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NAJNOWOCZEŚNIEJSZA

KLINIKA CHIRURGII
I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
W KOSZALINIE

tel. 606 424 423, Koszalin ul. Głowiackiego 7
Budynek Uromedu

CHIRURGIA PLASTYCZNA
   - wyszczuplanie i modelowanie ciała:
       + abdominoplastyka (plastyka brzucha)
       + liposukcja laserowa LipoLife 3G
       + lipotransfer/lipofilling (piersi, pośladki, łydki, inne okolice)
       + endodermalny lifting skóry (ATTIVA)

- lifting i korekta twarzy i szyi:
       + lipotransfer
       + endodermalny lifting skóry (ATTIVA)
       + nici ( w tym metoda EasyLift)
       + korekcja podbródka 
       + terapie łączone

 - chirurgia piersi:
       + powiększanie i rekonstrukcja  piersi
       + pomniejszanie i plastyka piersi
       + leczenie ginekomastii
 
  - chirurgia korekcyjna:
       + korekcja uszu
       + korekcja powiek
       + transfer komórek macierzystych

   - ginekologia klasyczna i estetyczna:
       + labioplastyka
       + plastyka pochwy i krocza
       + terapia punktu G
       + lipotransfer okolic intymnych
       + laseroterapia okolic intymnych
       + laser endowaginalny 
       + operacje klasyczne i laparoskopowe narządu rodnego

CHIRURGIA OGÓLNA I ONKOLOGICZNA
- operacje tarczycy
- operacje przepuklin
- operacje żylaków: klasyczne, laserowe i skleroterapia
- laparoskopowa cholecystektomia 
- leczenie chorób skóry i tkanki podskórnej
- korekcja blizn
- proktologia: (szczelina odbytu, przetoka odbytu, hemoroidy)
- leczenie komórkami macierzystymi
- choroby piersi, w tym ginekomastia i pseudoginekomastia

UROLOGIA 
- kompleksowe leczenie nietrzymania moczu:
          + laser endowaginalny
          + botox cystoskopowo
          + fotel magnetyczny Emsella (UROMED)
          + taśmy

REHABILITACJA MEDYCZNA – konsultacje lekarskie,
dr Magdalena Stefańska-Ilków

ORTOPEDIA, dr Maksym Własny  
- operacje haluksów i cieśni nadgarstka

TRANSPLANTACJA WŁOSÓW METODA FUE 
- System Smart Graft

MEDYCYNA ESTETYCZNA

KOSMETYKA PROFESJONALNA

MAKIJAŻ PERMANENTNY 

w w w. p r o - b e a u t y. p l

 

Klasa V: zużycie paliwa: 7,2–8,9 l/100 km (cykl mieszany); emisja CO2: 189–234 g/km (cykl mieszany). 
Podane wartości ustalono zgodnie z przewidzianą przepisami procedurą pomiarową. Są to 2  w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporządzenia 
wykonawczeg 3. Wartości zużycia paliwa obliczono na bazie tych danych. Dane nie dotyczą konkretnego pojazdu i nie są częścią oferty, 
lecz służą jedynie porównaniu różnych typów pojazdu. Wartości te są zmienne w zależności od wyposażenia dodatkowego.

Klasa V

 

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

z rabatem 12% + 15 tys. zł*

*) Jeżeli zdecydujesz się na zakup Klasy V (rok produkcji 2019) i zostawisz w rozliczeniu swój dotychczasowy samochód wyłącznie:
marki Mercedes-Benz Klasa V, Vito Tourer, Viano oraz marki Volkswagen Multivan otrzymasz:
- 12% rabatu na zakup nowej Klasy V,
- rabat Trade In w wysokości 15 000 zł netto w formie korekty do faktury za zakupioną nową Klasę V.

Wymień swoje auto na nowego
Mercedes-Benz Klasa V* 

Sprawdź modele Klasy V dostępne od ręki na 
https://ofertavan.mercedes-benz.pl/mojsiuk
i numerem telefonu +48 91 480 87 62
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obsługują podnośniki pneumatyczne powstające w  koszalińskiej 
rodzinnej firmie? Albo o  tym, że wyposażenie najnowocześniej-
szych bezobsługowych magazynów pochodzi stąd właśnie? O tym, 
że największe centra handlowe Berlina wyposażył w meble kosza-
liński CyglerSTYL piszemy w  tym wydaniu naszego miesięcznika, 
ale kto wie, że w  tym samym Berlinie prestiżowe budowle błysz-
czą w słońcu oknami u nas wyprodukowanymi? Przykłady można 
mnożyć. 

Chwalmy się. Bo jeśli my nie będziemy tego robić, kto za nas to uczy-
ni? Nie z próżności, ale dla zasłużonego uznania i poczucia własnej 
wartości. 

Andrzej Mielcarek

S
zóstego grudnia br. okaże się, kto otrzyma w  tym roku Laur 
Made in Koszalin. Uroczystość w Koszalińskiej Bibliotece Pu-
blicznej podsumuje piątą edycję konkursu, który ma promo-

wać lokalny biznes, wartościowe inicjatywy i inspirujących ludzi. 

Made in Koszalin to nieformalna grupa skupiająca przedsiębior-
ców, instytucje kultury, instytucje finansowe, spółki miejskie i inne 
podmioty z Koszalina i okolic. Jej działalność koordynuje Centrum 
Biznesu w  Koszalinie, dzięki czemu – nie mam najmniejszych wąt-
pliwości – grupa w ogóle funkcjonuje. Z  inicjatywami społecznymi 
już tak jest, że na początku wywołują one dużo entuzjazmu, a kiedy 
emocje opadną i pozostaje do wykonania mało spektakularna pra-
ca, brakuje już na nią energii. 

Nie robię nikomu wyrzutu, bo to zrozumiałe, że każdy prowadząc 
własny biznes, na nim się koncentruje i jemu przede wszystkim po-
święca czas. Tym większe uznanie dla Centrum Biznesu. 

W tym roku pozytywnie zaskoczyła mnie duża liczba zgłoszonych 
nominacji. Były wśród nich kandydatury powracające co roku, ale 
również sporo tych, które pojawiły się po raz pierwszy. To sygnał, że 
konkurs ma już swoją renomę i potencjał promocyjny. 

Za każdym ze zgłoszeń stoją ludzie. Laury i wyróżnienia Made in Ko-
szalin to okazja, by na chwilę stanęli oni w centrum zainteresowania. 
Żal mi, że tak niewiele osób może na to liczyć – regulamin nagrody 
jest jednoznaczny: w każdej kategorii i podkategorii przyznaje się co 
roku jeden Laur i dwa wyróżnienia. Moim zdaniem godnych tych ho-
norowych wyróżnień jest dużo więcej osób i przedsięwzięć. 

Dlatego stawiam pod rozwagę członków grupy Made in Koszalin: 
może warto poszukać dla konkursu szerszej formuły i  nowych 
sposobów prezentacji laureatów. W  koszalińskim biznesie, który 
opiera się na mikro, małych i  średnich przedsiębiorstwach, dzieje 
się naprawdę dużo. Kłopot tylko w  tym, że niewielkie firmy mają 
małą szansę przebić się do szerszej świadomości – nawet jeśli robią 
rzeczy wyjątkowe. Poszukajmy sposobu (piszę w  liczbie mnogiej, 
bo „Prestiż” należy do inicjatywy Made in Koszalin), by informacje 
o  osiągnięciach i  sukcesach naszych firm zaistniały w  świadomo-
ści szerszego grona koszalinian. Budujmy na tym gruncie jeszcze 
silniejszy lokalny patriotyzm. Skąd przeciętny zjadacz chleba ma 
wiedzieć, że w  najznakomitszych teatrach i  operach świata sceny 
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Koszalin ul. Kościuszki 7, Gabinet 117 (1 piętro), kom. 512 855 900, www.podologica-koszalin.pl

JESIENNA PIELĘGNACJA STÓP, 
CZYLI JAK PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWAĆ  STOPY DO ZIMY

Zmiana pogody na chłodniejszą to próba dla całego ludzkie-
go organizmu. W okresie jesienno-zimowym nie nosimy co 
prawda odkrytego obuwia, ale nasze stopy nadal wymagają 
uważnej pielęgnacji. Poświęćmy im chwilę każdego dnia.

Zimą stopy narażone są na przemoczenia oraz przemroże-
nia, co za tym idzie – na tworzenie się różnego rodzaju 
pęcherzy, otarć, maceracji naskórka. Zadbajmy więc, by 
mieć w pracy obuwie na zmianę. 

Z kolei kupując skarpetki, upewnijmy się, czy w ich składzie 
nie ma tworzyw sztucznych. Najlepiej sprawdzają się 
skarpetki zawierające włókna naturalne - bawełniane lub 
bambusowe. Można również pomyśleć o zakupie skarpetek 
zawierających jony srebra, które zapobiegają namnażaniu 
się bakterii.

Nasz układ odpornościowy bywa osłabiony, a to sprzyja 
zakażeniom wirusowym, bakteryjnym czy grzybiczym. 
Kontrolujmy więc, co dzieje się na naszych stopach. W 
przypadku zakażeń ogromne znaczenie ma bowiem szybka 
diagnoza. 

Warto zwrócić się po nią do wykwalifikowanego podologa, 
który fachowym okiem i za pomocą odpowiedniego sprzętu 

szybko zareaguje na problem, pomoże dobrać odpowiednie 
preparaty do pielęgnacji domowej.

Pamiętajmy: stopa w ciągu życia człowieka pod wpływem 
wielu czynników ulega zmianom a czasami dużym deforma-
cjom. Samokontrola jest w tym przypadku niezmiernie 
ważna. Profilaktyczna wizyta w gabinecie podologicznym 
poszerzy naszą wiedzę na temat stóp oraz prawidłowej 
postawy ciała.

W okresie jesienno-zimowym dochodzi czasami do przesu-
szenia naskórka stóp, przez co tworzą się modzele, nagniot-
ki, odciski. Podstawa właściwej pielęgnacji stóp to ich syste-
matyczne nawilżanie. Niby oczywistość, ale w praktyce 
często o tym zapominamy. Ważne jest to, by dobierać prepa-
raty, które w swoim składzie zawierają odpowiednie stężenie 
mocznika, bo nawilżą one skórę, zmiękczą oraz zwiększą 
ilość wody w warstwie rogowej naskórka. 

Gładkie pięty, zadbane paznokcie i nawilżona skóra nie tylko 
poprawią komfort chodzenia, ale również pozytywnie wpłyną 
na stan naszego samopoczucia.

Dbajmy o stopy nie tylko latem!

Katarzyna Kasprzak,
właściciel, spec. podolog Marta Miziołek,

spec.podolog

Marta Miziołek, podolog
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Na okładce: 
Edyta Słupczewska

Fotografia: Agnieszka Orsa 
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półtora miesiąca, dwadzieścia trzy złote medale, jeden srebrny, dwa brązowe plus siedem razy 
prestiżowy tytuł overall. arek „arni” demidowicz szturmem zdobywa kulturystyczną scenę. 
wygrywa każdą imprezę, w jakiej startuje, pokonując dotychczasowych dominatorów kategorii. 
Jest jednym z najbardziej utytułowanych i utalentowanych koszalińskich sportowców ostatnich lat, 
a przed nim kolejne wyzwania.

i   w y d a r z e n i a   i

P
owyższe nagrody to zbiory z kilku jesiennych wydarzeń: Pu-
charu Polski WPF Poland IBFF Poland (28 września), Między-
narodowego Pucharu Polski NABBA/Wff Poland (5 paździer-

nika) oraz Międzynarodowego Pucharu Polski Wbbf Wff Polska (12 
października), Mistrzostw Świata IBFF na Słowenii (19 październi-
ka) oraz Mistrzostw Świata IBFA we Włoszech. W  tych ostatnich 
zdobył karty Pro, uprawniające do startowania z  zawodowcami, 
na całym świecie. Kiedy przygotowywaliśmy ten numer „Prestiżu” 
do druku, Arek reprezentował kadrę narodową na Mistrzostwach 
Świata federacji Wbbf Wff Polska na Litwie (16 listopada) – przy-
wiózł stamtąd siedem złotych pucharów, w  tym dwa w  kategorii 
overall.
 
- Brakuje mi czasu, żeby porządnie się tym wszystkim nacieszyć 
i jeszcze nie umiem tego podsumować - śmieje się Arek.  - Cały czas 
jestem w trasie. Powoli dochodzi do mnie, że w tym sezonie, w fede-
racjach, które reprezentuję, jestem najlepszym polskim kulturystą. 
Od czasów szkolnych, gdy zacząłem swoją przygodę ze sportem, 
marzyłem o zdobyciu tytułu mistrza świata – w ciągu dwóch tygo-
dni zdobyłem ich dwanaście. Nie wiem, czy przede mną ktoś zdo-
był tak wiele, w  tak krótkim czasie. Ogromnym osiągnięciem jest 
też zdobycie tytułu overall man – to też udało mi się siedem razy 
z rzędu.

Wyczyny Arka są na tyle imponujące, że budzi coraz większe zainte-
resowanie za granicą i nie ukrywa, że tam chciałaby powalczyć o ko-
lejne tytuły. Ma na to szansę, bo udało mu się zdetronizować długo-
letnich mistrzów w poszczególnych kategoriach. Do tak wysokiego 
poziomu udało mu się dotrzeć zaledwie w trzy lata od pierwszego 
startu, dzięki żelaznej konsekwencji, nieprawdopodobnej determi-
nacji i morderczym treningom.  

Tegoroczny sezon powoli się kończy. Pod koniec listopada Arek 
Demidowicz wystartuje jeszcze w eliminacjach do Mister Universe 
w  Kartuzach, a  potem najprawdopodobniej weźmie udział w  tych 
zawodach, ale w Hamburgu. Kolejne duże wyzwanie czeka go w lu-
tym przyszłego roku – zawody kulturystyczne importowane ze Sta-
nów Zjednoczonych, a od kwietnia do końca czerwca czeka go ko-
lejny sezon. Na polską scenę, jak mówi, ma już zapełniony kalendarz, 
plan udziału w zagranicznych imprezach powoli nabiera kształtu.

Między zawodami Arek Demidowicz przede wszystkim się regene-
ruje, korzysta z masaży i innych metod, by utrzymać organizm i ciało 
w dobrej kondycji, co w jego dyscyplinie jest niezwykle trudne. Oczy-
wiście nadal trenuje podopiecznych w klubie Arni Sports Gym (daw-
niej Amadeus). Planuje też kupić... półki na puchary, których przybywa 
mu w zawrotnym tempie. Nie ma wątpliwości, że będą potrzebne.

złota jesień arka „arniego” demidowicza
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kaszanka btd, czyli sztuka  pomagania

J
ak co roku w  okresie mikołajkowym w  BTD pojawia się tytuł 
dla młodszej widowni, tym razem będzie to spektakl familij-
ny. Pomysłodawcą wystawienia „Opowieści wigilijnej” jest 

Zdzisław Derebecki, dyrektor BTD, a  reżyserem spektaklu Piotr 
Krótki, aktor teatru. – Jak wiemy, powieść Dickensa nie jest bajką, 
ale dość mroczną historią – mówi Piotr Krótki. – Zastanawialiśmy 
się, jak ten temat potraktować i  postanowiliśmy przenieść go we 
współczesność, w łatwiejszej i łagodniejszej, niż wiktoriańska, for-
mie. Wciąż jest to opowieść o zmianie złego człowieka w dobrego, 
tyle że zamiast pana Srooge’a będzie pani Skurcz, a rzecz dzieje się 
w Koszalinie.

Tekst sztuki zaadaptował dramaturg BTD, Tomasz Ogonowski. Mu-
zykę do spektaklu stworzył Maciej Osada-Sobczyński, kostiumy 
i  scenografię zaprojektowała Beata Jasionek, choreografem jest 
Arkadiusz Buszko, a na scenie zobaczymy: Katarzynę Ulicką-Pydę, 
Natalię Dedo, Żanettę Gruszczyńską-Ogonowską, Beatę Niedzielę, 
Dominikę Mrozowską-Grobelną, Małgorzatę Wiercioch, Artura 
Czerwińskiego, Piotra Krótkiego i Adama Lisewskiego. 
 
Spektakl jest częścią akcji #KASZANKA BTD, którą teatr prowa-
dzi wspólnie z  koszalińską filią Zachodniopomorskiego Hospicjum 
dla Dzieci oraz z waszyngtońskim korespondentem radia RMF FM 
Pawłem Żuchowskim, inicjatorem i organizatorem akcji #KASZAN-
KA 2.0. W  spektaklu zobaczymy wolontariuszy filii Zachodniopo-
morskiego Hospicjum dla Dzieci. 

Jak można się przyłączyć do akcji? W kasie Bałtyckiego Teatru Dra-
matycznego (plac Teatralny 1 w  Koszalinie) trwa dystrybucja za-
proszeń na premierę sztuki, 7 grudnia br. Można je odebrać w kasie 
teatru, po przekazaniu datku w wysokości minimum 30 zł za miej-
sce. Do końca roku w pobliżu stoi też specjalna puszka Fundacji, do 
której można dobrowolnie wrzucić datek. 

Premierze będzie towarzyszył kiermasz świąteczny (od godz. 14) 
we foyer Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. Będzie można kupić 
ciasta, kartki i ozdoby świąteczne. Dochód z całej akcji #KASZAN-
KA BTD, w tym kiermaszu, zostanie przekazany na rzecz koszaliń-
skiej filii Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci. 

Od niemal 10 lat Fundacja wspiera chorujące dzieci i  ich rodziny 
na terenie powiatu koszalińskiego, kołobrzeskiego, świdwińskie-
go, drawskiego, wałeckiego, szczecineckiego, białogardzkiego, 
sławieńskiego i  słupskiego. Pomoc ma szeroki zakres: obejmuje 
opiekę medyczną, psychologiczną, socjalną i psychiczną. Co ważne 
– w miejscu zamieszkania. 

Kasa Bałtyckiego Teatru Dramatycznego jest czynna w: poniedzia-
łek – piątek od godz. 8:00 do godz. 19:00, w sobotę i niedzielę od 
godz. 13:00 do godz. 19:00 oraz na dwie godziny przed każdym 
spektaklem. Kontakt: bilety@btd.koszalin.pl, tel. 94 342 22 67 / 502 
341 700 / 515 530 253.

bałtycki teatr dramatyczny przyłącza się do tegorocznej edycji akcji kaszanka 2.0. zaprasza na spektakl 
„wigilia pani skurcz”, inspirowany „opowieścią wigilijną” charlesa dickensa i kiermasz towarzyszący 
premierze - 7 grudnia br., a przede wszystkim do przedświątecznej życzliwości i wsparcia koszalińskiej 
filii zachodniopomorskiego Hospicjum dla dzieci. 

Akcja KASZANKA2.0 to kontynuacja ubiegłorocznej 
zbiórki, która rozpoczęła się od żartu słynnego koszy-
karza Marcina Gortata na Twitterze. Marcin napisał 
do swoich fanów, żeby Ci znaleźli mu obywatela USA, 
który zje kaszankę zasmażaną z jajkiem i zaoferował za 
to 1000 dolarów. Wtedy do akcji wkroczył waszyng-
toński korespondent radia RMF FM Paweł Żuchowski, 
który poprosił o zjedzenie obcej dla Amerykanów 
potrawy byłego amerykańskiego żołnierza, weterana 
wojny w Iraku. Paweł i Mark nie chcieli jednak pienię-
dzy dla siebie, a poprosili, aby Gortat przelał obiecaną 
kwotę na konto Zachodniopomorskiego Hospicjum 
dla Dzieci. Słynny koszykarz ostatecznie przelał 
nie 1000 dolarów, tylko równowartość 20 tysięcy 
złotych. Kiedy akcja nabrała rozgłosu, ludzie zaczęli 
spontanicznie wpłacać pieniądze. W tytule przelewu 
wpisywali #KASZANKA, a w Internecie publikowali 
filmy nagrane podczas jedzenia kaszanki. Ostatecznie 
udało się kupić sprzęt za prawie 70 tysięcy złotych. 
Początkowo Paweł Żuchowski, nieco zaskoczony, ale 
i ucieszony rozmiarami całej akcji sądził, że będzie to 
jednorazowa zbiórka. Ale po prośbach i namowach 
chętnych do kolejnych wpłat postanowił, że w tym 
roku jesienią ruszy akcja #KASZANKA 2.0. Akcja 
zakończy się na przełomie 2019/2020.
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 W  ramach akcji istnieje także możliwość bezpośrednich wpłat na 
konto Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Doro-
słych. Numer konta: 67 1090 1711 0000 0001 3154 0669 (w tytule 
przelewu należy wpisać: KASZANKA BTD). Wpłat można dokony-
wać do 31 grudnia br. 

Marcin Gortat i Paweł Żuchowski



przeniesienie punktu sprzedaży z ulicy Jana z kolna na dworcową w koszalinie zakończyło proces 
unowocześniania salonów firmy Victor-sat, która oferuje dostęp do szybkiego internetu lte, wszelkie 
usługi telefonii plus i telewizję satelitarną cyfrowy polsat. z okazji otwarcia placówki do końca listo-
pada jej klienci mogą – poza możliwością załatwienia spraw w komfortowych warunkach – liczyć na 
upominek-niespodziankę. 
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F
irma Victor-Sat  działa w  Stargardzie, w  Trzebiatowie, w  Ko-
szalinie i  w  Kołobrzegu. W  Koszalinie ma przestronny salon 
sprzedaży również w CH Forum, oddany do użytku na począt-

ku bieżącego roku. Salon przy Dworcowej będzie de facto kontynu-
acją działalności punktu przy ulicy Jana z Kolna. 

