopczyka?
– Bo przyciąga uwagę dorosłych, co przekłada się na zainteresowa-
nie i sprzedaż produktu.

– Z  kolei narracja matek i  ta do nich skierowana jest przesadnie 
tkliwa: twój króliczek, maluszek tego potrzebuje.
– Tkliwa matka to w odbiorze dobra matka. Ta, która widzi reklamę, 
też chce być dobra, więc kupi te same aksamitne pampersy. W re-
klamie często stosuje się uwypuklenia, tzw. bodziec nadnormalny 
(Supernormal Stimulus). To zwiększa zainteresowanie. Tak jest 
w przyrodzie. Znany jest opis żuków, które traciły zainteresowanie 
dla samic i kopulowały z… butelkami po piwie z wypustkami; butelki 
były od samic większe, przez co bardziej atrakcyjne.

– Dlaczego reklamodawcy upierają się przy nieodmienianiu na-
zwy firmy albo przy wszystkich dużych literach w tej nazwie (no-
wości do łazienki w JYSK)? To niepoprawne i nadęte.
– Są też ludzie, których oburza odmiana ich nazwisk; chcą widzieć 
siebie wyjątkowymi. Firmy też chcą być wyjątkowe. Tymczasem od-
miana brzmi bardziej pospolicie, a wyłącznie duże litery dają poczu-
cie ważności i mają wzmóc szacunek klientów.   

– Czy reklamy nie są zanadto bezpardonowe, bez nienazwanego 
– pełno w nich jelit, pochw, zaparć, nietrzymania moczu i wiatrów.
– Właśnie zżymaliśmy się ze znajomą, słysząc reklamę Iladianu. 
Kiedyś dotyczyła bakterii grzybiczych, teraz rozszerzyła się na 
ból pochwowy podczas stosunku. W  reklamach jest coraz mniej 
intymności. Ale taka jest tendencja: dosłowność, potoczność, bez-
pośredniość (mim opędzający się od gazów) i  jak zwykle emocje: 
większe wrażenie jest mniej nudne.  

– Kiedy reklama jest groźna?
– Gdy skłania do ryzyka. W  Australii właśnie wycofano rekla-
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1/5 reklam zawiera treści erotyczne, wszakże 
nieraz niewydarzone. „Tak głęboko dotarł świder, by 
wydobyć wodę Lider” – głosi reklama, na której obok 
odwiertu, na pierwszym planie stoi dziewczyna w mini 
w geście jednoznacznym. Inny przekaz ze zbioru dr. 
Szarszewskiego: kobieta w bikini leży, a obok chodzą 
kury – chodzi o reklamę ubojni drobiu.

– Piękno jest potrzebne tylko przy kosmetykach 
i szamponach?
– Nie. Ale w przypadku reklam produktów codzien-
nego użytku stawia się raczej na przeciętność, choć 
przeciętność zadbaną. Przesadna uroda reklamowej 
gospodyni może uczynić przekaz niewiarygodnym.

– W Pańskiej kolekcji widzę, że wyretuszowali nawet 
piękną Julię Roberts. Skoro ja to dostrzegam, to co 
dopiero kobiety oglądające tę reklamę.
– Nie szkodzi. Schemat reakcji – jak opisała to w swojej 
książce „Obsesja piękna” Renee Englen – jest taki: fakt, 
to retusz, ale czemu proporcje mojej twarzy i skóra nie 
mogą tak wyglądać; wiem, że ma sztuczne rzęsy, ale 
chcę, by moje też tak wyglądały; chciałabym mieć tak 
nieskazitelne ramiona jak te po retuszu.

– Coś podobnego! Na każdym kroku widać, że rekla-
ma kłamie, a my dajemy się nabrać. 
– Reklama jest mitem. Ale jeszcze większym mitem 
jest to, że reklama kłamie. 



mę, w której troje rodzeństwa jedzie do rodziców, każde swoim 
autem. Ostatni wóz rusza z  piskiem opon, a  potem zostawia za 
sobą chmury pyłu, nieomal jak w rajdach. Uznano, że ta reklama 
ośmiela do niebezpiecznych zachowań. U  nas raczej dotyczy to 
spożywania alkoholu – reklamie piwa mogą ulec nieletni. Albo 
słyszymy: „szkoda czasu na chorowanie” – a zwykle odchorować 
trzeba (choć lepiej nie zachorować, lecz to inna sprawa). Mamy 
też obietnicę eliminacji bólu, każdego w zasadzie, choć ten bywa 
ważnym sygnałem, że z  ciałem coś złego się dzieje. I  globalne 
tycie: dzieci i  młodzież popadają w  nadwagę i  otyłość nie bez 
związku z  reklamami fast foodów, chipsów, słodyczy i  napojów 
z cukrem.

– Po reklamie suplementu diety ktoś nie najlepszego zdrowia ku-
puje go i odkłada wizytę u lekarza albo co gorsza odstawia lekar-
stwo. Groźne?
– Oczywiście. Suplementy diety to środki spożywcze, których ce-
lem powinno być uzupełnienie normalnej diety, ewentualnie nad-
robienie niedoborów. Są skoncentrowanym źródłem witamin, mi-
nerałów i innych substancji wykazujących efekt odżywczy. Jednak 
wbrew częstemu przekonaniu nie mają właściwości leczniczych ani 
nie zapobiegają chorobom. Tymczasem aż 41 proc. badanych Pola-
ków przypisało im właściwości lecznicze, a 50 proc. – że suplementy 
są tak samo kontrolowane jak leki, podczas gdy nie są.
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Autorem reklam, których użyliśmy jako ilustracji, 
jest Grzegorz Otulakowski, projektant graficzny, 
absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych 
w Koszalinie i poznańskiej Państwowej Wyższej 
Szkoły Sztuk Plastycznych. Zajmuje się grafiką re-
klamową, jest twórcą haseł i kampanii reklamowych. 
„Projektuję bo mnie to pasjonuje” – mówi. Jego prace 
często oparte są na subtelnym dowcipie i dwuznacz-
nościach. 