Rafał Mazur, właściciel firmy Victor-Sat, wyjaśnia: - Lokalizację przy 
Jana z  Kolna przejęliśmy od pana prowadzącego wcześniej w  tym 
miejscu usługi montażu telewizji satelitarnej. Klienci przyzwyczaili 
się do tego adresu. Z czasem lokal okazał się za mały na nasze po-
trzeby, bo klientów mocno przybywało, dlatego przenieśliśmy się 
na Dworcową. To tylko 300 metrów dalej, jeśli idziemy w kierunku 
hotelu Gromada. Rozwijamy się dla klientów, dlatego odnowiliśmy 
wszystkie nasze salony sprzedaży, a ten otwarty teraz jest jak wi-
sienka na torcie. 

W nowej lokalizacji jest większa powierzchnia i wygodna poczekal-
nia dla klientów. Mogą oni tutaj dokonać płatności na rzecz Plusa 
i Cyfrowego Polsatu, mogą podpisać umowę na telefonię, przenieść 
numer do sieci Plus od innych operatorów, podpisać umowę telewi-
zyjną, jak i na Internet.

Należąca do pana Rafała Mazura firma istnieje od 1997 roku. Victor-
Sat łączy w swojej ofercie dostęp do szybkiego Internetu LTE, usługi 
telefonii komórkowej Plus i telewizję satelitarną Cyfrowy Polsat. Ra-
fał Mazur wyjaśnia: – Jedno z drugim się zazębia. Każdy kto wybie-
ra u nas pakiet SmartDom mocno zyskuje. Klienci mogą liczyć przy 
tym na techniczne wsparcie z  naszej strony. Korzystając z  numeru 
508141515, mogą zasięgnąć informacji w przypadku jakichś wątpli-
wości. Jeśli kłopot z podłączeniem dekodera jest duży, co się może 
zdarzyć w przypadku telewizorów starszej generacji, kierujemy do 
domu klienta naszego technika. Poza tym jeśli informacja uzyskania 
w  punkcie obsługi okaże się niewystarczająca, klient zawsze może 
zadać pytanie konsultantom dyżurującym w ramach ogólnej infolinii 
Plusa i Polsatu.

Również w  przypadku wymiany telefonu klienci mogą liczyć na 
wsparcie: – Pomagamy skopiować kontakty oraz wszelkie dane 
zapisane w  pamięci aparatu albo na karcie pamięci – mówi Rafał 
Mazur. - Serdecznie zapraszamy do korzystania z  naszych usług. 
Zmiany wprowadzamy z myślą o klientach, ich komforcie i wygod-
niejszych warunkach obsługi. Dla tych, którzy odwiedzą nas w Ko-
szalinie przy Dworcowej do końca listopada, mamy drobne prezen-
ty. Na klientów czekają nasi doświadczeni doradcy handlowi, którzy 
pomogą w wyborze odpowiednich usług.

Victor-sat:  zmieniamy się 
dla naszych klientów 
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„showlesque” już po premierze

T
o naprawdę nie lada sztuka w dziesięcioro pasjonatów stwo-
rzyć spektakl zdolny koncentrować  uwagę widzów przez 
dwie godziny, a tak jest w tym przypadku. W ich wykonaniu 

usłyszeć można musicalowe hity w autorskim opracowaniu – wokal-
nym i scenicznym.  
To trzeba zobaczyć. Okazji pewnie będzie niemiało (o terminach 
kolejnych pokazów będziemy informować – w druku i na naszym 
profilu FB). Z kolei na naszej stronie internetowej znajdą Państwo 
charakterystyki wykonawców. 

Scenariusz i reżyseria: Kacper Wojcieszek  
Choreografia: Kacper Wojcieszek, Kamila Chojnowska  
Scenografia: Maciej Rutkowski  
Reżyser Światła: Alicja Brożyna  
Nagłośnienie: Paweł Skoczyk  
Tłumaczenie piosenek: Magdalena Łoś, Kacper Wojcieszek 
Opieka Artystyczna: Marcin Borchardt 

Występują: Bartosz Czaja, Judyta Wenda, Magdalena Łoś, Sylwia 
Piotrowska, Klaudia Juszczak, Paula Matysek, Cruise von Barde-
leben, Dawid Tokarczyk, Kacper Wojcieszek, Joanna Sterczyńska, 
Paulina Tereszczyn.

to już trzecia produkcja musicalowa firmowana przez lokalną agencję mjoy, a wystawiona na estradzie 
obchodzącego właśnie dziesięciolecie teatru Variete muza. i jak wcześniej „mamma mia” oraz „Grease” 
– produkcja bardzo udana. 
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konkurs artystyczny kochamy polskę staje się powoli koszalińską tradycją. adresowany jest do dzieci 
w wieku szkolnym, a związany z kolejnymi rocznicami odzyskania przez polskę niepodległości. Finał 
tegorocznego odbył się 9 listopada br. w bałtyckim teatrze dramatycznym. 
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R
ozgrywany w kilku kategoriach konkurs to wspólne przed-
sięwzięcie Fundacji Pokoloruj Świat (panie Małgorzata 
Chodkowska i Teresa Żurowska) i Grupy Mojsiuk (pani Han-

na Mojsiuk). Daje on dzieciom  okazję do artystycznych prezentacji 
przed publicznością, ale przynosi również nagrody. 

W  tym roku w  konkursie wokalnym przyznano dwa równo-
rzędne pierwsze miejsca; zdobyły je Natalia Matusiak (SP23 
w  Koszalinie za wykonanie piosenki „Powrócisz tu”) i  Kinga Pa-
rzątka-Lipińska (SP2 w  Miastku, „Kolęda warszawska”). Wyróż-
nienia: Maja Malinowska  (SP9 w  Koszalinie, „Piosenka małego 
patrioty”), Michalina Radiun  (SP3 w  Koszalinie, „Miejcie nadzie-
ję”), Filip Mąka  (SP4 w  Koszalinie, „Co to jest niepodległość”).  

Wizerunek sceniczny: pierwsza nagroda – zespół w składzie: Klaudia  
Grajewska, Wiktoria Barwinek, Amir El Idrissi, Przemysław Jeger, 
Filip Witas, Krystian Rozwadowski, Apolonia Polak (Świetlica TPD 
Grono), druga nagroda - Aleksandra Woźniak (SP1 w Koszalinie).  
Werdykt w  konkursie strojów patriotycznych: I  miejsce Maja 
Krzyżanowska (Świetlica TPD „Północ”, „Wojenna dziewczy-
na”); II miejsce  Aleksander Ignaczak SP1 w  Koszalinie („Mały 
pomocnik  Piłsudskiego”); wyróżnienia: Maja Priatka, Lena Szre-
der, Daria Dejneka, Kinga Mazur, Marta Mazur („Pokaz mody”).  
Werdykt w  konkursie plastycznym: Aleksander Ignaczak (nagro-
da internautów),  I miejsce - Lena Arciszewska, II miejsce - Klaudia 
Grajewska; wyróżnienia: Paweł Biciulewicz oraz Nikola Życzkow-
ska.     

kolorowy młody patriotyzm 

Fotografie: izabela rogowska  



BIURO AVON
Hotel Gromada 
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kropli to składniki aktywne
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które zapewniają ochronę
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projekt metamorfozy z małym spa parku wodnego koszalin jest na półmetku. Jego uczestniczki 
– dagmara, paulina i karolina – cieszą się pierwszymi efektami wizualnymi, ale wszystkie 
podkreślają, że udział w programie ma przede wszystkim pozytywny wpływ na ich 
samopoczucie. taki był zresztą pomysł: nie chwilowa, a długotrwała zmiana – i ciała, i ducha. 

po miesiącu przekonują: warto.

Metamorfoza 
z Parkiem Wodnym Koszalin

zmiany są dobre!
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U
czestniczki do programu wyłonił na początku października 
casting. Zostały do niego zaproszone wszystkie panie, które 
wysłały formularz zgłoszeniowy, by miały szansę na żywo 

opowiedzieć o  sobie, swoich motywacjach i  potrzebach. Komisja 
złożona z przedstawicieli partnerów projektu – Centrum Rekreacji 
Forma, Dietica Anna Majchrowska, Szminkova Studio Wizażu i Ma-
kijażu Permanentnego – oraz Parku Wodnego wybrała trzy panie: 
trzydziestolatki, pełnoetatowe mamy, pracujące bądź wracające za 
chwilę do pracy. Ważnym kryterium była gotowość do zmiany, bo 
proces rozłożony na dwa miesiące wymaga wytrwałości, dyscypliny 
i zaangażowania, ale też, ze względu na intensywność zajęć, opraco-
wania logistyki na co dzień. Panie wspominają, że początki nie były 
łatwe, bo musiały stawić czoła „pielęgnowanym” długo szkodliwym 
nawykom i  przyzwyczajeniom, ale sam program jest jednak tak 
atrakcyjny, że warto było podjąć wyzwanie. Z różnych powodów.

Piękne kobiety, dzielne mamy

Dagmara to mama dwóch synów. Ma 32 lata, właśnie kończy urlop 
macierzyński i w grudniu wraca do pracy – jest handlowcem. – Zo-
baczyłam ogłoszenie i  pomyślałam, że spróbuję, choć nie wierzy-
łam, że się dostanę – mówi. – Gdy okazało się, że tak, jednocześnie 
pojawiła się radość i obawy przed „nowym”. Ucieszyła mnie możli-
wość zrzucenia kilogramów, których przybyło po ciąży oraz nauka 
zdrowego trybu życia. Efekty przychodzą powoli, ale są. Dieta, co 
mnie zaskoczyło, nie jest restrykcyjna, ale smaczna. Nowością są 
dla mnie treningi i intensywna aktywność fizyczna. Nie jest trudno, 
wbrew wspomnianym obawom. Robię to nie tylko dla siebie, ale też 
dla rodziny – chcę dawać dzieciom dobry przykład, a to mnie niesa-
mowicie motywuje. Poza tym doświadczam mnóstwa pozytywnych 
emocji. Wszyscy opiekunowie, od recepcjonistek, przez trenerów, 
po masażystów są niesamowicie życzliwi, uśmiechnięci, bardzo nas 
dopingują. Poza tym polubiłyśmy się z dziewczynami i wspieramy.
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Paulina pracuje w  agencji reklamowej. Ma 35 lat, jest mamą sze-
ścioletniego syna i to jego entuzjazm zadecydował o wysłaniu zgło-
szenia do programu. – Miałam wątpliwości – przyznaje. –„Przecież 
będzie to widział cały Koszalin!, myślałam, ale syn tak się cieszył, że 
w końcu będę chodziła na basen, że wysłaliśmy ogłoszenie wspól-
nie. Tak naprawdę do zmiany trybu życia przymierzałam się od 
dawna, ale odkładałam z różnych względów. Program Metamorfo-
zy idealnie wpisywał się w moje potrzeby. Udział w nim traktuję jak 
nagrodę dla siebie za ostatnie, niełatwe czasem, lata i  jestem nie-
samowicie wdzięczna, że w  nim uczestniczę. Wszystkie elementy 
procesu są dla mnie niezwykle przyjemne, zwłaszcza, że opiekują 
się nami naprawdę wspaniali ludzie. W  „ogarnianiu” codziennych 
spraw i opiece nad dzieckiem pomaga mi obecny partner, a kibicuje 
rodzina. Na początku mój organizm buntował się przed zmianami, 
nawyki dawały o sobie znać,  zdarzały się porządne zakwasy. Teraz, 
po miesiącu, w obwodach ubyło mi 20 cm, waga spadła, a ja czuję się 
bardzo dobrze fizycznie i jeszcze lepiej psychicznie.  

Karolina ma 32 lata. Jest tuż po urlopie macierzyńskim. Córeczka 
ma 17 miesięcy, a Karolina zamiast wracać do pracy, założyła wła-
sną firmę – jest fotografką i wizażystką – i powoli ją rozwija. – Po cią-
ży miałam ciężki okres, depresję, szukałam czegoś, co mnie pobudzi 
– mówi. – Nigdy niczego nie wygrałam, więc gdy zostałam zakwa-
lifikowana do programu, popłakałam się ze szczęścia. Teraz wiem, 
że taki bodziec i zadbanie o siebie było mi to naprawdę potrzebne. 
Straciłam kilka kilogramów, jestem lżejsza, ale u  mnie zmiana jest 
przede wszystkim psychiczna. Czuję się dużo lepiej, mam więcej 
energii, jestem pogodniejsza. Kiedyś dużo ćwiczyłam, nawet w cią-
ży, ale później dopadło mnie rozleniwienie i zniechęcenie. Szukałam 
czegoś, co pozwoliłoby mi wrócić na dobre tory. Nie było to trudne, 
pożegnanie z  nawykami trwało tydzień, a  potem poszło (śmiech). 
Wszystko jest super, ale szczególnie cenię sobie dietę, bo ciężko 
było mi samej usystematyzować sposób odżywiania, oraz zabiegi 
w spa, bo świetnie działają na samopoczucie.

Pięć w jednym

Do dyspozycji uczestniczek jest właściwie wszystko, co oferuje 
Park Wodny. W jego filozofię wpisane jest holistyczne podejście do 
dbania o urodę, ciało i umysł, z pomocą naturalnych, zdrowych me-
tod, więc i program Metamorfoz ma zadziałać na wielu poziomach.

Po pierwsze: dieta. – Z  uczestniczkami widzę się co dwa tygodnie 
– mówi Anna Majchrowska, dietetyczka. – Przy pierwszym spo-
tkaniu ustaliłyśmy potrzeby i  możliwości, przeprowadziłam ana-
lizę składu ciała. Przy kolejnych przekazuję kolejne jadłospisy. Są 
indywidualne, przygotowane pod konkretne potrzeby każdej pani: 
z  odpowiednią ilością makro- i  mikroskładników, uwzględnieniem 
preferencji smakowych, dostosowane do czasu pracy. Razem panie 
zrzuciły około 9 kilogramów i straciły w sumie 50 cm w obwodach! 
Są niesamowicie zdeterminowane. Miałam delikatne wątpliwości, 
czy wytrwają, ale zupełnie niepotrzebne. Krytyczne momenty, jeśli 
były, to szybko przeszły. Motywuję je na bieżąco.

Warto wspomnieć, że według wskazówek Anny Majchrowskiej, 
specjalne soki dla uczestniczek Metamorfoz przygotowuje Re-
stauracja Mniam Mniam, mieszcząca się w Parku Wodnym Kosza-
lin. Soki są świeżo wyciskane, zdrowe, przygotowywane z warzyw 
i owoców. Każdy robiony jest indywidualne, ściśle według przypisu. 
Uczestniczki Metamorfoz otrzymują je w butelkach i mogą zabrać 
do domu, na przykład po ćwiczeniach.

Dobre wyniki to na pewno wynik łączenia diety z  aktywnością fi-
zyczną. Poza basenami, panie trenują w Centrum Rekreacji Forma. 
– Do zakończenia metamorfoz mają karnet open, który uprawnia 

do nieograniczonego korzystania z  siłowni i  zajęć fitness – mówi 
Katarzyna Stankiewicz-Głuch, menadżer klubu. – Najpierw odbyły 
sześć godzinnych spotkań z trenerem personalnym, który określił, 
jak powinny trenować i dał im wskazówki co do dalszych, już samo-
dzielnych treningów. Tu mają pełną dowolność – mogą wybrać, co 
im najbardziej pasuje. Co i jak często będą trenować, zależy od ich 
motywacji i determinacji.

To, co trudniejsze – intensywne ćwiczenia i  dieta – równoważone 
są w  programie Metamorfoz tym, co przyjemne. Z  jednej strony 
panie pracują więc nad sylwetką, a  z  drugiej mogą zadbać o  ciało, 
kobiecość i relaks, nieodzowny w procesie odnowy. Temu służą za-
biegi w Małym spa. – Każda z pań ma karnet na serię biczy wodnych 
i  drenażu limfatycznego, uzupełniających treningi, pomagających 
w regeneracji mięśniowej i radzeniu sobie z zakwasami – wymienia 
Marta Sokołowska-Mróz, kierująca Małym spa i saunarium. – Poza 



mierzenie jest takie, by panie mogły pomalować się „z zamkniętymi 
oczami”. Jeśli nie będzie przeciwwskazań, wykonamy też makijaż 
permanentny.

Uff, można pozazdrościć! Efekty zmagań Dagmary, Pauliny i Karoli-
ny poznamy w świątecznym wydaniu magazynu „Prestiż”. Z pewno-
ścią będą niezwykłe.  
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tym, raz w tygodniu może przyjść na wybrany zabieg pielęgnacyjny 
czy relaksacyjny. Cały proces rozpoczął się masażem całościowym 
i japońskim masaż twarzy kobido oraz spotkaniem, podczas którego 
dziewczyny mogły określić swoje oczekiwania, potrzeby i obawy, bo 
te również się w rozmowie pojawiły. Jesteśmy cały czas w kontak-
cie, wymieniamy się spostrzeżeniami i wspieramy. Po miesiącu już 
wiele rzeczy widać gołym okiem, ale panie wiedzą też, jakie błędy 
popełniały nie tylko jeśli chodzi o tryb życia, ale i myślenie o sobie. 
Widać wyraźnie, że metamorfoza jest w dużej mierze mentalna, co 
jest najcenniejsze.

Metamorfozę dopełnią lekcje wizażu i ewentualnie makijaż perma-
nentny. – Uczę panie, jak krok po kroku wykonać makijaż dzienny 
i  wieczorowy, technik nakładania i  doboru podkładu, cieni, zasad 
konturowania – mówi Natalia Szwajłyk ze Studia Wizażu Szminko-
va. – Robimy przegląd kosmetyczki, listę niezbędnych zakupów. Za-

małe spa - park wodny koszalin
ul. rolna 14; koszalin

czynne codziennie od 12:00 do 20:00
tel. 609 249 111 lub 94 721 60 07

www.aquapark.koszalin.pl
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Instytut Kosmetologii 
i Medycyny 
Estetycznej 
Dermalogica

Pasja, rozwój, perfekcja
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„pasja rodzi profesjonalizm, profesjonalizm gwarantuje jakość” – to zdanie doskonale oddaje 
koncepcję działania instytutu kosmetologii i medycyny estetycznej dermalogica i jej właścicielki 
– edyty słupczewskiej. w 2020 roku minie dziesięć lat, od kiedy dermalogica istnieje, a jej rozwój 
przez ten czas imponuje rozmachem. ofertą dorównuje światowym gabinetom, dysponując 

wszystkim, co dziś liczy się w kosmetologii i medycynie estetycznej.



E
dyta Słupczewska przez wszystkie przypadki odmienia słowa: 
pasja, rozwój i perfekcja. Towarzyszą jej w życiu zawodowym 
i prywatnym, szuka tych cech także w ludziach, z którymi pra-

cuje, i którymi się otacza. W nich upatruje źródła sukcesu Instytutu 
Dermalogica, a ten jest nie do podważenia.

Miejsce z dobrą energią

Dermalogica od początku mieści się w tym samym miejscu – na pię-
trze centrum handlowego Jowisz, w  centrum miasta. – Nigdy nie 
chciałam się stąd przenieść, choć wiele osób mi sugeruje, że mogła-
bym na przykład otworzyć filię Instytutu – uśmiecha się Edyta Słup-
czewska. – Traktuję to miejsce jak własne dziecko. Uwielbiam je, je-
stem z nim mocno związana. Myślę, że przez lata nasiąknęło dobrą 
energią, ponieważ Pacjenci często podkreślają, że się tu po prostu 
dobrze czują. Sama codziennie mam ogromną przyjemność z  prze-
bywania w tym miejscu i nie chciałabym pracować nigdzie indziej.

Na dobrą atmosferę, którą czuć od progu, z  pewnością składa się 
sam wygląd Instytutu. Nowoczesny, elegancki design, podkreślają-
cy jego status i rangę, ale nie przytłaczający. Biel, szarości, modna 
czerń ze złotem na ścianach i w detalach. Do tego przyjemna muzy-
ka i upragniony spokój. Nie ma w tym odczuciu przypadku – Edyta 
Słupczewska ogromną wagę przywiązuje do  otoczenia, w którym 
przyjmuje Pacjentów. – Dbam o  wszystko: świeże kwiaty, piękny 
zapach, sezonowe dekoracje, nawet napisy na ręcznikach muszą 
współgrać z kolorystyką Instytutu – podkreśla. – Dla mnie jest to 
szalenie ważne. Myślę, że całe nasze życie składa się z drobiazgów, 
i tę zasadę stosuję w pracy i we własnym życiu.

Dermalogica dwa lata temu przeszła duży remont, powiększając 
swoją powierzchnię między innymi o  nowy gabinet. Dziś, na 150 
metrach kwadratowych, dysponuje pięcioma gabinetami, osobnym 
pomieszczeniem do znieczuleń, przestronną recepcją i  wygodną 
przestrzenią wypoczynkową. Na tym Edyta Słupczewska planowa-
ła zakończyć metamorfozę, ale tempo rozwoju Instytutu Derma-
logica jest tak zawrotne, że w najbliższym czasie zmodernizowana 
zostanie najstarsza z części gabinetów, która powstała w momencie 
otwarcia placówki. W pierwszej jego części znajdzie się pomieszcze-
nie do zabiegów lekarskich i medycyny estetycznej, w drugiej dys-
kretna strefa zabiegów na ciało. Autorką projektu nowych wnętrz 
jest Anetta Kazimierska 2-t Studio Art & Design.

Ludzie z pasją

Dermalogica sukcesywnie powiększa nie tylko przestrzeń, ale też 
zespół specjalistów. Obecnie, wraz z właścicielką, współtworzy go 
dziesięć osób. Edyta Słupczewska buduje go bardzo starannie, za-
praszając do współpracy ludzi o wysokich kompetencjach zawodo-
wych i emocjonalnych.

– Umiejętności są niezmiernie ważne, ale dla mnie kluczowa jest 
osobowość – podkreśla. – Osoba, która pracuje w  Dermalogi-
ca, musi być ciepła, otwarta, dobrze rezonować z  resztą zespołu, 
a  przede wszystkim umieć wczuć się w  problemy pacjentów. Czę-
sto pracujemy z ludźmi, którzy zmagają się z kompleksami, różnego 
rodzaju defektami, krępują się swoich niedoskonałości, a  to wy-
maga empatii i  wyczucia. Pacjent musi się u  nas czuć bezpiecznie, 
komfortowo i w centrum uwagi – takie założenie towarzyszy mi od 
momentu powstania Instytutu. Dlatego cenię u współpracowników 
umiejętność mądrej komunikacji. Doświadczenia się nabiera, każde-
go zabiegu można się po prostu nauczyć, ale autentycznego uśmie-
chu już nie, i choćby ktoś skończył najlepsze studia i był świetnym 
lekarzem, a  nie umiał budować życzliwych relacji z  ludźmi, w  tym 
z zespołem, nie będzie mógł z nami pracować.
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Podziękowania dla firmy 
architektonicznej 2-t studio art 
& design Anetta Kazimierska 
za wspaniały projekt nowych 
wnętrz oraz firmy Sharp Design, 
która przeprowadziła kompleksowo 
wszystkie usługi remontowe, 
i dzięki którym udało się zrealizować
 tak wspaniałą przestrzeń.

Do dyspozycji Pacjentów Dermalogica jest obecnie dwóch lekarzy 
– dr Mariusz Domagalski i  dr Marek Iwaszko, cztery kosmetolożki: 
Marzena Domazer, Patrycja Grzywaczewska, Marta Kasprzak, Klau-
dia Krzoska; recepcjonistki: Karolina Szuplak i Joanna Szadura oraz 
Marta Czerkawska-Burgs wykonująca makijaże permanentne Long 
Time Liner (metoda uznawana za nr 1 na świecie w makijażu perma-
nentnym). Dzięki tak dużemu zespołowi i  przestronnym wnętrzom 
Dermalogica jest w stanie przyjąć dziennie kilkudziesięciu Pacjentów.

Edyta Słupczewska ogromną wagę przywiązuje do pogłębiania 
wiedzy. Sama bierze udział w szkoleniach, konferencjach, worksho-
pach, sympozjach naukowych w  Polsce i  za granicą. – Cenię sobie 
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na twarz, ciało i skórę głowy (terapia łysienia), klasyki kosmetologii 
jak peelingi medyczne (Edyta Słupczewska specjalizuje się w autor-
skich procedurach) i najnowszych osiągnięć medycyny estetycznej; 
procedur delikatnych bądź inwazyjnych.

Obok tradycyjnych metod, znajdziemy w  Dermalogica kosmeto-
logię high-tech, z  użyciem najbardziej zaawansowanych urządzeń. 
Na przykład lasera Alma Harmony Pro, jednego z  najnowocze-
śniejszych na świecie, którego poszczególne głowice – NIR, iPixel, 
Clearlift, Dye-VL, Pro Acne – pozwalają na prowadzenie różnych 
terapii: zamykania naczynek, usuwania przebarwień, trądziku, 
blizn, makijażu permanentnego czy tatuażu, likwidacji zmarszczek, 
ujędrniania, odmładzania, odnowy itd. – Nie oglądam się za siebie 
czy lokalną konkurencję – zaznacza Edyta Słupczewska. – Punktem 
odniesienia są dla mnie gabinety zagraniczne. Chcę, żeby koszali-
nianki mogły korzystać z  tych samych innowacyjnych technologii 
czy zabiegów, co mieszkanki innych krajów. Współpracuję z  pro-
ducentami urządzeń zaopatrującymi zagraniczne gabinety. To oni 
pierwsi przesiewają rynek i  rekomendują najnowsze technologie. 
Wybieram to, co najskuteczniejsze. Zawsze stawiam na najwyższą 
półkę. Jeśli coś kupuję, to jest to zawsze sprzęt najlepszej jakości.

Nowe inwestycje w Dermalogica mają miejsce średnio raz w roku, 
czasem częściej. Nabytkiem z  2019 roku jest ULTRAFORMER 
III wykorzystujący technologię HIFU, czyli zogniskowaną falę 
ultradźwiękową. Urządzenie nie ma sobie równych, jeśli chodzi 
o ujędrnianie i lifting, nie tylko dlatego, że jest super skuteczne, ale 
również nieinwazyjne. – Nie dość, że efekty widoczne są po jednym 
zabiegu, nie potrzeba po nim rekonwalescencji – uzupełnia Edyta 
Słupczewska. – Pacjenci bardzo sobie to chwalą. Skuteczność tech-
nologii HIFU jest niesamowita, nawet dla mnie, a jestem bardzo wy-
magająca, jeśli chodzi o skuteczność zabiegów, które wprowadzam 
do oferty gabinetu. Nic tak fantastycznie nie podnosi skóry, a muszę 
przyznać, że ten element pielęgnacji najbardziej lubię i polecam. Po-
wtarzam Pacjentom: nie skupiajmy się na zmarszczkach, wypełnia-
niu ich, a tym samym dodawaniu twarzy objętości. Ważniejsza jest 
gładkość i poprawa owalu twarzy – jeśli opada, będziemy wyglądać 
starzej. Lepiej zadbać o skórę, napiąć ją, wtedy drobne zmarszczki 
wręcz dodadzą twarzy świeżości.

Rozwój, czyli przyszłość

– Mam optymalny zespół, wyposażenie i  nowoczesny gabinet na 
miarę XXI wieku – mówi Edyta Słupczewska. – Najbliższy plan to 
modernizacja kolejnej części gabinetu, a wiosną zakup nowych urzą-
dzeń. Jeśli chodzi o kolejne remonty na tym zamierzam poprzestać, 
choć dwa lata temu mówiłam dokładnie to samo – uśmiecha się.

Zmiany wymusza niejako sama branża – kosmetologia i  medycyna 
estetyczna rozwijają się niezwykle dynamicznie. Dermalogica na te 
zmiany reagowała zawsze bardzo szybko, instynktownie inwestując 
w to, co jest najnowocześniejsze, bądź za chwilę będzie. Priorytetem 
zawsze były potrzeby Pacjentów, a  te także zmieniły się w  ciągu 
ostatnich lat. – Z moich obserwacji wynika, że odchodzą od zabiegów 
„na chwilę”, na rzecz dających długotrwały efekt – mówi Edyta Słup-
czewska. – Jeszcze kilka lat temu Pacjenci chętnie wybierali zabiegi 
mniej inwazyjne, dla relaksu, odświeżenia. Dziś inwestują w skutecz-
ność. Szukają jakości i jeśli inwestują w zabiegi to raczej w takie, któ-
re wykonają raz, a dobrze. Dlatego niezmiennie kocham lasery, które 
czasem po jednym zabiegu niwelują problemy Pacjentów.

Branża beauty, co również przyznaje właścicielka Dermalogica, jest 
dużo popularniejsza niż kilka lat temu oraz bardziej dostępna.– Bar-
dzo mnie cieszy, że Pacjenci wciąż potrzebują mojej porady – mówi. 
– Razem dobieramy to, co zadziała najlepiej, co rzeczywiście da 

zwłaszcza uczestnictwo w  zagranicznych szkoleniach, które dają 
możliwość wymiany doświadczeń, ale też poznawania procedur, 
które dopiero będą wdrażane w  Polsce – mówi. Inwestuje też 
w szkolenia dla pracowników – branżowe, zewnętrzne i wewnętrz-
ne, nie tylko rozwijające kompetencje zawodowe, ale też z zakresu 
pracy z Pacjentami.

Technologia z najwyższej półki

Oferta Instytutu Dermalogica jest naprawdę imponująca. Dostęp-
ne zabiegi trudno zliczyć, ale wbrew pozorom nie chodzi o ilość, ale 
wszechstronność. Można dzięki temu wybierać spośród zabiegów 
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ZABIEGI NA TWARZ
◊ Konsultacje lekarskie
◊ Komputerowe badanie skóry
◊ Laserowe odmładzanie – Alma Harmony PRO
◊ Laserowe usuwanie naczyń krwionośnych
◊ Usuwanie przebarwień – Zabiegi laserowe, 
    Peelingi Dermatologiczne, Cosmelan, Dermamelan
◊ Lifting bez skalpela – Ultraformer III, Światło Podczerwone NIR
◊ Usuwanie drugiego podbródka – Accent Prime, Lipoliza
◊ Usuwanie blizn, rozstępów, porów skórnych 
    – Fraxel Ablacyjny, Radiofrekwencja Mikroigłowa
◊ Usuwanie tatuaży oraz makijaży permanentnych
◊ Usuwanie wiotkości skóry – Ultraformer III,  Linerase, 
    Radiofrekwencja Mikroigłowa,    Światło Podczerwone NIR
◊ Laserowe usuwanie trądziku – Alma Harmony PRO Acne
◊ Frakcyjna mezoterapia igłowa - DermapenTM
◊ Głęboka mezoterapia igłowa – Aquashine BR, Aquashine BTX, 
    Neuvia Hydro Deluxe
◊ Osocze bogatopłytkowe
◊ Likwidacja cieni pod oczami – Sunekos, Redencity II, 
    Karboksyterapia
◊ Lifting owalu twarzy oraz szyi – Ultraformer III
◊ Podnoszenie powiek górnych – Plazma Handy
◊ Powiększanie i modelowanie ust – w tym najnowsza 
    metoda tzw. „Russian Lips”
◊ Likwidacja zmarszczek mimicznych – Botoks
◊ Nici liftingujące – Lift Strong 4D, Barb 4D, Aptos, First Lift
◊ Oczyszczanie wodorowe – Głębokie wieloetapowe 
    oczyszczanie i dotlenianie skóry
◊ Oxybrazja – Oczyszczanie i dotlenianie skóry
◊ GeneOTM- Dotlenienie dla natychmiastowego 
    odmłodzenia skóry
◊ Peelingi dermatologiczne – Profilaktyka starzenia się skóry, 
    likwidacja trądziku oraz porów skórnych
◊ Endermologia twarzy 
◊ Zabiegi pielęgnacyjne Dermalogica®
◊ Zabiegi bankietowe – Coolifting, Ferulac, C-Peel
◊ Makijaż permanentny Long Time Liner
◊ Przeszczepy Włosów – Regenera Activa
◊ Sprzedaż profesjonalnych, indywidualnie dobranych 
    dermokosmetyków: Dermalogica®, Obagi, ZO Skin Health, 
    Sesderma, Fenice oraz suplementów diety: Nutrakos, 
    Aloe Vera, Forever Living
 
ZABIEGI NA CIAŁO
◊ Ultraformer III – najbardziej zaawansowane urządzenie 
    do likwidacji wiotkiej skóry
◊ Accent Prime – najbardziej zaawansowany laser 
    do usuwania tkanki tłuszczowej oraz cellulitu
◊ Karboksyterapia C.D.T. Evolution – Usunięcie cellulitu, 
    tkanki tłuszczowej oraz wiotkości skóry
◊ Endermologia LPG – Usunięcie cellulitu, modelowanie sylwetki
◊ Usunięcie blizn oraz rozstępów – Fraxel Ablacyjny, 
    Radiofrekwencja Mikroigłowa, Pixel Peel
◊ Lipoliza iniekcyjna – Usunięcie tkanki tłuszczowej
◊ Usunięcie wiotkości skóry – Ultraformer III,  Linerase, 
    Radiofrekwencja Mikroigłowa, Światło Podczerwone NIR
◊ Mezoterapia igłowa – Odżywienie, ujędrnienie, 
    likwidacja cellulitu
◊ Leczenie nadmiernej potliwości dłoni, stóp oraz pach – Botoks
◊ Vectus – Najsilniejszy i najskuteczniejszy na świecie laser 
    diodowy do trwałego usuwania owłosienia
◊ Kroplówki witaminowe – Suplementacja dożylna
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efekt całościowy, a nie cząstkowy. Bardzo często przychodzą z ja-
kimś zamiarem, problemem, który dla mnie jest niezauważalny lub 
– z mojego punktu widzenia – nieistotny, a tym czasem zadziałanie 
w innym obszarze odmłodzi twarz lub ciało.

Czy w  przyszłości Instytut Dermalogica zmieni wystrój, powięk-
szy się, a do zespołu dołączą kolejne osoby? Biorąc pod uwagę fakt 
nieustannego rozwoju oraz wdrażania nowych technologii możemy 
być tego pewni. A także tego, że prestiż, jakim dziś cieszy się Derma-
logica, nie zwalnia od ciągłej nauki i poszerzania horyzontów. Takim 
podejściem zdobywa się zaufanie Pacjentów na lata i pozwala ofero-
wać usługi na najwyższym poziomie.

instytut kosmetologii
i medycyny estetycznej

75-037 koszalin, ul. zwycięstwa 40/55-58
c.H. Jowisz, i piętro, tel.: 668 469 240

www.instytut-dermalogica.pl



Tomasz Ogonowski 

Siedzę w kinie 
i jem relanium
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11 
listopada tego roku byłem akurat, zupełnie przypadko-
wo, w Londynie, więc nie wiem, czy mam mandat do tego, 
żeby mówić o  patriotyzmie (myślę, że mój ulubieniec, 

czyli poseł Grzegorz Braun,  kazałby mnie chętnie za taką postawę 
wybatożyć), ale jednak spróbuję. Tym bardziej, że nie zamierzam 
pisać o  pochodach, obchodach i  zadymach. Nie znam się na tym 
i w tego rodzaju świętowaniu nie gustuję. Chciałbym za to przyjrzeć 
się pewnemu schematowi postępowania w  obszarze mi bliskim, 
a mianowicie w kulturze. 

Otóż, jak raczył poinformować w  specjalnym komunikacie wyda-
nym w  ubiegłym roku minister kultury i  dziedzictwa narodowego 
Piotr Gliński, jego resort wspiera i  będzie wspierał w  przyszłości 
produkcje filmowe, które: „(…) wypełniają białe plamy polskiej hi-
storii”. Bardzo to piękny gest ze strony ministerstwa. Pytanie tylko: 
w jaki sposób wypełniają? Niestety, w kiepski. Trzy tegoroczne pre-
miery wspierane hojnie przez MKiDN okazały się artystyczną, a co 
za tym idzie frekwencyjną klapą. Mówię o: „Kurierze” w reż. Włady-
sława Pasikowskiego (premiera 15 marca), „Piłsudskim” w reż. Mi-
chała Rosy (premiera 13 września) oraz „Legionach” w reż. Dariusza 
Gajewskiego (premiera 20 września). Niecałe pół miliona widzów na 
„Kurierze” (dotacja około 27 mln zł) to w zasadzie porażka. Równie 
słaby start miały „Piłsudski” i „Legiony”. Nie pomogły nawet sztucz-
ne zabiegi w  postaci dosłownego zarzucenia kin kopiami filmów 
(wszystkie trzy produkcje były grane w około 300 kinach na terenie 
kraju). Frekwencja nie rosła, a właściciele kin szybko połapali się, że 
muszą grać dla szkół i ustawili w swoich repertuarach tylko poranne 
pokazy. Na wieczorne projekcje po prostu nie było chętnych. 

Mamy więc do czynienia z mechanizmem, który z racji wieku znam 
z poprzedniego, słusznie minionego ustroju. Za ogromne publiczne 
pieniądze robiło się gnioty, na które prawie nikt nie chciał chodzić. 
Wtedy uruchamiano tzw. sztuczną frekwencję: na filmy zwożono 
dziatwę szkolną i wojsko. A kiedy było już naprawdę źle, autokarami 
dojeżdżały też sanatoria. Kiedy chodziłem do ogólniaka (mieszka-
łem wtedy w Szczecinie) zwożono nas w ten sposób na radzieckie 

filmy do malutkiego kina w Domu Marynarza. Jedyne co pamiętam 
z tych seansów, to historię mojego kolegi, który przeżywając osobi-
sty dramat odrzuconej miłości do niejakiej Zosi, zjadł w  kinie całe 
opakowanie relanium i  w  trakcie seansu zabrało go pogotowie na 
sygnale. 

Dlaczego tak się dzieje? Nasi, pożal się Boże, promotorzy patrioty-
zmu nie rozumieją bowiem jednej, prostej w gruncie rzeczy zasady: 
film, obojętnie - patriotyczny czy nie - musi być po prostu dobry. 
Artystycznie dobry. Tymczasem w  głowach polityków odpowie-
dzialnych za wydawanie pieniędzy na produkcje filmowe wciąż 
zdaje się pokutować myślenie typu: dajmy całą górę pieniędzy na 
film o  powiedzmy Piłsudskim, bo to temat ważny, a  i  patriotycz-
ny wielce. Nikt zdaje się merytorycznie nie oceniać scenariusza 
takiego filmu, pytać czy na pewno się spodoba, jeśli jest sztuczny, 
z papierowymi dialogami i potwornymi dłużyznami. A że dostanie 
beznadziejne recenzje, bo nie da się go oglądać? A cóż nas to obcho-
dzi? – powiadają rozdzielacze kasy. Ważne, że daliśmy kilkadziesiąt 
milionów na ważny, patriotyczny film. I   niech zagrają puzony, od-
trąbiając nasz sukces w  krzewieniu patriotycznych postaw. Hura! 
A potem się przywiezie szkoły i wszystko będzie w jak najlepszym 
porządku. Minister Gliński zaśnie spokojnie, dumny ze swojej po-
stawy, twórcy filmu zerkną na konta, na których wszystko będzie 
się zgadzać, a  kina ustawią seanse na rano i  też swoje zarobią.  
Gdzie są w  tym wszystkim widzowie? Powiem krótko, jak Piłsud-
ski: w d….! Oni nikogo nie obchodzą. Liczy się Wielka Patriotyczna 
Machina, która dzielnie pracuje ku chwale i  czci naszej Ojczyzny.  
I jeszcze jedno. Trzy wymienione wyżej filmy nie mają żadnych szans 
na zaistnienie na rynku międzynarodowym. Żadnych. 

A  co do mnie, to wróciłem z  Londynu do Koszalina i  poczułem się 
dobrze. Lubię Koszalin i lubię w nim mieszkać. Nie wiem, czy jest to 
patriotyzm, tak jak go rozumie minister Gliński i reszta… Ale na moje 
skromne potrzeby wystarczy. 

No i mój patriotyzm jest zdecydowanie tańszy. 

telewizja kolacyjna

tomasz ogonowski – reportażysta, publicysta, producent telewizyjny, dramaturg i dramatopisarz. laureat nagród reporterskich (m.in. i nagrody 
w ogólnopolskim konkursie dziennikarskim „oczy otwarte” za najlepszy artykuł roku 2003). autor scenariusza i dramaturg spektaklu „czekamy 
na sygnał” uznanego za wydarzenie kulturalne roku 2017 w koszalinie. 
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czy opłaca się być uczciwym i jaka jest cena odwagi? czym jest dziennikarstwo? czym jest prawda? 
do czego prowadzi korupcja mediów, tchórzostwo rządów i obojętność społeczeństw? na te pytania 
odpowiada agnieszka Holland, nie tylko w rozmowie z Jakubem Jakubowskim, ale przede wszystkim 
w swoim najnowszym filmie „obywatel Jones”. Film o sztucznie wywołanej przez stalina klęsce głodu 
na ukrainie, w wyniku której zginęły miliony ludzi, to nie tylko lekcja zapomnianej historii. to także 
lekcja pamięci oraz jej ogromnego znaczenia w kontekście budowania teraźniejszości oraz przyszłości. 

Agnieszka 
Holland 

 w walce o prawdę

rozmawiał: Jakub Jakubowski
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S
kąd pomysł na film o ludobójstwie na Ukrainie, bo tak należy 
nazywać Wielki Głód sztucznie wywołany przez Stalina na 
początku lat trzydziestych ubiegłego wieku?

- Andrea Chalupa, bardzo dobra dziennikarka amerykańska ukra-
ińskiego pochodzenia, przysłała mi scenariusz tego filmu i chciała, 
abym go wyreżyserowała. Dostaję wiele scenariuszy historycz-
nych, pewnie z racji tego, że zrobiłam trzy filmy o Holokauście. Na 
ogół są to scenariusze szlachetne w swoim wymiarze, ale dla mnie 
jako filmowca niezbyt atrakcyjne ponieważ kolejny raz opowiadają 
o wydarzeniach, które są już powszechnie znane, a sam punkt wi-
dzenia jest opisowy i powierzchowny. Scenariusz Andrei przeczyta-
łam jednym tchem. 

- Dlaczego?
- Zafascynował mnie bohater, Gareth Jones, młody dziennikarz, 
który za wszelką cenę dąży do prawdy, stawiając na szali swoje 
życie. Zresztą nie tylko swoje. Druga rzecz, która mnie w tym sce-
nariuszu zafascynowała to jego aktualność, jeśli chodzi o sytuację 
i rolę mediów: korupcja i polaryzacja dziennikarzy w spolaryzowa-
nym świecie, media stają się tożsamościowe, łatwość z jaką można 
kłamać lub fabrykować fake newsy, tworzyć alternatywną rzeczy-
wistość dla dobra jakiejś politycznej agendy czy idei. Współczesne 
wydały mi się pytania o rolę dziennikarza, jego obowiązki i odpowie-
dzialność. Spoiwem tego wszystkiego jest historia Wielkiego Głodu 
na Ukrainie – zbrodnia przemilczana i do dziś tak naprawdę, poza 
książkami historyków, nieopowiedziana, w wyniku której śmierć 
poniosło wtedy kilka milionów Ukraińców. Większość ludzi wciąż 
nie ma o tym pojęcia. Jeśli dzisiaj Rosjanie uważają, że Stalin, który 
wymordował miliony ludzi, jest najwybitniejszym przywódcą rosyj-
skim, to znaczy, że coś zostało ludziom źle opowiedziane. 