Znajdź ten artykuł na prestizkoszlin.pl, by poprzez 
linki obejrzeć najlepsze i najgorsze reklamy. 
RANKING PIOTRA SZARSZEWSKIEGO 

95 proc. reklam irytuje mnie, męczy, czasem wręcz 
odrzuca. Ale i tak kocham tą materią się zajmować, bo-
wiem w grupie pozostałych 5 procent można znaleźć 
rzeczy absolutnie świetne, czasem wręcz arcydzieła. 
I to rekompensuje w dużym stopniu szkody poczynio-
ne w związku z kontaktem z tymi mało atrakcyjnymi, 
co nie znaczy, że nieskutecznymi. Reklama bowiem to 
nie sztuka, to rynkowa pragmatyka.

– Polacy to suplementoholicy?
– Tak. Kupują suplementy nie dlatego, że są im niezbędne, ale na 
wszelki wypadek. Już w  2015 r. wydali na nie 3,5 mld zł. W  re-
jestrze Głównej Inspekcji Sanitarnej od 2007 wpisano 75.000 
produktów zgłoszonych jako suplementy diety. Część jest sprze-
dawana w aptekach, co nie zmienia faktu, że to środki spożyw-
cze.

– Spytam naiwnie: co ma do tego reklama?
– Odwołując się do wieku, stylu życia czy rodzaju pracy odbiorców, 
uzasadnia „konieczność” suplementacji. W raporcie z 2015 r. KRRiT 
podała, że tylko 4 z  32 reklam preparatów zawierały informację 
słowną, iż chodzi o  suplement diety, a  nie lek. Za to często odwo-
ływano się do autorytetu medycznego. A  przecież wpływ reklam 
o takiej tematyce ma dużą moc oddziaływania, bo dotyczy najważ-
niejszej wartości – zdrowia.





prace przy przebudowie koszalińskiego amfiteatru zmierzają ku końcowi. inwestycja przebiega 
bez zakłóceń i możliwe, że zakończy się przed planowanym terminem.

i   9 6   i

i   b i z n e S   i

Metamorfoza Amfiteatru
 na finiszu
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W
ykonano już większość prac budowlanych. Aktualnie 
trwają roboty przy układaniu nawierzchni wokół budyn-
ku zaplecza oraz prace zieleniarskie przy obiekcie. Roz-

począł się także montaż krzesełek na widowni. Gotowy jest nowy 
dach nad budynkiem zaplecza, wymienione zostało pokrycie istnie-
jącego zadaszenia widowni. W środku odbywają się ostatnie prace 
wykończeniowe, położone już są płytki, zamontowany osprzęt 
sanitarny, wykonana stolarka okienna i  drzwiowa. Obiekt jest już 
także w pełni zaopatrzony w media. Do wykonania zostały jeszcze 
m.in. balustrady na widowni i przy budynku oraz podłoga sceniczna 
wraz z podestami w części orkiestronu. Ogłoszony został przetarg 
na wyposażenie meblowe oraz scenotechniczne Amfiteatru i nagło-
śnienie.

Odnowiony obiekt zostanie wyposażony w 4400 miejsc z wydzielo-
ną częścią widowni do 1000 osób na mniejsze imprezy. W budynku 
zaplecza znajdzie się mała sala widowiskowo-multimedialna, która 
stanowić będzie także foyer z  częścią wystawową. Nowy obiekt 
dysponować będzie profesjonalną, wygłuszoną salą prób oraz dwo-
ma salami multimedialnymi, które pomieszczą do dziesięciu osób 
każda z  nich oraz ośmioma garderobami dla artystów występują-
cych w Amfiteatrze.

Przebudowa Amfiteatru odbywa się ramach projektu INT77 Park 
rekreacyjno-kulturowy w  Neubrandenburgu i  Koszalinie dofinan-
sowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego.



   

Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
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
- Figura Development, ul. Grunwaldzka 14
- 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 Forum ,ul. Paderewskiego 1
- Rainbow Tours, Galeria Emka, ul. Jana Pawła II 20
- TUI Centrum Podróży, CH Forum, 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
- 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 Forum, ul. Paderewskiego 1
- Kukuryku Lunch Bar, Plac Gwiaździsty 5/1
- Lodziarnia Furore! CH Forum, ul. Paderewskiego 1
- Maredo Restauracja, ul. Zwycięstwa 45
- Między Kartkami, ul. Zwycięstwa 90-92
- Park Caffe, ul. Asnyka 11
- Petrykowska, ul. Zwycięstwa 135
- Powidoki Kawiarnia, ul. Piłsudskiego 4,
- Projekt Kuchnia, ul. Piłsudskiego 6
- Restauracja Biała Dama, ul. Chrobrego 26A, Mielno
- Restauracja Fregata, ul. Podgrodzie 1a
- Restauracja 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 Forum, 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
- 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 Forum, 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 Forum, 
   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. 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
- 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
- Studio Łazienek, Koszalin, ul. Mieszka I 13
- Tropex - Salon Meblowy, ul. Szczecińska 5
- ZONA Salon wyposażenia wnętrz, 
   ul. Moniuszki 2
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