- Gareth Jones, bohater Pani filmu, który ujawnił światu zbrodni-
cze decyzje Stalina, był idealistą i człowiekiem niezwykle odważ-
nym. Tajemnica takiej odwagi musi być dla filmowca czymś szale-
nie interesującym.
- Zdecydowanie tak. Lubię takich bohaterów. W „Gorejącym krze-

wie” opowiedziałam historię Jana Palacha, który dokonał samospa-
lenia w  proteście przeciwko agresji wojsk Układu Warszawskiego 
w Czechosłowacji. W filmie „W ciemności” bohaterem jest Leopold 
Socha, który podczas II wojny światowej ukrywał Żydów we Lwo-
wie. Zrobiłam też film „Zabić księdza”, którego pierwowzorem było 
zabójstwo Jerzego Popiełuszki. Nawet Janiną Duszejko z „Pokotu” 
w punkcie wyjścia kieruje potrzeba dobra i sprawiedliwości: to ide-
alistka pełna miłości do zwierząt i ludzi wyrzuconych na margines 
społeczeństwa. Gareth Jones z kolei to emisariusz prawdy, symbol 
prawdziwego dziennikarstwa śledczego, które dociera do sedna 
problemu i pokazuje jaka naprawdę jest rzeczywistość. To też czło-
wiek, który idzie pod prąd, nie klaszcze jak mu zagra Stalin i jego 
klakierzy, szuka odpowiedzi na nurtujące go pytania i z narażeniem 
życia dąży do przekazania światu prawdy o jednej z najstraszniej-
szych zbrodni w historii ludzkości. 

- Swoją walkę o prawdę Gareth jednak przegrał.
- On do końca nie był świadomy skali tego co zobaczy, ani też nie był 
chyba świadomy niebezpieczeństwa jakie mu grozi. Dramat Gare-
tha Jonesa polegał na tym, że on czuł, że to co się dzieje na Ukrainie 
można jeszcze zatrzymać. Tymczasem zderzył się z brutalną rzeczy-
wistością i koniunkturalizmem zachodnich polityków oraz swoich 
kolegów po fachu, wśród których byli też zdobywcy Pulitzera. Gdy 
Gareth opublikował reportaż o sytuacji na Ukrainie dając świadec-
two prawdzie, nikt mu nie uwierzył. Mało tego, renomowani dzien-
nikarze w renomowanych gazetach zaprzeczali temu co napisał 
Jones. Świat robiący interesy z  Sowietami milczał o  zbrodni, tak 
jak milczał o Katyniu, tak jak nie uwierzył Janowi Karskiemu, który 
ujawnił prawdę o Holokauście, a którą Zachód przecież przez długi 
czas wypierał i nie chciał jej przyjąć. 

- „Obywatel Jones” to film wielopłaszczyznowy…
- Zwykle staram się, aby moje filmy takie właśnie były, aby nie moż-
na ich było sprowadzić do jednej prostej tezy. „Obywatel Jones” to 
jest film o wielkiej tragedii, zbrodni, mechanizmach jej tuszowania, 
machinerii kłamstwa, o stanie mediów, ale przede wszystkim o tym, 
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to, co robi choćby wojtek smarzowski 
i frekwencja na filmie „kler” pokazuje, że 
jest w polsce miejsce i zapotrzebowanie 
na kino moralnego niepokoju. myślę, że 
ludzie mają potrzebę zobaczyć w kinie 

historie, które grają na ich emocjach 
i pobudzają ich empatię, a jednocześnie 

są wyrazem sprzeciwu wobec 
rzeczywistości, systemu, czy układu. 
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w amerykańskiej strefie okupacyjnej. Tam czekał na wizę do USA i 
tam też w jego ręce i pozostałych Ukraińców trafił wydany w 1945 
roku „Folwark Zwierzęcy”. Oni to przeczytali i uznali, że to jest do-
kładnie o nich, o tym co ich spotkało, o Wielkim Głodzie, poniżeniu, 
zagładzie, inżynierii śmierci. Wielu historyków twierdzi, że inspi-
racją dla Orwella były właśnie artykuły Garetha Jonesa opisujące 
Hołodomor na Ukrainie. Dziadek Andrei w wieku 83 lat spisał swoje 
wspomnienia ukazując prawdziwe oblicze tego, co George Orwell 
opisał alegorycznie w „Folwarku zwierzęcym”. 

- Czy w dzisiejszej rzeczywistości odnajduje Pani aktualność „Fol-
warku Zwierzęcego”?
- Jest to oczywiście bardzo nośna i wyraźna metafora totalitaryzmu, 
który ma zaprojektowaną pewną inżynierię społeczną i próbę stwo-
rzenia nowego człowieka. Wydawało się, że metaforyczne powieści 
Orwella przeszły do historii, aż tu nagle po wybrania Donalda Trum-
pa na prezydenta USA, powieści „Rok 1984” i „Folwark zwierzęcy” 
znalazły się na pierwszym miejscu listy sprzedaży sklepu Amazon. 
Okazuje się zatem, że pewne mechanizmy geopolityczne są bardzo 
trwałe, a tragiczna historia niczego nas nie nauczyła. Wystarczy 

że śmierć ludzi, tragedie całych narodów są niczym wobec geopoli-
tycznych powiązań i skupionych wokół nich interesów. Po pierwszej 
wojnie światowej Europa była mocno rozbita, w sensie społecznym 
i gospodarczym. Komunizm jawił się jako szansa na zmianę para-
dygmatów, jako nadzieja na równość, sprawiedliwość. Wielu euro-
pejskich przywódców było zapatrzonych w Lenina, później w Stali-
na, szczególnie w obliczu rosnącego wtedy w siłę faszyzmu. To były 
straszliwie skomplikowane czasy. 

- Bardzo wymownym elementem i oryginalnym pomysłem było 
nawiązanie do „Folwarku Zwierzęcego”. Dlaczego ten wątek zna-
lazł się w filmie, skąd pomysł na ten niezwykle mocny element 
narracyjny? 
- Narracja nawiązująca do „Folwarku Zwierzęcego” była od począt-
ku w scenariuszu, który napisała Andrea Chalupa. Dziadek Andrei 
był bezpośrednim uczestnikiem i ofiarą Hołodomoru, bo taka jest 
ukraińska nazwa Wielkiego Głodu. On sam przeżył, ale stracił wielu 
członków swojej rodziny. Był też jednym z najważniejszych świad-
ków przed Kongresem USA, który badał tą sprawę. Po wojnie trafił 
do obozu przejściowego dla dipisów w Niemczech znajdującego się 

wydawało się, że metaforyczne powieści orwella przeszły do historii, aż tu 
nagle po wybraniu donalda trumpa na prezydenta usa, powieści „rok 1984” 

i „Folwark zwierzęcy” znalazły się na pierwszym miejscu listy sprzedaży 
amazon. okazuje się zatem, że pewne mechanizmy geopolityczne są bardzo 

trwałe, a tragiczna historia niczego nas nie nauczyła.
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spojrzeć na to, co się dzieje w Syrii, Jemenie, wcześniej na przykład 
w Rwandzie. W tym sensie „Obywatel Jones” jest bardzo aktualny, 
bo pokazuje fundament każdej tragedii – korupcja mediów, tchórzo-
stwo polityków i obojętność społeczeństw. Jeśli spotkają się te trzy 
elementy, to bezkarnie mogą się dziać najgorsze rzeczy, czego przy-
kładem jest Hołodomor. 

- Z filmu „Obywatel Jones” bije łatwość, z jaką można było ukryć 
przed światem tak straszliwą zbrodnię. Dzisiaj pewnie nie byłoby 
to możliwe?
- Dzisiaj z kolei o wiele łatwiej jest manipulować opinią publiczną. 
Wszystko dlatego, że mamy internet i media społecznościowe, któ-
re głęboko zmieniły politykę. To zupełnie inny sposób komunikacji i 
obiegu informacji. Fake newsy obiegają świat z prędkością światła. 
Nawet jeśli chcemy zadać sobie trud weryfikacji informacji, którymi 
jesteśmy karmieni, to jest to niemożliwe, bo mamy wiele różnych, 
często rozbieżnych źródeł. Uważam, że odważne, obiektywne 
dziennikarstwo, które nie byłoby ani skorumpowane ani ślepo toż-
samościowe, to jedna z istotnych i palących potrzeb współczesno-
ści. Manipulowanie ludźmi jest możliwe wtedy, gdy upadają auto-

rytety, kiedy ludzie tracą zaufanie do demokratycznych instytucji, 
takich jak sądy, parlament, czy media. Proszę spojrzeć na sytuację 
w Polsce. To co się dzieje w polskim parlamencie jest kompletnie po-
zbawione treści. Ustawy pisane na kolanie nie wiadomo przez kogo, 
przyjmowane nocą bez jakiejkolwiek dyskusji, bez konsultacji, bez 
dopuszczania do głosu opozycji. To wydmuszka demokracji, a nie 
żaden parlament. Podobnie jest z mediami publicznymi, z których 
zrobiono tubę propagandową rządzącej partii. Za niezależnych sę-
dziów również się zabrano, nie można już praktycznie mówić o trój-
podziale władzy. Tym instytucjom i ich ekspertom mało kto już ufa. 
Otwiera się przestrzeń do manipulacji.  

- Powiedziała Pani, że Gareth Jones to emisariusz prawdy. To samo 
można powiedzieć o Pani. W Pani działalności publicznej dostrze-
gam coś takiego jak poczucie obowiązku. Gdy pojawia się problem 
ważny społecznie, nie trzyma Pani języka za zębami.
- Jest to pewnie jakaś forma odwagi, szczególnie gdy działa się świa-
domie i zdaje sobie sprawę z ewentualnych konsekwencji, ale moja 
odwaga jest stosunkowo tania, nie ryzykuję niczego wielkiego jak na 
razie. System, w którym żyjemy póki co ani nie zabija ludzi za poglą-
dy, ani nie wtrąca ich do więzień. Generuje natomiast taką wzajem-
ną nienawiść, że nie można spać całkiem spokojnie, czego dowodem 
jest choćby zabójstwo prezydenta Pawła Adamowicza. Ludzie ludzi 
nienawidzą, są gotowi odmówić prawa do istnienia współobywate-
lom innych poglądów, innej religii, koloru skóry czy innej tożsamości 
seksualnej... Dzisiaj, widzę odradzające się demony nacjonalizmu, 
faszyzmu, nie tylko w Polsce zresztą. To zagubienie, strach i agresja 
stają się globalne. 

- Czego się Pani boi?
- Tego, że zło zaleje spokojną dotychczas Europę. Przyzwolenie 
na zło budzi się w całej Europie. Boję się myśleć, co się stanie, gdy 
Niemcy przestaną się bać zła w sobie. A to pewnie nastąpi, wszak 
nacjonalistyczne nastroje nie znają granic. Wzmacnia je napływ 
uchodźców i migrantów z krajów ogarniętych wojną lub groźbą 
głodu, z upadłych państw. A tego napływu nie da się zatrzymać, to 
będzie postępować, wymuszają to między innymi zmiany klimatycz-
ne, które już dziś powodują, że warunki do życia w Afryce stają się 
coraz trudniejsze. Żyjemy w świecie potwornych zagrożeń. Wielu 
naukowców uważa, że jeśli nie zmieni się paradygmat funkcjonowa-
nia ludzkości, zarządzania zasobami, to planeta tego nie wytrzyma. 

- Strasznie katastroficzną wizję ludzkości Pani kreśli…
- Ludzie na całym świecie żyją w coraz większym strachu. Rośnie 
nienawiść, rośnie agresja, nieufność, problemy narastają, a ludzie 
szukają łatwych recept na szalenie trudne problemy. Takie nastro-
je to dobry grunt dla wszelkiej maści populistów, którzy mówią, że 
Ameryka znowu będzie wielka, a Polska w końcu wstanie z kolan. 
Zbudujemy wokół siebie mury i będziemy silni, bezpieczni i bogaci.

- Może zatem czas znowu stanąć na barykadzie i za pośrednic-
twem sztuki, filmu, literatury próbować zwrócić uwagę społe-
czeństw na nadchodzące zagrożenia?
- To się działo, dzieje i będzie działo. Czym bardziej popularna sztu-
ka, tym większy jest jej wpływ na rzeczywistość, ale pod warun-
kiem, że nie jest odbierana jako bezinteresowna fantazja, ale jak 
coś realnego, jako antycypująca nadciągające niebezpieczeństwo 
dystopia. Proszę zauważyć, że te wszystkie katastroficzne wielkie 
spektakle niczego nie zmieniły, ale już na przykład serial „Opowie-
ści podręcznej” jest na tyle mocną metaforą współczesności poka-
zującą jak ekstremalne mogą być efekty polityki antykobiecej, że 
wywołał ogromne poruszenie i odwołujemy się do niego nieustan-
nie. W USA filmy i seriale mocno też wpłynęły na rzeczywistość, na 
przykład na stosunek Amerykanów do osób LGBT, na przestrzeni 
10-15 lat korzystnie zmieniła się nie tylko sytuacja społeczna, ale 



też prawna w tej kwestii. Filmy i literatura odegrały też niebagatel-
ną rolę w uświadamianiu ludziom czym były faszyzm i Holokaust. 

- Temat LGBT jest dla Pani atrakcyjny jako filmowca? Pytam, bo 
oczywiście polskie kino nie pomija tego tematu, ale jak na razie 
chyba bez mocy?
- Jest to temat atrakcyjny, ale mam wrażenie, że w Polsce dzisiaj nie 
znalazłaby się publiczność na taki film. Na pewno nie w rzeczywisto-
ści, w której władza robi z ludzi LGBT kozły ofiarne, współczesnych 
Żydów i uchodźców, ukazuje ich jako źródło zagrożeń dla cywilizacji 
i rodziny. W takiej atmosferze trudno jest zrobić i sprzedać film, któ-
ry pokazywałby, że nie ma w tym żadnej ideologii, a są to po prostu 
ludzkie prawa i ludzkie losy. 

- Temat ten idealnie wpisuje się w konwencję kina moralnego nie-
pokoju, z którego przecież Pani się wywodzi. Czy dzisiaj w Polsce 
jest miejsce i zapotrzebowanie na kino moralnego niepokoju?
- To, co robi choćby Wojtek Smarzowski i frekwencja na filmie „Kler” 
pokazuje, że jest w Polsce miejsce i zapotrzebowanie na tego typu 
kino. Myślę, że ludzie mają potrzebę zobaczyć w kinie historie, które 
grają na ich emocjach i pobudzają ich empatię, a jednocześnie są wy-
razem sprzeciwu wobec rzeczywistości, systemu, czy układu. 

- Powiedziała Pani kiedyś: „Kiedy na zło jest przyzwolenie spo-
łeczne czy zachęta autorytetów, to ono wybucha, przekracza 
wszelkie granice i rośnie. (…) Z drugiej jednak strony – okazuje się, 
że jeden człowiek może nagle obudzić w innych dobro. Tajemnica 
tego zjawiska interesuje mnie bardziej niż to, że możliwe jest zło”. 
Może zatem czas na film, którego osią będzie czyste, nieskazitelne 
dobro?
- Tak to już jest, że zło dla filmowca jest bardziej pociągające z arty-
stycznego punktu widzenia. Cały czas szukam ciekawych historii na 
film, najlepiej o współczesności. Kopalnią takich historii jest polityka. 
W Polsce jest już jak w USA, gdzie można robić filmy o wydźwięku 
politycznym czerpiąc z autentycznych wydarzeń, a nie z historii wy-
myślonych w głowach scenarzystów. Proszę popatrzeć choćby na 
sprawę hejterki Małej Emi, która we współpracy z ministerialnymi 
politykami nakręcała spiralę nienawiści i nagonkę na niewygodnych 
sędziów. Potem się „nawróciła”. To jest rola dla wielkiej aktorki. A te 
wszystkie postaci, politycy, sędziowie, faceci, którzy się wokół niej 
kręcili, te romanse, wiara w to, że są współczesnymi żołnierzami wy-
klętymi… to wszystko jest bardzo filmowe. Ciekawym materiałem na 
dobry thriller z kolei jest sprawia mafii rzeszowskiej – prostytucja, 
wśród klientów politycy, w sprawę zamieszane polskie i ukraińskie 
służby specjalne i trzy dziwne samobójstwa, w które trudno uwie-
rzyć. Amerykanie zrobiliby już serial a przynajmniej miniserię. 

- Nad czym Pani aktualnie pracuje? 
- Kończymy aktualnie pracę nad filmem „Szarlatan”. To czesko-pol-
sko-irlandzki film, robiony po czesku, głównie z czeską ekipą. Bo-
haterem jest postać autentyczna, Jan Mikolasek, który w okresie 
międzywojennym, ale również w czasie okupacji i po wojnie był bar-
dzo znanym i cenionym uzdrowicielem. Trudno powiedzieć, że był 
znachorem, bardziej lekarzem bez dyplomu, ale bardzo inteligent-
nym, obdarzonym niezwykłą intuicją. Nauczył się perfekcyjnie dia-
gnozować choroby z próbek moczu, a ponieważ był zielarzem, wy-
myślał niekonwencjonalne leki, kombinacje ziół, które były bardzo 
skuteczne. Stał się bardzo znany i modny w wielu środowiskach, le-
czył artystów, biznesmenów, polityków, ale też prostych, biednych 
ludzi. Gdy rządy w Czechach objęli komuniści, Jan Mikolasek trafił 
na czarną listę wrogów systemu. Był chroniony dopóki żył Antonin 
Zapotocky, premier i prezydent Czechosłowacji, któremu Mikola-
sek uratował nogę przed amputacją. Więcej nie będę zdradzać, film 
będzie miał swoją premierę prawdopodobnie w lutym 2020 roku, 
więc już niedługo. 
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„OBYWATEL JONES” – najnowszy film Agnieszki 
Holland premierę kinową miał pod koniec paździer-
nika. Film przedstawia historię Garetha Jonesa – 
walijskiego dziennikarza, który w 1933 roku wyruszył 
do Związku Radzieckiego z planem zrobienia wywiadu 
z Józefem Stalinem. Interesowały go kulisy gwałtow-
nej modernizacji ZSRR. Odkrywa prawdę i staje się na-
ocznym świadkiem tragedii Hołodomoru. Miliony ludzi 
umierają, na Ukrainie z głodu, podczas gdy tony zboża 
sprzedawane są za granicę, by sfinansować proces 
industrializacji radzieckiego imperium. Jones wyrusza 
na przejmującą odyseję po skażonych odorem śmierci 
ukraińskich wsiach i usianych kościstymi trupami bez-
drożach, by następnie stawić czoła dziennikarskiemu, 
politycznemu i społecznemu ostracyzmowi Zachodu, 
który pragnął desperacko widzieć w metodach Stalina 
ratunek dla niepotrafiącej powstać wciąż z kolan po 
pierwszej wojnie światowej Europie. Jones ostatecz-
nie przegrał bitwę o prawdę, jednakże dzięki kolejnym 
pokoleniom pisarzy i filmowców, którzy opowiadali 
o różnych aspektach tzw. Hołodomoru, udało mu się 
wygrać wojnę. 





w naszym cyklu „w szpilkach za kierownicą” gościmy panią katarzynę kasprzak. Jako pierwsza 
klientka salonu firmy mojsiuk motor, koszalińskiego dealera marki peugeot, miała ona okazję 
poznać z bliska nowość –  peugeota 208, który został uznany za samochód roku 2019 

w prestiżowym konkursie car of the year. 

w  s z p i l k a c H  z a  k i e r o w n i c ą 

Nowy Peugeot 208 
pociągający nie tylko z wyglądu 

Fotografie: izabela rogowska
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K
atarzyna Kasprzak jest podologiem, czyli specjalistką od 
zdrowia stóp (prowadzi w  Koszalinie znany gabinet Podo-
logica). Jak sama o  sobie mówi, jest osobą bardzo aktywną 

– również jako kierowca, bo lubi jazdę zdecydowaną, dynamiczną. 
Z  samochodu korzysta najczęściej w  mieście i  jak podkreśla, trak-
tuje go jako narzędzie pracy pozwalające szybko się przemieszczać 
i oszczędzać czas.  

Oto co pani Katarzyna powiedzia-
ła nam po konsumenckim teście 
nowego modelu Peugeot 208:

„Na co dzień korzystam z Peuge-
ota 208, ale poprzedniej generacji. 
Auto to znakomicie spełnia moje 
oczekiwania. Jest dynamiczne, 
a  przy tym wygodne i  niezawod-
ne. Mocno się z  sobą „zżyliśmy”. 
Dlatego zaproszenia do spraw-
dzenia jego następcy nie mogłam 
odrzucić. I  nie żałuję, bo miałam 
okazję doświadczyć ekscytującego przeżycia. 

Pierwsze co zwraca uwagę w  kontakcie z  nowym Peugeot 208 to 
oczywiście design. To jest po prostu bardzo ładny samochód. Ze-
wnętrznie nowy Peugeot 208 ma - w  moim odczuciu - sportowy 
charakter, kojarzy się z energią, zwinnością, ale i elegancją. 

Wielkość auta pozostała praktycznie ta sama, ale bryła jest jednak 
inaczej ukształtowana. Przód przypomina inne aktualne modele 
marki Peugeot. Przy tym jednak jest coś oryginalnego w wyglądzie 
przodu, a mianowicie długie pionowe światła ledowe, które schodzą 

głęboko poniżej głównych reflektorów, również bardzo oryginal-
nych i wyglądających bardzo efektownie. 

Wewnątrz kierowca zastaje inny panel sterujący niż ten, który znam 
z  poprzedniej generacji; nowoczesny, ale jednocześnie prostszy 
i  bardziej intuicyjny. Nietypowe, niespotykane w  tej postaci w  au-
tach innych marek, są klawiszowe przyciski sterujące. To taki mocno 
zaskakujący, wysmakowany element. 

Wspomniałam o wrażeniu sporto-
wym, jeśli chodzi o linię karoserii. 
Wnętrze współgra z  tym wraże-
niem. Fotele są inne niż w genera-
cji, której używam na co dzień, ale 
dobrze dostosowują się do ciała 
kierowcy i pasażera. 

Kierownica jest mała, co mi bar-
dzo odpowiada. To jest jeden 
z tych elementów, które są chyba 
ukłonem w  stronę  pań. Panom 

również może się ona spodobać przez skojarzenie z autami wyścigo-
wymi. Dla mnie najważniejsza jest jednak w tym przypadku zwykła 
wygoda.  

Kiedy ruszyłam tym autem pierwszy raz, odebrałam je jako bardziej 
„twarde” od mojego. Ale już po chwili stwierdziłam, że prowadzi się 
ono bardzo lekko, a więc najwyraźniej ma doskonałe wspomaganie 
kierownicy. Naprawdę z przyjemnością się jedzie nową „208”, bar-
dzo płynnie. Myślę, że podobnie odbiorą to inni użytkownicy. A wła-
ściwie użytkowniczki, bo wydaje mi się, że to samochód pomyślany 
jako miejski, „zakupowy”, damski. 
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Przykładowa rata  miesięczną w leasingu  
w wysokości 399 zł netto (wpłata własna 
20 procent wartości, umowa na 36 miesięcy)*

*) Podana wyżej przykładowa wycena nie stanowi 
oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
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Jego ewidentną zaletą są kompaktowe wymiary, co ułatwia zarów-
no parkowanie, jak i w ogóle manewrowanie. To ma ogromne zna-
czenie dla poczucia komfortu, zwłaszcza jeśli używamy samochodu 
w mieście. Dodatkowo warte podkreślenia jest to, że bardzo precy-
zyjne są czujniki cofania zastosowane w nowej „208”.   

Nie jestem znawcą systemów nagłośnieniowych, ale biorąc „na 
słuch”, jakość dźwięku w  tym samochodzie wydaje się doskonała. 
Jednocześnie muszę stwierdzić, że kabina jest dobrze wyciszona 
i nawet przy ruszaniu spod świateł, kiedy silnik ma wysokie obroty, 
poziom hałasu wewnątrz jest niski. 

Nie mam wątpliwości, że Peugeot wypuścił na rynek model, który 
narobi na nim dużo zamieszania ” – kończy swoją opinię Katarzyna 
Kasprzak. 

Dla porządku dodajmy, że prezentowane auto zaskakuje również 
przystępną ceną: przy uwzględnieniu opcji dodatkowych i  rabatu 
zapłacimy za nie 56.000 zł brutto.  

Warto również pamiętać, że na polskim rynku zadebiutował nowy 
w  stu procentach elektryczny Peugeot e-208.  Cena katalogowa 
brutto wersji Active z  napędem elektrycznym zaczyna się od 124 
900 złotych i  spełnia kryteria dofinansowania samochodów elek-
trycznych w  ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Rzą-
dowa dopłata do takich samochodów wynosi do 37 500 zł. 

Po szczegóły związane z zaprezentowanym modelem, 
zapraszamy do Autoryzowanego Salonu Peugeot 
Mojsiuk Motor w Starych Bielicach k/Koszalina,  
ul. Koszalińska 89 lub pod nr tel.: 94/34 25 100. 
www.mojsiukmotor.peugeot.pl 
Szukaj nas na Facebooku: Peugeot Mojsiuk Motor

PEUGEOT 208 Active 1,2 PureTech 75 KM S&S
Pojemność silnika: 1199 cm3  
Paliwo: benzyna bezołowiowa 
Zużycie paliwa (WLPT): 5,5 litra/100 km 
Moc silnika: 55 kW (75 KM)  
Maks. moment obrotowy: 118 Nm 
Skrzynia biegów: pięciobiegowa, manualna 
Przyspieszenie (0-100 km/h): 13,2 sekundy 
Prędkość maksymalna: 170 km/h
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trzecim modelem Volkswagena, który w naszym cyklu poddaliśmy konsumenckiemu testowi 
małgorzaty Hołub-kowalik, znakomitej koszalińskiej lekkoatletki, jest Golf Variant. oceniany 
samochód miał półtoralitrowy silnik o mocy 150 koni mechanicznych i siedmiobiegową 

automatyczną skrzynię biegów. 

z  c y k l u  G o s i a  t e s t u J e

Volkswagen Golf Variant 
1.5 TSI DSG

rozsądna alternatywa dla modnych suV-ów
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K
ażdy kontakt z  Golfem to spotkanie 
z legendą - mówi pani Małgorzata na te-
mat testowanego modelu. Jest to jeden 

z  najbardziej rozpoznawalnych i  popularnych 
samochodów w  dziejach światowej motory-
zacji. Pojawienie się każdej kolejnej generacji 
zawsze jest wielkim wydarzeniem. Samochody 
te zresztą mają długą żywotność, czego dowo-
dem są nasze ulice, gdzie można spotkać obok 
siebie auta z wielu roczników, ale będące wciąż 
w dobrej formie.   

Jeśli chodzi o  testowanego Golfa w  wersji 
kombi, pierwsze co pomyślałam to: „Jakie 
nowoczesne wnętrze!”. Mając w  pamięci po-
przednie generacje Golfa, byłam zaskoczona 
postępem, jakie poczynił Volkswagen w  pro-
jektowaniu pod względem estetycznym i funk-
cjonalnym. Kierowca ma przed oczami wir-
tualne, ładnie prezentujące się zegary, które 
może dostosować do swoich preferencji. Duży 
wyświetlacz panelu multimedialnego jest ła-
twy i szybki w obsłudze. Materiały wykończe-
niowe są dobrej jakości. Wszystko doskonale 
spasowane i ergonomiczne. 

Auto również bardzo dobrze prezentuje się 
z  zewnątrz. Wydaje się nieduże, ale w  środku 
jest wystarczająco dużo miejsca dla pięciu osób, 
których bagaże powinny bez problemu pomie-
ścić się w bagażniku. 



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

Wyprzedaż 2019
Wystarczy wsiąść, by poczuć różnicę.

Rabat do 20 000 zł
Umów się na jazdę próbną!
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autoryzowany salon Volkswagen Grupa cichy sp.J.
ul. Gnieźnieńska 24b, 75-736 koszalin

tel. 94 317 79 50

Golf Variant jest wyraźnie większy od kompaktowej wersji. Weźmy 
choćby długość: kompakt mierzy 425,8 cm, a kombi – 456,7 cm. To 
przeszło 30 cm różnicy, którą wykorzystano – jak mi się wydaje - 
głównie do rozbudowania bagażnika. W wersji Variant mamy więc 
do dyspozycji 605 litrów objętości zamiast 380 litrów w  kompak-
towym Golfie. Co więcej, po złożeniu tylnej kanapy uzyskujemy 
1620-litrową przestrzeń ładunkową z niemal równą podłogą. Ideal-
ne auto na wakacje! Może być doskonałą alternatywą dla modnych 
SUV-ów. 

Samochód posiada dużo systemów bezpieczeństwa ułatwiających 
jazdę. Trudno je wszystkie wyliczyć, ale proszę mi wierzyć – prowa-
dzi się go precyzyjnie, pewnie, cały czas z pełnym poczuciem kom-
fortu. Dzięki opcjonalnej funkcji wyboru profilu jazdy Golf Variant 
dostosowuje się do indywidualnego stylu prowadzenia i warunków 
drogowych. Myślę, że doceni to każdy, kto siądzie za jego kierow-
nicą. 

Duża w  tym zasługa silnika, którego moc, czyli 150 koni mecha-
nicznych, w zupełności wystarcza do tego, by jeździć dynamicznie. 
Kiedy to jest potrzebne, Golf Variant w sposób pewny przyspiesza, 
dzięki czemu wyprzedzanie nawet kilku pojazdów nie powoduje 
stresu. Zawsze zostaje jeszcze zapas mocy na jakąś nieprzewidzianą 
sytuację. To z  pewnością jest warty podkreślenia czynnik bezpie-
czeństwa. 

Przyjemnym zaskoczeniem okazało się średnie spalanie, jakie od-
notowałam. Auto zużywało podczas testu mniej paliwa niż podaje 
producent. To rzadka sytuacja. Pewnie przy jeździe brawurowej 
ten wskaźnik by rósł, ale przecież większość kierowców zachowuje 
rozsądek i potrzebę rywalizacji realizuje gdzie indziej niż na drodze. 
Na koniec ciekawostka: testowany model posiadał funkcje masażu 
w  fotelu kierowcy. Przy długiej podróży wpływało to na komfort, 
relaksowało, ale nie usypiało.

Podsumowując: Golf Variant to auto znakomite - przestronne 
i  pakowne. Z  powodzeniem spełnia zadania samochodu miejskie-
go. Świetnie sprawdza się również w dłuższych trasach i przy wy-
jazdach wakacyjnych. Jest przy tym ekonomiczne w  eksploatacji 
i przyjemne w prowadzeniu. Po prostu – warte polecenia! 

Volkswagen Golf Variant 1.5 TSI DSG 

Rodzaj silnika: turbo, benzynowy 
Pojemność skokowa: 1498 cm3 
Moc: 110 kW, 150 KM przy 5000 obr./min 
Moment obrotowy: 250 Nm przy 1500-3500 obr./min 
Skrzynia biegów: 7-biegowy automat DSG 
Napęd: przedni 
Prędkość maksymalna: 218 km/h 
Przyspieszenie: (0-100 km/h): 8,7 s 
Średnie zużycie paliwa: 6,4 l/100 km (WLTP) 
Masa własna:1384 kg



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

Wyprzedaż 2019
Wystarczy wsiąść, by poczuć różnicę.

Rabat do 20 000 zł
Umów się na jazdę próbną!
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M
oonWalk to nazwa innowacyjnej maszyny służącej do 
przygotowywania kolorów farb stosowanych do lakiero-
wania samochodów. Miała ona swoją światową premie-

rę 27 czerwca 2019 roku, a  już w sierpniu rozpoczęła pracę - jako 
pierwszy egzemplarz w  Polsce - w  Centrum Blacharsko-Lakierni-
czym Mojsiuk w Starych Bielicach. Kolejny egzemplarz trafi wkrót-
ce do zakładu tej firmy w Szczecinie. 

Kazimierz Mojsiuk, prezes Mojsiuk Centrum Blacharsko-Lakier-
nicze S.A., podkreśla: - Jest to dla nas  niezwykły zaszczyt, iż jako 
pierwsi w Polsce możemy testować najnowsze rozwiązania propo-
nowane przez koncern PPG Industries. Zawsze staramy się stoso-
wać najnowszą wiedzę i najnowsze rozwiązania, które pojawiają się 
na rynku. W przypadku maszyny MoonWalk mamy satysfakcję, że 
jesteśmy absolutnymi pionierami w Polsce, z korzyścią dla naszych 
klientów. Jest  to zbieżne z polityką naszej firmy,  aby stale wytyczać 
nowe kierunki w celu optymalizacji działań.

MoonWalk :
> Zapewnia oszczędność czasu pracy, 

> Powoduje zmniejszenie ilości odpadów i marnotrawstwa, 

> Gwarantuje , iż  mieszalnia farb staje się miejscem czystszym i bez-
pieczniejszym. 

> ogranicza ilość odpadów powstających przy zużywaniu materia-
łów.

> miesza składowe określonego koloru  zupełnie automatycznie , 
całym procesem steruje komputer. Wylicza on precyzyjnie propor-
cje ilości potrzebnych środków, a później z niezwykłą dokładnością 
je dozuje.

wybrane zostało przez koncern ppG industries  jako pierwsza firma w polsce do testowania moonwalk 
- pierwszej w polsce tak nowoczesnej maszyny dozującej kolory.

autor: andrzej mielcarek

Korzyść to :
> dla lakierników i klientów jest nadzwyczajny poziom precyzji, jaki 
uzyskuje się poprzez automatyzację procesu mieszania farb.

> Za tym idzie wyraźna poprawa jakości i powtarzalności procesów 
doboru kolorów, co daje klientowi gwarancję odtworzenia oryginal-
nego koloru na naprawianych elementach nadwozia.

> skrócenie czasu tej operacji, dzięki czemu klient pozostaje krócej 
bez auta. W przypadku samochodów firmowych ma to bardzo duże 
znaczenie dla przedsiębiorcy  

Konrad Niziołek, kierownik sprzedaży usług w  Centrum Blachar-
sko-Lakierniczym Mojsiuk, mówi: - Takiej precyzji nie jest w stanie 
nikt osiągnąć, jeśli stosuje tradycyjne metody pracy. Dzięki temu 
wyjątkowemu urządzeniu firmy blacharsko-lakiernicze mają szan-
sę doprowadzić do automatyzacji procesów i podwyższyć wydaj-
ność pracy. Jest to możliwe dzięki korzystaniu z oprogramowania 
oszczędzającego czas i  pieniądze poprzez ograniczenie kosztów 
robocizny i  ograniczenie ryzyka błędów typowych dla procesów 
ręcznych.

Producentem urządzenia jest koncern PPG Industries, który jest 
światowym liderem w  produkcji farb, lakierów, materiałów che-
micznych, wyrobów optycznych, szkła i  włókien szklanych. Firma 
powstała w 1883 roku w stanie Pensylwania w USA i do dziś w sto-
licy tego stanu, Pittsburghu, ma swoją główną siedzibę. Obecnie 
koncern posiada 156 zakładów produkcyjnych w  52 krajach, PPG 
zapewnia klientom z branży przemysłowej, transportowej, budow-
lanej oraz wytwórcom produktów dla konsumentów, więcej rozwią-
zań do pokrywania powłok, niż jakakolwiek inna firma. 

Wagę tego wydarzenia podkreśla fakt, że proces montażu i urucho-

Centrum Blacharsko-Lakiernicze Mojsiuk
40 lat w  branży  blacHarsko-lakierniczeJ

i   m o t o r y z a c J a   i
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mienia tego urządzenia był nadzorowany bezpośrednio przez pra-
cowników i zarządy obu firm.

Mojsiuk Centrum Blacharsko-Lakiernicze S.A. – to uznana w regio-
nie firma, funkcjonująca na rynku motoryzacyjnym woj. zachodnio-
pomorskiego od 1979 roku. Firma znana jest w branży  z:

> Napraw powypadkowych wszystkich marek pojazdów osobo-
wych, dostawczych i  ciężarowych oraz  z  wdrażania i  stosowania 
najnowszych rozwiązań technicznych, ale też i  organizacyjno-logi-
stycznych. 

> Otwarte w podkoszalińskich Starych Bielicach w 2012 roku cen-
trum naprawcze należy do najnowocześniejszych i  zarazem naj-
większych na Pomorzu obiektów tego typu. Zastosowany w nim in-
nowacyjny system przemieszczania się naprawianego auta stale do 
przodu jak na taśmie produkcyjnej wokół centralnie umieszczonego 
magazynu części zdemontowanych i nowych – otrzymał od Naczel-
nej Organizacji Technicznej nagrodę za to innowacyjne rozwiązanie. 

> Zastosowanie jako pierwszego w kraju opisanego mieszalnika farb 
i lakierów – potwierdza kolejny raz otwarcie tej firmy na najnowsze 
– światowe technologie i  konsekwentne dążenie do doskonałości 
oferowanych klientom usług, których paleta jest olbrzymia.

> Klient po uszkodzeniu auta (niezależnie od jego wielkości czy 
funkcjonalności) otrzymuje pełną pomoc w  całym, bezgotówko-
wym procesie naprawy. Dzięki temu, że pracownicy centrum posia-
dają uprawnienia do oszacowania powstałej szkody komunikacyjnej 
i  są stale szkoleni w  zakresie technologii napraw oraz nanoszenia 
nowych powłok lakierniczych – klient po przekazaniu samochodu 
do naprawy odbiera go już naprawionego z zastosowaniem standar-
dów producenta, gotowego do jazdy.

i   m o t o r y z a c J a   i

centrum blacharsko-lakiernicze mojsiuk  
ul. koszalińska 89, stare bielice k/koszalina 

ul. pomorska 88, szczecin dąbie 
ul. złotego smoka 16, Gorzów wielkopolski 

infolinia: 608 804 909  

www.mojsiuk.pl 
szukaj nas na facebooku: www.facebook.com/

blacharniamojsiuk

Urządzenie MoonWalk podczas pracy

Proces uruchomienia urządzenia był nadzorowany przez zarządy obu spółek.



i   m o t o r y z a c J a   i

i   5 0   i

C
odzienne funkcjowanie podmiotów gospodarczych z  każ-
dym rokiem nabiera coraz większego tempa. Skraca się czas 
realizacji zamówień czy terminów dostaw. Powoduje to sy-

tuację, gdzie kluczowego znaczenia nabiera współpraca z pewnymi 
i sprawdzonymi kooperantami lub oparcie prowadzonej działalno-
ści na sprawdzonych i pewnych narzędziach. 

Z pewnością jednym z takich narzędzi jest w firmie samochód. Od 
jego niezawodności działania zależy życie wielu firm. Dlatego też 
wiele z  nich decyduje się na zakup samochodów marki Mercedes
-Benz i koszalińskiego dealera tej marki – firmę Mojsiuk.

40 lat doświadczenia na rynku motoryzacyjnym w połączeniu z ofe-
rowaną niemiecką marką ugruntowało pozycję firmy jako spraw-
dzonego partnera i  dostawcy niezawodnych środków transportu, 
ale to nie wszystko.

Firma Mojsiuk oprócz samego produktu oferuje klientom - firmom 
także indywidualnie dobrane rozwiązania i  formy zakupu swoich 
samochodów, co także jest niesłychanie ważne dla tempa prowa-
dzenia działalności, o którym napisano wyżej.

Mercedes-Benz Mojsiuk
sprawdzony partner w zakupie samochodu

w każdej firmie użytkującej samochód do celów służbowych, aby zwiększyć ekonomiczność 
działalności biznesowej, przedsiębiorca potrzebuje takiego samochodu, na którym zawsze może
 polegać oraz partnera finansowego zdolnego zaoferować mu indywidualne rozwiązania 
na atrakcyjnych warunkach, w możliwie najkrótszym czasie. na takie zapotrzebowanie odpowiedź

 jest tylko jedna: „mercedes-benz mojsiuk zaprasza”.

autor: adam różański / Fotografie: agnieszka orsa

Dealer poprzez specjalnie utworzone do tego celu stanowiska eks-
pertów bankowych oferuje szybkie i  zindywidualizowane propo-
zycje zakupu oparte na  ofercie Mercedes-Benz Financial Services, 
należącej do grupy Daimler Financial Services, mającej swoje od-
działy w 40 krajach świata. Wszystko to sprawia, że przedsiębiorca, 
decydując się na skorzystanie z oferty firmy Mojsiuk, zyskuje spo-
kój, komfort obsługi i  oczekiwaną korzystną, indywidualnie skon-
struowaną pod jego potrzeby ofertę praktycznie w miejscu zakupu 
i działania swojego przedsiębiorstwa. 

Produkt – to jedno, forma zakupu to drugie, ale trzecim filarem 
oferty koszalińskiego dealera są ubezpieczenia, których wachlarz 
i fachowe doradztwo jest również dostępne na miejscu w salonie.

Podsumowując: wszystkie wyżej wymienione składowe oferty firmy 
Mojsiuk pozwalają na  szybkie nabycie i wpięcie w codzienną pracę 
samochodu firmowego, zarówno osobowego, jak i dostawczego. 

Spełnij swoje marzenie – taką propozycje możesz u nas usłyszeć

Zamiast kupować samochód na własność, przedsiębiorca może wy-
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Mercedes-Benz Financial Services, należy do grupy Daimler Financial Services, mającej swoje oddziały w 40 krajach świata i za-
trudniającej łącznie 9000 osób. Mercedes-Benz Financial Services oferuje finansowanie pojazdów poprzez korzystne pożyczki, leasing 
i wynajem długoterminowy, a także szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych. Finansowanie w Mercedes-Benz Financial Services 
wybiera ok. 40% spośród wszystkich Klientów decydujących się na zakup nowego Mercedesa lub smarta. Pod marką Mercedes-Benz 
Financial Services oferowane są produkty czterech spółek działających na polskim rynku. Są to: Mercedes-Benz Leasing Polska sp. 
z o o., Mercedes-Benz Bank Polska SA, Mercedes-Benz Financial Services sp. z o.o. oraz Mercedes-Benz Ubezpieczenia sp. z o.o.    

Przykładowe oferty dostępne od ręki w systemie wyszukiwarki Stock Browser Dealer



Aby ułatwić dostęp do oferty leasingowej, 
Mercedes-Benz stworzył specjalną wyszu-
kiwarkę samochodów, dostępnych od ręki, 
którymi dysponuje dealer. Klient poszuku-
jąc samochodu, może go znaleźć poprzez 
wpisanie kwoty, jaką chce przeznaczać 
miesięcznie na ten cel, a system dobierze 
model i okres leasingu. Wszystko to można 
znaleźć u koszalińskiego dealera – firmy 
Mojsiuk pod adresem wyszukiwarki Stock 
Browser:
www.oferta.mercedes-benz.pl/mojsiuk 
- samochody osobowe
www.ofertavan.mercedes-benz.pl/mojsiuk 
- samochody dostawcze
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w razie pytań o prezentowane, jak i pozostałe 
modele marki mercedes-benz zapraszamy 

do autoryzowanego salonu mercedes-benz 
mojsiuk w starych bielicach k/koszalina

ul. koszalińska 89 lub pod nr 
tel.: 94/34 77 372 samochody osobowe, 

tel.: 94/34 77 376 samochody dostawcze
www.mojsiuk.mercedes-benz.pl 

szukaj nas na Facebooku: 
mercedes-benz mojsiuk

brać korzystne miesięczne raty leasingowe. Program finansowania 
Lease&Drive to wymarzony samochód w  niskich ratach miesięcz-
nych. Płacąc co miesiąc drobny ułamek ceny, można cieszyć się 
komfortem i bezpieczeństwem, które daje jazda nowym Mercede-
sem. Nie trzeba przy tym inwestować własnego kapitału, a umowę 
można rozszerzyć o  liczne dodatkowe opcje.  Jeśli przedsiębiorca 
chce podnieść wizerunek swojej firmy i zawsze jeździć najnowszym 
modelem Mercedesa, a opisywanym wcześniej jednym z prioryte-
tów funkcjonowania firmy jest finansowanie samochodu przy za-
chowaniu niskich kosztów miesięcznych w stałej wysokości, oferta 
Lease&Drive będzie doskonałym wyborem. Koszaliński dealer mar-
ki Mercedes-Benz – firma Mojsiuk, dysponuje szeroką ofertą samo-
chodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki.

Wszystkie formalności załatwisz w  jednym miejscu – w  salonie 
dealerskim

Pozostałe plusy tej formy zakupu auta to:
• Brak opłat za rejestrację samochodu.
• Lease&Drive pomoże obniżyć koszty administracyjne i łatwiej za-
planować wydatki związane z samochodem w firmie.
• Dzięki wysokiej, gwarantowanej wartości końcowej, opłaty mie-
sięczne będą wyjątkowo niskie.
• Elastyczność finansowania – umowa może zawierać samo finanso-
wanie, ale można też rozbudować ją o dostępne dodatkowo opcje:
- ubezpieczenie komunikacyjne – dzięki dostępnej na miejscu ofer-
cie ubezpieczeniowej nabywca samochodu, może spokojnie się 
odprężyć. Dzięki dopasowanym ubezpieczeniom dla zakupionego 
Mercedesa możliwe jest stworzenie ochrony całkowicie zgodnej 
z zakresem oczekiwania klienta. Chroniony jest nie tylko samochód, 
ale kupujący otrzymuje pewność, że samochód w razie uszkodzenia 
zostanie naprawiony w  warsztacie Mojsiuk Centrum Blacharsko - 
Lakierniczym zgodnie z wymaganiami producenta,
- ubezpieczenie GAP - zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa w przy-
padku zaistnienia szkody całkowitej lub kradzieżowej pojazdu. 
W  przypadku tak nieszczęśliwego wydarzenia, jakim jest szkoda 
całkowita pojazdu będąca następstwem wypadku, lub kradzież po-
jazdu, wysokość odszkodowania z  ubezpieczenia Auto-Casco jest 
niższa niż wartość fakturowa pojazdu. Ubezpieczenie GAP pokry-
wa różnicę pomiędzy fakturową wartością zakupu pojazdu, a war-
tością wypłaconego odszkodowania Auto-Casco.
- pakiet gwarancyjny, a także, 
- umowę serwisową,
- kartę paliwową oraz koszty sezonowej wymiany opon.
• Tylko od kupującego zależy, czy wykupi użytkowany samochód 
na własność po zakończeniu umowy. Można także zwrócić go do 
dealera i wymienić na nowy lub wydłużyć umowę na kolejny okres.

Przykładowe oferty dostępne od ręki w  systemie wyszukiwarki 
Stock Browser Dealer Mojsiuk:

samochody osobowe samochody dostawcze

NOWA
ŠKODA KAMIQ

Połącz w idealną harmonię to, czego chcesz, i to, czego potrzebujesz. Parkuj, gdzie chcesz, i pakuj wszystko, czego 
potrzebujesz. Twoje nowe auto może spełniać wszystkie Twoje wymagania. Po prostu spójrz na to z perspektywy własnych 
potrzeb.

Odwiedź salon ŠKODY i zapytaj o ofertę! Skodex Grupa Cichy
Koszalin ul. Gnieźnieńska 43a

tel. 785-504-313
koszalin@ahc-grupa-cichy.pl

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

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w Rozporządzeniu 
Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu ze stosowaną do tej pory 
metodą NEDC.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,7 l/100 km do 6,8 l/100 km, emisja CO2 od 129 g/km do 154 g/km (dane na podstawie 
świadectw homologacji typu). Zużycie paliwa i emisja CO2 zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki ŠKODA 
lub sprawdź na stronie www.skoda-wltp.pl

NOWY SUV.
NOWe perSpektYWY.
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metodą NEDC.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,7 l/100 km do 6,8 l/100 km, emisja CO2 od 129 g/km do 154 g/km (dane na podstawie 
świadectw homologacji typu). Zużycie paliwa i emisja CO2 zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki ŠKODA 
lub sprawdź na stronie www.skoda-wltp.pl

NOWY SUV.
NOWe perSpektYWY.
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G
ryf od setek lat jest symbolem polskiego i  niemieckiego 
Pomorza, a  nawet kilku regionów w  Skandynawii. Polityka 
prowadzona przez książąt rodu, mającego mityczne zwierzę 

w herbie, była bardzo sprytna. Ich państwo, czyli Księstwo Pomor-
skie, przetrwało prawie 600 lat, mimo że znajdowało się między 
rywalizującymi ze sobą silniejszymi sąsiadami. Między innymi dla-
tego warto lepiej poznać ten ród, a żeby to zrobić, najlepiej ruszyć 
ich śladami.

Panowie Pomorza

Przed podróżą warto jednak krótko przypomnieć sobie historię 

dawno, dawno temu, w  krainie oblewanej wodami morza bałtyckiego przez ponad pół tysiąca lat 
panowała dynastia niezwykła. Jej symbol, gryf, mityczne zwierzę z  ciałem lwa, głową, szponami 
i  skrzydłami orła do dziś jest symbolem krain przy morzu, czyli pomorza. mimo to wielu z  nas, 
mieszkających na dawnych terenach Gryfitów, niewiele wie o  legendarnych panach tych ziem. 
Jeszcze gorzej jest ze znajomością miejsc związanych z  ich dynastią. o  ile kojarzymy kilka zamków 
na terenie polskiego pomorza, to o tym, że tuż za niemiecką granicą znajdują się historyczne pamiątki 
słowiańskiego rodu, wie mało kto. a szkoda, bo burzliwe dzieje książąt pomorskich to gotowy scenariusz 
na film historyczny, a związane z nimi miejsca mogą być ciekawym pomysłem na weekend za granicą!

Podróż śladami pomorskich książąt

pomorskich książąt. Dynastia Gryfitów to jeden z  najdłużej panu-
jących rodów w Europie. Według zachowanych dokumentów jego 
pierwszym przedstawicielem był Warcisław I, ostatnim – Bogusław 
XIV. Geneza dynastii nie jest do końca znana, ale wiadomo, że byli 
pochodzenia słowiańskiego. 

Ród miał całkiem niezłą pozycję na arenie międzynarodowej. Z tej 
dynastii wywodził się Eryk Pomorski, król Danii, Norwegii i Szwecji, 
który zamieszkiwał twierdzę Kronborg (zamek znany z „Hamleta”). 
Żonami Gryfitów były córki polskich władców, a  pomorską księż-
niczkę Elżbietę wziął za żonę cesarz rzymski Karol IV (patron słyn-
nego Mostu Karola w Pradze). 

autor: karolina wysocka
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Co więcej, książęta tego rodu byli mecenasami sztuki i  nauki. To 
właśnie dla nich powstała słynna mapa Lubinusa – jedno z najwy-
bitniejszych dzieł dawnej kartografii. Ciekawostką jest też kres ich 
panowania. Dynastia radziła sobie doskonale przez sześć stuleci, 
a wymarła nagle, w XVII wieku, w ciągu kilkunastu lat. Koniec rodu 
do dziś owiany jest tajemnicą. Niektórzy doszukują się jego przyczy-
ny w klątwie, którą rzekomo rzuciła słynna Sydonia von Borck, ścię-
ta i spalona na stosie jako czarownica. Jak było naprawdę? Tego się 
już nie dowiemy, ale zawsze możemy wyruszyć śladem Gryfitów, by 
poznać ich nieco bliżej. Kto wie, ile zagadek jeszcze możemy odkryć!

Na tropach Gryfa

Temat podróży śladami książąt pomorskich nie jest obcy lokalnym 
miłośnikom historii. Z inicjatywy Bożeny Wołowczyk z Zachodnio-
pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego powstał Szlak Gryfitów, 
który obejmuje nie tylko obszar województwa zachodniopomor-
skiego i pomorskiego, jak również wybrane miejsca Meklemburgii 
Pomorza Przedniego i  Skandynawii. Projekt jest stale rozwijany. 
– Aktualnie realizujemy ze środków unijnych programu Południowy 
Bałtyk, projekt Baltic Heritage Routes. Jego celem jest turystyczne 
wykorzystanie potencjału kulturowego i naturalnego oraz przygo-
towanie kilku tras tematycznych, tzw. Dream Tours dla turystów, 
podpowiadających jak mogą oni spędzić czas w obszarze Południo-
wego Bałtyku. Jedną z  tras jest właśnie Szlak Gryfitów – dodaje 
Bożena Wołowczyk. Podróże śladami książąt pomorskich nie są też 
obce Elżbiecie Pokidańskiej z Fundacji Ścieżkami Pomorza. – Wła-
śnie przygotowuję wycieczkę ze Szczecina do Pasewalku, Pudagli 
i Ueckermünde, jej tematem będą Gryfici. Będzie to kolejny z wielu 
wyjazdów śladem tego rodu – podkreśla. 
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Pamiątkami po dynastii za niemiecką granicą interesuje się również 
Zamek Książąt Pomorskich w  Szczecinie. Instytucja zebrała infor-
macje o budowlach związanych z Gryfitami, znajdujących się na te-
renie Meklemburgii. Współpracuje też m.in. z muzeum w Greifswal-
dzie.

Po zebraniu informacji, odwiedzeniu szczecińskiego zamku i  obej-
rzeniu polecanej wystawy „Złoty wiek Pomorza” w  Muzeum Na-
rodowym, można wyruszyć w drogę. Mimo że dziś ziemie księstwa 
Gryfitów dzieli polsko-niemiecka granica, oba narody przyznają 
się do tej samej tradycji pomorskiej. Tym bardziej warto wyruszyć 
w podróż ich śladem, bo może dowiemy się czegoś o nas samych. Ja-
kie miejsca polecają zobaczyć znawcy lokalnej historii? 

Uckermünde

W Uckermünde (pol. Wkryujście), położonym nad Zalewem Szcze-
cińskim, znajdowała się twierdza Gryfitów. Pomorscy książęta (Bo-
gusław IV i Kazimierz I) organizowali tam posiedzenia parlamentu 
krajowego. Budowla służyła Gryfitom i  ich rodzinom często jako 
miejsce schronienia lub myśliwskiej kwatery. Kiedy znalazła się 
w  stanie rozkładu, książę Filip I  nakazał podjęcie nowej budowy: 
renesansowego zamku. – Był on miejscem narodzin syna Anny Ja-
giellonki i Bogusława X Wielkiego, Ottona IV, jak również krótkiej 
choroby i śmierci Anny – wspomina Eli Pokidańska. Dziś w zachowa-
nej wieży dawnej twierdzy mieści się muzeum.

Greifswald

Miasto nad rzeką Ryck znane jest głównie za sprawą malarza Caspa-
ra Davida Fiedricha. Mało kto wie, że można w  nim także szukać 
śladów Gryfitów. A  na związek z  nimi wskazuje już sama nazwa, 
która pochodzi od mitycznego zwierzęcia z herbu dynastii. Dawniej 
miasto nazywało się Gryfia. Gdzie szukać śladów pomorskich ksią-
żąt? – Przede wszystkim w  głównym budynku Uniwersytetu oraz 
w Muzeum Pomorza, gdzie można zobaczyć gobelin, który powstał 
w Szczecinie w XVI wieku – podpowiada Elżbieta Pokidańska. 

Uniwersytet (Academia Gryphica) to jedna z  najstarszych uczelni 
w Niemczech i Europie. Przed budynkiem stoi monument, ilustru-
jący powstanie oraz historię uniwersytetu. Wśród uwiecznionych 
tam postaci są współzałożyciel uczelni – książę Warcisław IX i ksią-
żę Bogusław XIV, który przekazał miejscu kilka wsi oraz dobra by-
łego klasztoru cysterskiego w  Eldenie. Ten czyn zapewnił uczelni 
ponad dwustuletnią niezależność finansową. 

W  Pommersches Landesmuseum cennym eksponatem jest wspo-
miany Gobelin Croya (Der Croy-Teppich), tkany złotem, srebrem 
i  jedwabiem. –  Jego powstanie jest związane ze ślubem Filipa I, 
wnuka Bogusława X i Anny Jagiellonki, księcia pomorskiego, szcze-
cińskiego i wołogoskiego z Marią, córką elektora saskiego – mówi 
pani Pokidańska. - Został podarowany w testamencie Uniwersyte-
towi w  Greifswaldzie przez ostatniego po kądzieli Gryfitę księcia 
Erneta Bogusława de Croy. Dzieło stanowi deklarację polityczną 
i światopoglądową rodu. Co ciekawe, gobelin ma w Niemczech sta-
tus narodowego skarbu kultury. – Doskonała kopia tego gobelinu 
znajduje się w Muzeum Narodowym w Szczecinie na wystawie „Zło-
ty Wiek Pomorza” – przypomina Bożena Wołowczyk. W muzeum są 
też insygnia rektorskie, przekazane Uniwersytetowi w  Greifswal-
dzie przez tego samego księcia. 

Ważnym miejscem wycieczki śladami Gryfitów jest też największa 
dzielnica miasta: Eldena. Znajdujące się tam ruiny klasztoru pocy-
sterskiego znane są z  obrazów i  szkiców Caspara Davida Friedri-
cha, ale miejsce to związane jest również z pomorskimi książętami. 
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Krypta tamtejszego kościoła była nekropolią Gryfitów. Spoczy-
wają tu Bogusław IV z małżonką, Warcisław VI, Eryk II oraz Anna 
Jagiellonka, czyli druga żona Bogusława X i córka króla Kazimierza 
Jagiellończyka. 

Ludwigsburg 

Kolejny ślad Gryfitów na terenie Meklemburgii można znaleźć 
w gminie Loissin. Znajduje się tu jeden z zamków pomorskich ksią-
żąt: Ludwigsburg. Powstał on z inicjatywy Ernesta Ludwika, znane-
go z  postawienia wielu pięknych budowli. – Wzniósł go dla swojej 
żony, Zofii Jadwigi – wspomina Elżbieta Pokidańska. W 1627 roku 
właścicielką posiadłości została Anna von Croy, ostatnia przedsta-
wicielka dynastii Gryfitów. Siedzibę zapisał jej brat, książę Bogusław 
XIV.  Zamek przetrwał do dziś, ale jest w złym stanie technicznym.

Wolgast

Miasto (w polskim nazewnictwie Wołogoszcz) leży na styku wyspy 
Uznam i części Pomorza Przedniego. Założył je Gryfita: Bogusław 
IV. – Niegdyś była to jedna ze stolic Księstwa Pomorskiego – pod-
kreśla Bożena Wołowczyk. Bogusław X przebudował gród na oka-
zały zamek, który niestety nie przetrwał do dzisiejszych czasów. Po 
wymarciu dynastii budowla straciła na znaczeniu, przez lata uległa 
znacznemu zniszczeniu i ostatecznie została rozebrana. –  W Woło-
goszczy, na Wyspie Zamkowej, jedynie tablica przypomina o dawnej 
świetności zamku, w którym na świat przyszło wielu znamienitych 
przedstawicieli Gryfitów – mówi Elżbieta Pokidańska. Przetrwałe 
elementy wyposażenia budowli można zobaczyć w pobliskim Stadt-
geschichtliches Museum i Greifswaldzie. 

Będąc w  Wolgast, warto też odwiedzić górujący nad miastem ko-
ściół farny pod wezwaniem św. Piotra. Świątynia to nekropolia 
książąt pomorskich. Znajdują się tam dwie krypty z książęcymi sar-
kofagami. Leżą tam m.in. Ernest Ludwik i Filip II Juliusz. Wejście do 
znajdującej się przed ołtarzem krypty przykrywa płyta z  herbem 
Księstwa Pomorskiego. W  kościele, prócz nekropoli, ciekawe są 
również malowidła z motywem tańca ze śmiercią (niem. Totentanz).

Pudagla

Miejscowość znajduje się niedaleko Ahlbeck, pomiędzy jeziorami 
Schmollensee i Achterwasser. W niej również można znaleźć ślady 
Gryfitów. W  Pudagli (dawniej słowiańskiej Podogłowie) na funda-
mentach starego klasztoru norbertanów powstał zamek dla mat-
ki księcia Ernesta Ludwika, Marii Saskiej. Budowla przetrwała do 
dziś. Szczególna pamiątka po panach Pomorza znajduje się m.in. na 
portalu głównym zamku. Zachowała się tablica z herbem Gryfitów. 
Obecnie w zamku znajduje się restauracja, w której można spróbo-
wać specjałów pomorskiej kuchni.

Tu kończy się ta ekspresowa „podróż na papierze”. Ślady Gryfitów 
w Niemczech można znaleźć też w Barth, Franzburgu, Freesebdor-
fie, Pasewalku, Kenz i Krummin.  

Więcej informacji na temat pamiątek książąt pomorskich poza granica-
mi Polski można znaleźć na Facebooku Szlak Gryfitów (www.facebook.
com/SzlakGryfitow/) oraz stronie www szczecińskiego zamku (zamek.
szczecin.pl/sladami/sladami/pl/). Warto śledzić także Facebook Fundacji 
Ścieżkami Pomorza (www.facebook.com/sciezkami.pomorza/).





M
ieszkanie ma 150 m kw. powierzchni. Powstało w nowym 
domu. Właściciele to małżeństwo z synem oraz rudy kot.  
W mieszkaniu postawiono na tylko na dwa główne kolory: 

biały i  grafitowy (z  dodatkiem czarnego), które na płaszczyznach 
ścian i mebli w zabudowie tworzą czytelne podziały wnętrza, pod-
kreślając charakter poszczególnych pomieszczeń. Również zastoso-
wane materiały są dobrane bardzo pieczołowicie. Drewno, marmur 
i  stonowane mozaiki  w  zestawieniu z  resztą tworzą intrygującą 

klasyka i minimalizm w orientalnym wydaniu to odważne, a jednocześnie niezwykle trudne połączenie. 
tutaj główną rolę grają detale, które muszą stworzyć pełną harmonię. metalowa figura Freddy’ego 
krugera, etnoobrazy, zdjęcia z podróży, mozaiki, marmur, czerń, biel i mosiądz - w tym mieszkaniu 

zagrało wszystko!

Nowoczesne mieszkanie 
w stylu kolonialnym
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autor: lucyna kołodziejska

i harmonijną całość. Kropką nad „i” w aranżacji mieszkania są wiel-
koformatowe lustra w korytarzu i łazience.

Mimo tak ograniczonej kolorystyki już na samym wejściu czuć 
prawdziwego ducha mieszkania. Trochę jakbyśmy przenieśli się na 
Daleki Wschód. Wszystko przez prosty zabieg zastosowania wśród 
drewnianej podłogi elementów mozaiki. To dość odważne posunię-
cie, ale jakże wyraziste! Od samego początku wszystko utrzymane 
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Nasze domy są energooszczędne i bez bez emisji CO2 
- wykorzystujemy energię ze słońca!

Działki pod lasem, jedynie 8 km od Morza Bałtyckiego.

Zielone Osiedle - osiedle domów jednorodzinnych
Charzyno pod Kołobrzegiem

 DOM W CENIE MIESZKANIA

Zielone Osiedle - osiedle domów jednorodzinnych
Charzyno
tel. 500 267 590
tel. 502 082 936
info@zieloneosiedle.com
www.zieloneosiedle.com

jest w  minimalnej kolorystyce, pod-
kreślonej nietuzinkowymi dodatkami 
i  bardzo różnorodnym oświetleniem. 
Ten sam motyw powtarza się w kuch-
ni, która została w  ciekawy sposób 
połączona z  salonem, lecz tutaj już 
w  100 procentach zauważalny staje 
się styl kolonialny. 

Ten styl cieszy się ogromną popular-
nością wśród wielbicieli egzotycznych 
podróży i  wszystkich osób zaintere-
sowanych sztuką - tacy są właśnie 
właściciele tego wnętrza. Na szczę-
ście zarówno oni, jak i  ja, zdawaliśmy 
sobie sprawę, że styl kolonialny nie 
może być przesadzony, dlatego tak 
ważne było właściwe skomponowa-
nie wszystkich elementów wystroju.

Styl ten dominuje w całym mieszkaniu 
jednak jest niwelowany przez jasne 
tkaniny, dlatego w  salonie postawi-
liśmy na beżową sofę i  dywan. Duże 
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powierzchnie w  jednym kolorze są 
doskonałym uzupełnieniem aranża-
cji, a  jasne zasłony tworzą wyjątko-
we połączenie z meblami z ciężkiego, 
ciemnego drewna. Lekkości dodają 
również tkaniny zdobione dalekow-
schodnimi motywami. Żeby podkre-
ślić podróżniczy charakter wnętrz, 
na ścianie umieściliśmy wielką mapę 
świata oraz zdjęcia z  podróży. Rów-
nież pamiątki z wojaży stanowią w du-
żej części element dekoracyjny. 

Dużym atutem mieszkania jest sztu-
ka, a  w  szczególności ogromne ko-
lorowe obrazy, jak chociażby ten na 
głównej ścianie w salonie. Połączenie 
stylu etno i klasyki jest jednym z mo-
ich ulubionych, w mojej ocenie, to taka 
trochę współczesna wersja stylu ko-
lonialnego.

Z  racji tego, że pan domu jest mu-
zykiem i  w  wolnej chwili miksuje, 
w  mieszkaniu musiał pojawić się 
pokój muzyczny. Jak to jednak w  au-
diofilskim hobby bywa – „diabeł tkwi 
w  szczegółach”, więc kształt pokoju 
został celowo zaprojektowany w taki 
sposób, by wydobyć jak najlepszą 
akustykę. Panelami akustycznymi 
wyciszona została tylko jedna ściana, 
by dźwięk rozchodził się odpowied-
nio, a  nie był przesadnie stłumiony. 
Co więcej, wybraliśmy takie panele, 
które nie tylko pełnią swoją podsta-
wową funkcję, ale są także istotnym 
elementem dekoracyjnym. W tym po-
koju wszystko również zostało utrzy-
mane w minimalistycznej kolorystyce. 
Dodatkowo charakter pomieszczenia 
podkreśla figurka Freddy’ego Krugera 
ze słynnego horroru, która znajduje 
się tuż obok mikserów i głośników. 
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S
ześć lat Zbigniew Cygler walczył o to, by czyn nieuczciwej kon-
kurencji i  działanie na szkodę firmy nie uszły płazem osobie, 
która obdarzona ogromnym zaufaniem zawiodła je i omal nie 

doprowadziła do upadku przedsiębiorstwa. 

Pan Zbigniew wspomina: - Menedżer, któremu ufaliśmy a który miał 
wszystkie nitki zarządzania w  swoim ręku, przejął po cichu nasze 
rozwiązania, technologie, kontakty kooperacyjne, a na koniec i od-
biorców, otwierając własną działalność o  identycznym profilu jak 
nasza. To w przypadku niedużych firm nic wyjątkowego, jak się póź-
niej przekonałem. Z  tym, że najczęściej sprawcy nie ponoszą żad-

przejeżdżając obok siedziby firmy cyglerstyl na koszalińskim rokosowie, mało kto pomyśli, że jej 
historia mogłaby posłużyć za doskonałą ilustrację rozwoju polskiej przedsiębiorczości ostatnich 30 lat. 
tak jak nie zdaje sobie zapewne sprawy z tego, że stąd właśnie pochodzą meble zdobiące eleganc-
kie butiki w całej polsce i wielkie centra handlowe berlina, ale również luksusowe domy we włoszech, 
Francji i niemczech. Firma po dramatycznych wydarzeniach sprzed kilku lat na nowo nabrała rozpędu, 
choć jej właścicieli kosztowało to ogromnie dużo samozaparcia i wysiłku. a wszystko z powodu postawy 

ówczesnego menedżera. 

autor: andrzej mielcarek

nej odpowiedzialności, bo polski system wymiaru sprawiedliwości 
w takich sytuacjach jest bezradny, a właściwie bezczynny. Ja byłem 
nieustępliwy i z uporem domagałem się ścigania. Po sześciu latach 
prokurator postawił zarzuty nieuczciwemu menedżerowi. Wyliczył 
nasze straty spowodowane działaniem tamtego człowieka na wiele 
milionów złotych. Niedługo rozpocznie się jego proces. 

Początki

Wszystko zaczęło się od Zbigniewa Cyglera i jego pasji stolarskiej. 
Większość projektów, innowacji i  rozwiązań stosowanych przez 

CyglerSTYL
od garażowych eksperymentów 

do meblarskiej elity
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firmę wzięło się z  jego pomysłów. Pan Zbigniew mówi: - Meble są 
w moim życiu obecne od zawsze. Pierwszy z nimi mój kontakt to lata 
szkolne, a uczyłem się w Liceum Plastycznym w Koszalinie. Pomyśla-
łem w jakimś momencie, że coś zmienię w swoim pokoju. Zacząłem 
ciąć i  składać na nowo meble, pomalowałem je na kolorowo. Rze-
czywiście było inaczej. Ktoś ze znajomych zobaczył efekt i zapytał, 
czy bym nie zrobił mu mebli do kuchni. W ten sposób w garażu ojca 
zacząłem robić proste meble przy użyciu bardzo prostych narzędzi. 
Później działałem wspólnie z sąsiadem. Wciągnęło mnie na całego. 
Wymyśliłem sobie, że założę firmę. To były lata osiemdziesiąte, na 
rynku pustki, a więc pewny zbyt. Od początku starałem się doda-
wać coś od siebie, żeby choć w małym stopniu meble miały indywi-
dualny charakter. Od początku również dbałem o  jakość. Robiłem 
różne rzeczy. Otarłem się nawet o meble zabytkowe. Odnawianie 
antyków to była dobra szkoła, bo trzeba było wielu rzeczy się na-
uczyć od zera. Odnawiałem pianina, stare stoły, stoliki. 

Prywatny klient, na zamówienie którego pan Zbigniew wykonywał 
drobne prace, okazał się szefem ośrodka szkolenia kadr admini-
stracyjnych ulokowanego w  pałacu w  podkoszalińskim Nosowie. 
Obiekt miał być wówczas gruntownie wyremontowany. - Zostałem 
zaproszony do udziału w tym przedsięwzięciu - wspomina Zbigniew 
Cygler. - Oczywiście chodziło o  dziedzinę stolarską. Trzeba było 
wymienić odrzwia, drzwi, okna, schody. Pracy było na dwa lata. Za-
cząłem wtedy kompletować małą załogę. Poznawałem świetnych 
fachowców, od których miałem okazję nauczyć się prawdziwej daw-
nej stolarki, rzadkich technik. Niestety, maszyny mieliśmy wówczas 
prymitywne, zamawiane gdzieś u  mechaników „samoróbki”. Takie 
to były czasy końcówki PRL-u. Ale podołaliśmy. Dopiero po zakoń-
czeniu całości uświadomiłem sobie, na co się porwałem, bo to była 
ogromna robota. 

Satysfakcja i rujnujące podatki

Satysfakcja moralna była ogromna, ale od strony finansowej - po-
rażka. Zamawiająca usługę instytucja rzetelnie płaciła, ale służby 
podatkowe uznały, że pan Zbigniew i  jego ludzie zarabiali za dużo, 
więc „dosoliły” rzemieślnikowi podatek wyrównawczy, a  później 
jeszcze domiar podatkowy. Żeby to wszystko pospłacać, nasz roz-
mówca pojechał na saksy. Przelicznik marki niemieckiej do złotówki 
był wówczas taki, że w kilka miesięcy udało się zarobić tyle, by fiskus 
poczuł się zaspokojony. 

Jak podkreśla pan Zbigniew, praca w Niemczech miała – poza zarob-
kami w twardej walucie – również inne dobre strony: - Pracowałem 
w Hesji. Trafiłem na właściciela starego domu, który sam był garn-
carzem ludowym. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłem nowoczesne 
maszyny. Obecnie są one standardem i nikogo nie dziwią, ale wtedy 
ze stolarni nie chciałem wychodzić, takie to wszystko było dla mnie 
nowe i fascynujące. Znów ogromnie dużo się nauczyłem, bo zadanie 
było wymagające. Każdy element musiał być starannie odtworzony 
nie tylko co do wyglądu, ale również określoną techniką i z określo-
nego materiału. Dom był piękny, stary, cały jak dzieło sztuki.

Szał RTV  

Po powrocie z Niemiec, Zbigniew Cygler postanowił robić na sprze-
daż meble RTV: - Właściwie nie pamiętam dokładnie, dlaczego. 
Pewnie dlatego, że wtedy wybuchł w  Polsce boom na wymianę 
sprzętu, czyli telewizory, magnetowidy, wieże stereo, ale brakowało 
odpowiednich mebli. Szafki starannie dopracowywałem, żeby było 
miejsce na płyty, kasety, na schowanie przewodów. Rzeczywiście 
były to meble nie tylko z nazwy RTV. Najważniejsze, że były kolo-
rowe, co nikomu z wytwórców wtedy do głowy nie przyszło. Zaczą-
łem tę ofertę łączyć z zabudowami meblowymi, żaluzjami. Interes 

Przykład urządzenia biura

sklep obuwniczy Bagatt
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się rozwijał. Kupiłem autobus, żeby akwizytorzy mogli klientom róż-
ne rzeczy pokazać. Fajna przygoda. Ale nagle wszystko skończyło 
się jak nożem uciął, bo weszły meble z Zachodu. Obecnie jesteśmy 
na ostatnim etapie tworzenia prototypów mebli na sprzęt grający 
oraz na winyle i  kompakty. Opracowaliśmy solidną, o  konstrukcji 
kompaktowej, szafkę z poczwórną separacją drgań, regulowanymi 
półkami o  pięknym designie i  w  fortepianowym połysku. Druga 
szafka na winyle i kompakty została tak wymyślona, że klient sam 
będzie mógł regulować, ile miejsca przeznaczyć na winyle, a ile na 
kompakty CD. I tu pamiętam, skąd ten pomysł. Kiedyś moja córka 
powiedziała: „Tata, zaczynałeś od szafek na sprzęt RTV, to może 
czas na powtórkę”. Wymyśliła już nawet nazwę i logo – Mono Soni-
tus. Lecz tym razem są to meble dla elity koneserów muzyki, melo-
manów, a więc adresowana do wąskiego grona odbiorców o wybit-
nym słuchu muzycznym.

Sklepy Gino Rossi 

Pojawiło się pytanie: co dalej? - Dowiedziałem się o planie otwarcia 
pierwszego sklepu obuwniczego Gino Rossi w Koszalinie. Pojecha-
łem do Słupska, bo tam działała fabryka, i złożyłem ofertę. Została 
przyjęta. Wtedy dowiedziałem się, że to pierwszy firmowy sklep 
Gino Rossi w ogóle! Stało się tak, bo sprzedaż dla tej marki rozkrę-
cał koszalinian, który przekonał właścicieli do Koszalina. Znaliśmy 
się z nim z wcześniejszych lat i to on mnie dodatkowo zarekomen-
dował prezesowi Maciejowi Fedorowiczowi, jednemu z założycieli 
i  właścicieli fabryki w  Słupsku. Tym sposobem dostałem kolejne 
zlecenie, znowu na sklepy – dwa w Gdańsku, ale tym razem już bez 
części budowlanej, wyłącznie stolarka i  elementy wystroju.  Ale 
kiedy zobaczyłem, jak ta „budowlanka” jest przez innych wykony-
wana, wtrąciłem swoje trzy grosze i  w  konsekwencji coraz więcej 
zależało ode mnie. To był okres współpracy z  gdańskim projek-

Elementy małej architektury w w LP12 Mall of Berlin

Elementy małej architektury w w LP12 Mall of Berlin

Elementy małej architektury w w LP12 Mall of Berlin
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tantem Markiem Kleczkowskim. Koncept plastyczny pochodził od 
niego - drewno oranżowe, wysokiej klasy zielona wykładzina dywa-
nowa, mosiężne litery… Styl klasyczny, angielski. Coś co wydawało 
się wtedy uosobieniem elegancji i najwyższej półki. Praca dla marki 
Gino Rossi była bardzo prestiżowa. Estetycznie to było coś innego 
niż dominujące w tamtych latach krzykliwe, nachalne reklamy; w to 
miejsce wchodziła elegancja i styl.

Firma CyglerSTYL jako jedna z pierwszych stała się kompleksowym 
wykonawcą wyposażenia sklepów rozrastającej się sieci z  marko-
wym obuwiem. Dla klienta była to wygodna sytuacja, bo oto jeden 
podmiot zajmował się w jego interesie wszystkim i nie było już po-
trzeby odrębnie poszukiwać na przykład wykonawców części bu-
dowlanej, elektryków, specjalistów od klimatyzacji, rolet. 

Podróże 

Nowe sklepy Gino Rossi otwierano najczęściej w powstających jak 
grzyby po deszczu galeriach handlowych. Zaczęły się więc podróże 
po całej Polsce. Zaraz po Gdańsku był Poznań. Pan Zbigniew mówi: 
- Pierwszy poznański sklep przygotowaliśmy dla klienta ulokowa-
nego w C.H. przy Garbarach. Takie realizacje były najlepszą naszą 
reklamą. Potencjalni klienci, czyli właściciele sklepów w  centrach 
handlowych, mieli nas na wyciągnięcie ręki, wszystko mogli spraw-
dzić naocznie. 

Zamówień przybywało: Rosja, kraje bałtyckie, Niemcy. Zaczęły się 
więc jeszcze dalsze podróże, już samolotami. - Ciężka praca, bo wy-
magania były wysokie, a my jeszcze nie mieliśmy wystarczającego 
zaplecza sprzętowego, na wszystko trzeba było zapracować. Tak 
więc często nie nocowaliśmy z moimi pracownikami w hotelach, ale 
w przyczepie kempingowej, nawet mimo mrozu. Trzeba było zaro-

bić na sprzęt i na rozwój firmy – wspomina Zbigniew Cygler trudne 
początki. - To była ciężka, katorżnicza praca. Moja żona prowadziła 
księgowość i szyła tapicerkę. Ja po nocach projektowałem i jedno-
cześnie byłem wykonawcą. Ciągle się uczyliśmy, szukaliśmy nowych 
rozwiązań. 

To innowacyjne podejście procentowało, bo klienci otrzymywali 
zabudowy i  meble, a  jednocześnie funkcjonale oświetlenie, dzię-
ki któremu w  sklepie można było bez wielkiego wysiłku zmieniać 
układ regałów, z którym od razu zmieniała się również ekspozycja 
świetlna. Odpowiednio dobrane oświetlenie ma w handlu kapitalne 
znaczenie. 

Berlin po raz pierwszy

Stolica Niemiec w portfolio firmy CyglerSTYL zaznaczyła się wielo-
krotnie, ale dwie realizacje miały znaczenie kluczowe. 

Otwarcie pierwszego sklepu Gino Rossi na Kurfürstendamm, czyli 
głównej ulicy zachodniej części Berlina, było wydarzeniem spekta-
kularnym. Oto w handlowym sercu miasta, gdzie lokują się tylko naj-
mocniejsze światowe marki, powstał sklep z  polskim luksusowym 
obuwiem. Na dokładkę urządzony w stylu dorównującym szykiem 
najlepszym tamtejszym butikom a zaprojektowany przez Zbigniewa 
Cyglera. Wszystko wykonane zostało przez ekipę z Koszalina.

Pan Zbigniew wspomina: - To było zanim jeszcze Polska znalazła się 
w Unii Europejskiej. Musieliśmy uzyskać kontyngent, czyli pozwo-
lenie wykonywania zleceń za granicą. Niemcy bardzo chronią swój 
rynek pracy, więc przeżyliśmy między innymi „nalot” funkcjonariu-
szy tamtejszego Urzędu Pracy. Wszystkie papiery mieliśmy w  po-
rządku. 

Elementy małej architektury w w LP12 Mall of Berlin



i   d e s i G n   i

i   6 8   i

Pierwszy berliński sklep Gino Rossi otworzył CyglerSTYLOWI 
drogę do naprawdę wielkiej i  prestiżowej realizacji - zlecenia na 
SchlossGalerie w  Berlinie. To dwupiętrowa galeria handlowa, 
o  powierzchni dwukrotnie większej niż koszalińskie CH Forum, 
wciśnięta w  starą, zabytkową zabudowę. Wytyczne do projektów 
wykonawczych wymagały rozwiązań stylowych, z  użyciem dużej 
ilości naturalnego drewna i mosiądzu. Zamówienie opiewało nie tyl-
ko na meble we wszystkich przestrzeniach wspólnych kompleksu, 
ale również na wszelkie inne elementy w ciągach komunikacyjnych 
i  holach, a  nawet popielniczki na zewnątrz obiektu. Samych balu-
strad było niemal pół kilometra. Do tego dziesiątki sof, a nawet obu-
dowy wind stylizowane na takie sprzed stu lat. 

- Czekała na nas cała mała architektura – mówi Zbigniew Cygler. 
-  Musieliśmy zaprojektować wszystko i  obmyślić, kto poszcze-
gólne rzeczy dla nas wyprodukuje. Samo projektowanie zajęło 
mnóstwo czasu, a  później przyszła kolej na wykonanie. Samo-
chody jeździły co rusz w tę i z powrotem. Kiedy właściciel galerii 
zobaczył, jak pracowaliśmy z  mosiądzem, zażyczył sobie, byśmy 
wszystkie ramy okien aluminiowych przykryli taśmą mosiężną. 
Było tego 20 km bieżących taśmy. To chyba daje wyobrażenie 
o skali zlecenia? 

Strona logistyczna była kluczowa dla powodzenia operacji. Pro-
centowały wcześniej nawiązane kontakty. Poszczególne elementy 
przygotowywali różni wykonawcy z całej niemal Polski. - Już po cza-
sie stwierdziłem, zresztą nie pierwszy raz w swoim życiu, że w przy-
padku tak małej firmy jak nasza nie miało to prawo się udać, a  się 
udało. To było niczym cud. 

Berlin po raz drugi

Firma zyskiwała kolejne zlecenia – najczęściej powtarzalne, głów-
nie od znanych marek obuwniczych i odzieżowych: Ecco, Geox, In-
tershoe, Solar, Pierre Cardin, Prima Moda, Via Roma i Lidia Kalita. 
Wyposażała dla nich następne punkty handlowe – w kraju i za gra-
nicą. Wydawało się, że wszystko idzie idealnie. 

I  wtedy nagle zaczęły spadać obroty. Wspomniany wcześniej me-
nedżer zwolnił się z pracy. Wkrótce było jasne, co się za tym kryło. 
Przez lata wypracowywane kontakty, powiązania podwykonawcze, 
a przede wszystkim zamówienia zostały w podstępny sposób prze-
jęte i posłużyły do zbudowania konkurencyjnej firmy. 

Zbigniew Cygler nie ukrywa: - Byliśmy bliscy upadku. Uratowało 
nas zlecenie na LP12.  LP12, inaczej Mall of Berlin, czyli znów gale-
ria handlowa w Berlinie, największa w mieście, ulokowana pod ad-
resem Leipziger Platz 12 (stąd skrót LP12). Obiekt pięciopiętrowy, 
kilkakroć większy od wcześniej zrealizowanego Das Schloss. I znów 
to samo zadanie: urządzenie i wyposażenie wszystkich powierzch-
ni wspólnych, czyli ciągów komunikacyjnych, miejsc odpoczynku, 
stref gastronomicznych (tzw. food court). I  tu jedna informacja - 
o 950 krzesłach dla gości części restauracyjnej – daje wyobrażenie 
o wielkości przedsięwzięcia. 

- Kiedy rozpoczęliśmy ukonkretnione rozmowy o  tym, jak ma wy-
glądać wnętrze LP12, jego projektanci chcąc nam ułatwić zadanie, 
wyciągnęli dla unaocznienia swoich oczekiwań zdjęcia SchlossGa-
lerie. Nie wytrzymałem, roześmiałem. Spojrzeli na mnie zdziwieni 
i wtedy wyjaśniłem, że Das Schloss to nasza robota od A do Z. To 
wiele spraw na przyszłość ułatwiło – mówi pan Zbigniew.    

Tu znów kluczowa okazała się logistyka. Znalezienie wykonawców 
na poszczególne elementy, zlecenie setek drobnych rzeczy, zapla-
nowanie produkcji, spięcie terminów w jedno. 

Sklep Grilin Francja

Sala konferencyjna Intermetal Koszalin

Sala konferencyjna Kosmaz Koszalin.

Sala konferencyjna Intermetal Koszalin



Marcin Wódecki, obecny menedżer firmy, prawa ręka właściciela, 
podsumowuje: - Wysłaliśmy do Berlina 20 tirów samych tylko mebli 
a każdy z nich z ponad 20 tonami ładunku, nie licząc ciężarówek in-
nych rzeczy. Wszystko było na czas, a nawet przed czasem, bo klient 
spóźnił się z budową i pół roku nasze meble czekały w jego maga-
zynach. Przygotowując się do realizacji tego zamówienia, znowu 
musieliśmy wiele rzeczy z sobą powiązać. Na przykład wspomniane 
950 krzeseł, specjalnie zaprojektowanych, przeznaczonych do stre-
fy gastronomicznej, wykonała dla nas dawna fabryka mebli giętych 
Famed, zakład ze stupięćdziesięcioletnią tradycją. Współpracowa-
liśmy zresztą z  nimi dłużej. Wyprodukowali także między innymi 
meble do nowej sali obrad plenarnych Rady Miejskiej w Koszalinie, 
którą zaprojektowaliśmy i dla której wykonaliśmy wszystkie meble.

Tak więc chodząc po berlińskim LP12, pamiętajmy: wszystko – poza 
wnętrzami setek sklepów – to robota koszalinian z ulicy Dzierżęciń-
skiej oraz ich kooperantów.  

Odbudowa

Firma przetrwała, ale mocno zmniejszyła zatrudnienie. Zbigniew 
Cygler tak mówi o  odbudowie potencjału: - Od czasu pojawienia 
się u  nas Marcina walczymy z  przeciwnościami losu. Ja w  sprawie 
śledztwa, a  razem z  Marcinem przy odzyskiwaniu rynku. Trudno 
wrócić do poprzedniego poziomu zleceń. W tym czasie zmienił się 
też mocno sam rynek, bo coraz mniej zamówień składają nieduże, 
niezależne firmy. Wszystko ulega koncentracji i  w  sytuacji, kiedy 
wieloma markami (z punktu widzenia klienta odmiennymi) zarządza 
jeden podmiot, stara się on centralizować zamówienia i  w  sposób 
naturalny szuka również wykonawców o dużym potencjale. 

CyglerSTYL pracował niedawno dla marki Lidia Kalita, a obecnie na 
przykład dla marki Semilac. Przygotowuje również „wyspy” dla mar-
ki LEO, które mają stanąć w dużych centrach handlowych. - Zawsze 
wygrywaliśmy technologią. Udawało się nam znajdować rozwiąza-
nia, które powodowały, że meble stawały się lżejsze, a zachowywały 
pożądaną wytrzymałość, były przy tym bardzo estetyczne. Cenimy 
klientów, którzy wiedzą, czego potrzebują. I  tak jest w  przypadku 
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LEO. Trudność tego zadania polega na tym, że w różnych centrach 
handlowych są różne dopuszczalne wysokości wysp handlowych. 
Wymyśliliśmy modułową konstrukcję, gdzie dosłownie przy użyciu 
pilota można wysokość mebli zmieniać, a całość wygląda tak samo 
doskonale niezależnie od tego, czy eksponujemy kompletną wyspę, 
czy tylko jej część. 

Firma stopniowo poszerza pole specjalizacji. To już nie tylko meble 
i rozwiązania dla handlu, ale również meble dla indywidualnych od-
biorców. Taki charakter mają na przykład meble wiszące, którym 
poświęciliśmy w tym wydaniu „Prestiżu” osobną prezentację. 

- Nasze indywidualnie projektowane meble są już w  wielu luksu-
sowych domach za granicą, na przykład we Włoszech czy Francji. 
Współpracujemy z włoskim biurem designerskim, mamy ich zaufa-
nie, bo jesteśmy w stanie zrealizować czasami naprawdę wyszukane 
pomysły. Czasami jest to cały ekskluzywny sklep jubilerski, a czasa-
mi tylko komody wyjątkowej budowy. Te meble wyróżnia często 
szczególny gatunek drewna, rzadki rodzaj obicia. Zamówiony ele-
ment musi częstokroć wkomponować się w  już istniejącą większą 
całość co do koloru, faktury, rodzaju wykończenia. Niektóre mate-
riały sprowadzamy wtedy w krótkich z różnych zakątków świata – 
mówi Marcin Wódecki.

Zbigniew Cygler podsumowuje: - Naszym kapitałem jest gromadzo-
ne przez lata doświadczenie i skumulowana wiedza na temat mate-
riałów, technologii meblarskich, ale również umiejętność łączenia 
jej z  innymi dziedzinami. To pozwala nam podejmować się nawet 
najtrudniejszych zadań. Takie prace przynoszą nam najwięcej sa-
tysfakcji. Kiedy inni produkują meble my je tworzymy, tworzymy 
z pasją! Ostatniego słowa jeszcze nie powiedzieliśmy. 

„Cygler Styl - więcej niż meble” to nie tylko meble o innowacyjnych 
rozwiązaniach technologicznych i  estetycznych, to również np. 
drzwi wykonywane ręcznie tylko w  jednym egzemplarzu, obrazu-
jące zainteresowania klienta, historię lub zamiłowania estetyczne. 
A dla ich autora – Zbigniewa Cyglera - to spełnienie pasji artystycz-
nych.
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F
irma opracowała meble kompaktowe bez widocznych po-
łączeń, które można przykręcić do ścian, i  pod które może 
bez problemu wjeżdżać samobieżny odkurzacz. To ułatwia 

sprzątanie, pozwala utrzymać idealną czystość, ale również zwięk-
sza wrażenie przestronności pomieszczeń. Dzięki rozwiązaniom 
opracowanym przez CyglerSTYL można także zawieszać rozmaite 
urządzenia domowe, choćby lodówkę. Meble „sztywnymi plecami” 
przylegają do ściany, a rozkład ciężaru jest tak obliczony, że do mon-
tażu wystarczają ogólnie dostępne kołki rozporowe i  to wcale nie 
w  ogromnej liczbie. Wszystko jest dokładnie sprawdzone i  na sto 
procent pewne. Meble kompaktowe, bez widocznych połączeń nie-
jednokrotnie wyglądają jak wycięte z  jednego monolitu materiału, 
tworząc piękną kubistyczną formę.

Zbigniew Cygler, założyciel i  właściciel firmy, komentuje: - Takie 
rozwiązanie, ułatwiające zachowanie czystości, to gwarancja kom-
fortu. W  tradycyjnych realizacjach - nawet jeżeli ktoś bardzo dba 
o porządek - to po pierwsze zawsze będzie miał w jakimś stopniu 
zniszczone cokoły mebli, zwłaszcza po dłuższym czasie użytko-
wania, a po drugie gdyby podniósł te meble i zajrzał pod spód, to 

Firma cyglerstyl na rynku mebli handlowych ma ugruntowaną markę. obecnie w coraz większym 
stopniu stawia również na zamówienia indywidualne. proponuje na przykład kompletne urządzenie 

mieszkań i domów w oparciu o meble wiszące. 

autor: andrzej mielcarek

stwierdziłby, że tam „kwitnie” bogate życie. Wilgoć i  kurz to ide-
alne warunki dla rozwoju pleśni, grzybów i  roztoczy. Wiadomo, 
że w przypadku mebli wiszących trudniej pomieszczenia przeme-
blować, bo umocowanie ma charakter trwały. Ale przy tej jakości 
materiałów i  wykonania wnętrza służą latami i  nie prowokują do 
samodzielnych modyfikacji. 

Firma gwarantuje indywidualne podejście do projektowania. Ozna-
cza to, że przygotowując meble do określonych wnętrz, odwołuje 
się do swojego kompaktowego systemu, ale jednocześnie stara się 
idealnie dopasować do przestrzeni, jaką w  jej ręce oddają klienci. 
Meble dedykuje klientom ceniącym sobie indywizualizm.

Marcin Wódecki, menedżer firmy, mówi: - Nasze propozycje adre-
sujemy do klientów, dla których wartością jest to, że wykonujemy 
przedmioty o charakterze jednostkowym. Dla takich, którzy cenią 
to, że projekt jest oryginalnym konceptem opracowanym wyłącz-
nie dla nich i przez to niepowtarzalnym. W Polsce jest coraz więcej 
takich klientów. Zdarzają się zamówienia, które mimo że chodzi 
o meble indywidualnie projektowane, wymagają doskonałej organi-

Meble wiszące
wygoda i szyk
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cyGlerstyl zbigniew cygler
ul. dzierżęcińska 64

75-669 koszalin 
www: cyglerstyl.pl 

tel: 94 34 02 979
kom. 694 439 510

biuro@cygler.com.pl
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zacji pracy od strony logistycznej. Takie zlecenie realizowaliśmy na 
południu Francji, w okolicy Cannes. Meble miały taką konstrukcję, 
że nie można ich było składać na miejscu, w willi do której były prze-
znaczone. Należało znaleźć sposób na ich bezpieczne przewiezienie 
na dużą odległość w  postaci gotowych brył, a  warto wiedzieć, że 
ogromnie dużo było tam szkła. I  znaleźliśmy sposób: meble poje-
chały w ciężarówce-chłodni. Dotarły w idealnym stanie - śmieje się 
Marcin Wódecki. 

Zbigniew Cygler kwituje: - Zamówienia indywidualne wymagają od 
projektanta i wykonawcy dużo więcej, niż produkcja seryjna. Tu nie 
ma mowy o  jakimkolwiek automatyzmie. Klienta trzeba najpierw 
poznać, wsłuchać się w  niego. Trzeba znaleźć się w  jego świecie, 
jego wrażliwości, poczuciu estetyki. Później należy wspólnie z nim 
poszukiwać rozwiązań, które będą mu najbardziej odpowiadały. 
Musimy pamiętać, że nie meblujemy domu dla siebie, ale dla tej 
osoby, która nam zaufała. Ja uwielbiam każdy etap realizacji takich 
indywidualnych zamówień. To okazja do poznania ciekawych ludzi, 
a jednocześnie gimnastyka kreatywności. 

Prezentowane na fotografiach wnętrza to przykłady realizacji indy-
widualnych. W przypadku mebli wiszących są to najczęściej miesz-
kania i domy, ale również nowoczesne biura. 



W
 showroomie każdy może obejrzeć oraz przetestować 
rozmaite rozwiązania kuchenne: począwszy od mate-
riałów, przez okucia i wykończenia, do systemów we-

wnętrznych wyposażenia szafek. Połączenie sił stolarzy i  pro-
jektantów daje gwarancję zastosowania zarówno najlepszych 
rozwiązań technicznych, jak i  ponadczasowego wyglądu zgra-
nego z  wnętrzem. W  najbliższym czasie ekspozycja w  Fornear 
powiększy się o  przykłady i  rozwiązania techniczne dla mebli 
biurowych.

 Na odwiedzających czekają projektantki wnętrz: Alina Szymańska 
i  Monika Delik (Fabryka Wnętrz), które służą radą i  pomocą. Pre-
zentują rozwiązania techniczne zgromadzone w  showroomie, ma-
teriały, sposoby wykończenia mebli oraz sprzęty AGD. Dla klienta 
zaprojektować mogą  pojedynczy mebel lub całe wnętrze zarówno 
kuchenne jak i do każdego innego pomieszczenia.

 Alina Szymańska komentuje: „Naszym zdaniem w  Koszalinie bra-
kowało miejsca, gdzie my jako projektanci moglibyśmy spotkać 
się, zweryfikować pomysły i co najważniejsze zobaczyć oferowane 
przez nowoczesną stolarnię meblową rozwiązania. Zupełnie inaczej 
wygląda praca z  klientem, posługując się jedynie wizualizacjami, 

to pierwsze i jedyne w koszalinie miejsce łączące możliwości stolarni, pracowni projektowania wnętrz 
i lakierni meblowej. nowo otwarta siedziba przy ulicy szczecińskiej 5 oferuje kompleksową obsługę 
klientom indywidualnym a także jest miejscem spotkań dla projektantów. w zależności od potrzeb, 
klient może uzyskać poradę projektową, pełny projekt mebli lub całych pomieszczeń. wyjątkowy rodzaj 

współpracy stolarz-projektant zapewnia kompleksową obsługę, co skutkuje najwyższą jakością. 

a  inaczej, gdy można unaocznić dostępne możliwości. W  Fornear 
wszystkiego można dotknąć, przetestować, sprawdzić działanie 
stosowanych w  nowoczesnych meblach mechanizmów i  uzyskać 
profesjonalną poradę.”

 Michał Kułak właściciel Practical.Meble i  stolarz salonu Fornear 
dodaje: „Chcemy pokazać odbiorcy, że kuchnia, garderoba czy biuro  
to nie tylko modne fronty i nowoczesne okucia, ale przede wszyst-
kim praktyczność. Praca w kuchni nie powinna męczyć i sprawiać 
problemów, a  garderoba powinna zachwycać przemyślanymi roz-
wiązaniami . Składa się na to wiele elementów które chętnie omówi-
my i pokażemy na miejscu”.

 Ekspozycja skonstruowana jest tak, aby dobre pierwsze wrażenie 
wizualne pozostało z klientem przez cały czas jej oglądania i eksplo-
rowania. Wiele rodzajów frontów, otwieranych na szereg różnych 
sposobów kryją mnogość rozwiązań systemowych. Jak wiadomo, 
aby wybrać mechanizmy do kuchni czy garderoby, najlepiej prze-
testować je samemu. Większość okuć i  akcesoriów pokazanych 
w showroomie to produkty marek Peka i Blum, czyli meblarski top. 
Jak jednak zapewniają właściciele, mają do zaoferowania szeroką 
gamę możliwości – na każdą kieszeń.

FORNEAR
inspiracje ze szczecińskiej 5
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Co wyróżnia wyroby od Fornearu? Zastosowanie innowacyjnych 
materiałów takich jak płyty CDF, forniry, frezowane i  gładkie po-
wierzchnie lakierowane a także blaty robocze ze spieków, konglo-
meratów i kompozytów. Nieustająca nauka i szkolenia dają coraz to 
nowsze możliwości w projektowaniu i produkcji.  Za jakością wyro-
bów Fornear stoi nowoczesny park maszynowy. Oferuje na przy-
kład okleinowanie w technologii poliuretanowej, czyli maksymalne 
zabezpieczenie krawędzi przed wilgocią. Ma to ogromne znaczenie 
w przypadku mebli kuchennych czy łazienkowych. 

Stolarnia oferuje także najwyższą dokładność wierceń i frezowania 
– na poziomie parametrów uzyskiwanych w technologii CNC (ang. 
Computerized Numerical Control). Za najwyższym poziomem tech-
nologicznym stoi także pierwsza w  województwie zachodniopo-
morskim lakiernia meblowa sterowana numerycznie. Pozwala ona 
na bardzo szybkie i  jednocześnie precyzyjnie nakładanie powłoki 
lakieru na całą obrabianą powierzchnię. 

Michał Kułak podkreśla jeszcze jeden element, mianowicie: „Rze-
telny, terminowy i dokładny montaż. To dla nas priorytet, aby klient 
miał pewność terminu i jakości montażu zamówienia.” 

Co z  terminami? Te zależą od projektu. – wyjaśnia Pan Michał. –  
Jest on ustalany indywidualnie w zależności od użytych materiałów 
i skomplikowania zamówienia.

Oprócz opisywanej oferty mebli kuchennych i garderobianych For-
near realizuje także szerokie zamówienia dla hoteli, pensjonatów, 
apartamentów wakacyjnych oraz obiektów użyteczności publicz-
nej. Jest to obsługa kompleksowa, która dotyczy całego procesu – 
od projektu, przez produkcję po montaż końcowy. Warto zauważyć, 
że możliwe do wykonania projekty nie obejmują jedynie stolarki 
meblowej. To kompleksowe projekty wnętrz w  każdym aspekcie. 
Od podłogi po sufit. Projektanci zaprojektować mogą rozłożenie 
funkcji, wyposażenie, kolory i materiały, oświetlenie i dodatki. 

Fornear proponuje środy z poradami projektowymi. W każdy trzeci 
dzień tygodnia pomiędzy 9:00 a 17:00 projektantki w showroomie 
prowadzą darmowe porady projektowe. Niezdecydowanym pomo-
gą z doborem materiałów, dekoracji, zasugerują odpowiednie meble 
i rozłożenie funkcji.

Michał Kułak podsumowuje: „Liczymy na owocną współpracę 
z projektantami z zewnątrz. W planach mamy systematyczną orga-
nizację szkoleń produktowych. Dają one możliwość  zapoznawania 
się na bieżąco  z najnowszymi trendami i propozycjami producen-
tów”.

Fornear to kompleksowa obsługa klienta. Lata doświadczenia 
w stolarstwie, lakiernictwie i projektowaniu łączą się dając najlep-
sze efekty. Może wstąpić tam każdy zainteresowany tematyką sze-
roko pojętego designu i dobrej stolarki. Przed wejściem głównym na 
odwiedzających czeka parking. Skontaktować się z  showroomem 
można telefonicznie: 574 088 788, mailowo: biuro@fornear.pl oraz 
przez serwisy społecznościowe (Facebook, Instagram).



Ś
wiąteczne spotkanie firmowe dla pracowników to świetny 
sposób na zintegrowanie zespołu – uważa Monika Różewska-
Chudzik, dyrektor Hotelu Leda SPA****. – Pyszne dania poda-

ne na odświętnie nakrytym stole, do tego zapach pomarańczy, blask 
świec, kolędy w tle – wszystko to sprawia, że możemy porozmawiać 
swobodnie i poczuć się nie jak w gronie kolegów z pracy, ale bliskich 
przyjaciół. A nic tak nie buduje zespołu jak poczucie przynależności. 

W ramach świątecznej oferty Restauracji La Maison można zorgani-
zować kolację lub lunch dla pracowników firmy. Menu jest skompo-
nowane starannie jak zawsze z najwyższej jakości produktów, przy-
wołując wspomnienia domowych smaków z dzieciństwa. Nie może 
więc zabraknąć absolutnego świątecznego klasyka, czyli sałatki 
jarzynowej oraz ryby po grecku. Wśród ryb króluje oczywiście karp, 
ale ci, którzy za rybami nie przepadają, mogą wybrać dania mięsne. 
Świąteczną ucztę zakończy znakomity kompot z suszu oraz sernik 
dyniowy z lodami z rokietnika. Niepowtarzalne smaki dań podkreśli 
bogaty wybór win z całego świata.  

- Naszą kuchnię tworzą ludzie, którzy lubią siebie i swoją pracę, a to 
od razu wyczuwa się w potrawach – mówi Monika Różewska-Chu-
dzik. – Na gości czekają stoły nakryte białymi, grubymi obrusami, co 
stanowi dziś rzadkość w restauracjach, w których dominuje surowy, 
skandynawski styl. O odpowiednią atmosferę dbają z kolei kelnerzy, 
którzy oprócz tego, że muszą być profesjonalni, są po prostu sym-
patycznymi ludźmi, w których towarzystwie każdy dobrze się czuje. 
Ze świątecznej oferty Restauracji La Maison mogą skorzystać nie 
tylko firmy. To również świetna propozycja dla przyjaciół, którzy 

Gwiazdkowe przyjęcie wymaga specjalnej oprawy. wykrochmalone, białe obrusy, lśniące szkło, do tego 
bogaty wybór win i tradycyjne menu. to wszystko oferuje swoim Gościom restauracja la maison 

w kołobrzeskim hotelu leda spa****. 

chcą ze sobą spędzić miły wieczór, w wyjątkowej atmosferze. Stolik 
dla małej grupy 8-10 osób można zarezerwować z dnia na dzień, dla 
większej liczby osób trzeba to zrobić z wyprzedzeniem. Cena: 95 zł 
od osoby.
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Firmowa gwiazdka 
w wyjątkowej atmosferze

kołobrzeg 
ul. kasprowicza 23 

rezerwacja:  94 351 39 15
www.hotelleda.pl





D
o wyboru w spa Strefy 3L jest masaż klasyczny, relaksacyj-
ny, sportowy, aromaterapeutyczny, leczniczy masaż tkanek 
głębokich, masaż z  elementami terapii manualnej, tajski 

stóp, masaż bambusami, hinduski głowy oraz zabieg refleksologii. 
Korzyści z  każdego rodzaju masażu jest mnóstwo: wszystkie do-
tleniają organizm, regenerują tkanki i mięśnie. Lecznicze pozwalają 
pozbyć się bólu, nie tylko w  miejscach, gdzie go bezpośrednio od-
czuwamy – bóle głowy, kolan czy pleców często wynikają z napięć 
w innych częściach ciała, z czego nie zdajemy sobie często sprawy.  

Masaże relaksacyjne natomiast to remedium na stres, bezsenność 
i recepta na lepsze samopoczucie. Dodatkowo sposób na ujędrnie-

masaże mają swoich zagorzałych zwolenników, którzy regularnie korzystają z ich dobroczynnego 
wpływu na zdrowie. niektórzy pozbywają się w ten sposób bólu i napięć, inni stresu, dla wielu osób 
są częścią pielęgnacji, bo pozwalają utrzymać skórę w dobrej kondycji. są niezrównane w odprężaniu. 

strefa 3l ma w ofercie kilkanaście masaży, znakomitych fizjoterapeutów i komfortowy gabinet spa. 
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Strefa SPA to miejsce relaksu

nie skóry, pozbycie się obrzęków limfatycznych, poprawę meta-
bolizmu. Warto je robić zwłaszcza w  sytuacjach dużego napięcia 
nerwowego, które kumuluje się w ciele i  „betonuje” mięśnie, zmę-
czenia fizycznego, ale też systematycznie, dla czystej przyjemności 
i poprawy nastroju. 

Prawdziwie naprawczą moc ma masaż tkanek głębokich (łącznot-
kankowy). Strefa 3L to jedno z  niewielu miejsc, gdzie można go 
wykonać, a  warto, bo spectrum zastosowań jest bardzo szerokie: 
zespoły bólowe, ograniczenia ruchomości stawów, stany poopera-
cyjne, wady postawy, przewlekłe zapalenia stawów, mięśni, ścię-
gien, choroby reumatyczne i zwyrodnieniowe, przeciążenia tkanek 

Strefa 3L
relaks na zdrowie



strefa 3l ul. Jana matejki 1, koszalin
www.strefa3l.pl, kontakt@strefa3l.pl

czynne w godzinach:
pon-pt: 8.00-22.00

sob: 9.00-14.00
#więcej niż trening

miękkich, nerwobóle, stres, zmęczenie. – W  masażu głębokim 
szybciej zyskujemy efekty rozluźnienia i  pozbywamy się bólu niż 
w  klasycznym – mówi Tomasz Marczak, fizjoterapeuta Strefy 3L. 
– Ma on bardziej leczniczy charakter, bo dociera do najgłębszych 
struktur ciała. 

Kluczowa przed rozpoczęciem terapii jest tzw. diagnostyka po-
sturalna, pozwalająca określić problemy oraz dobrać masaż naj-
odpowiedniejszy do potrzeb. Warto zaufać w tym względzie spe-
cjalistom Strefy 3L, którzy na podstawie skrupulatnego wywiadu 
są w  stanie precyzyjnie wskazać, jakie obszary potrzebują najin-
tensywniejszej pracy. – W ramach diagnostyki sprawdzamy zakres 
ruchu, ruchomość kręgosłupa i mobilność ciała – wymienia Tomasz 
Marczak. – Najpierw pytam pacjenta o kondycję, ewentualne kon-
tuzje czy schorzenia. Potem przeprowadzam badanie. Najpierw 
w  odcinku szyjnym, potem w  dalszych odcinkach kręgosłupa, by 
przekonać się, gdzie mięśnie są najbardziej napięte. Sprawdzam też 
lordozę, pion, talię, wysokość guzów kulszowych, łopatek, a także 
zakresy ruchu. Wszystko to daje mi informację, na czym powinie-
nem się najbardziej skupić i jakie partie rozluźniać. 

Oczywiście konsultacja jest niezbędna przed rozpoczęciem masażu 
typu leczniczego, ale warto przeprowadzić ją nawet przed relaksa-
cyjnym. – Na przykład, jeśli ktoś dużo siedzi, można przypuszczać, 
że będzie miał spięte mięśnie szyi i  tam powinien się ogniskować 
ruch – mówi Tomasz Marczak. – Masaż relaksacyjny nie jest tak in-
tensywny, jak sportowy czy leczniczy, ale też znakomicie uwalnia od 
napięcia. Poza tym sama procedura, otoczenie, rozleniwia i odpręża. 
Zdarza się nawet, że pacjenci w czasie masażu zasypiają. 

Najczęściej na masaż do Strefy 3L zgłaszają się osoby zmagające się 
z bólem, ograniczonym zakresem ruchu i sportowcy. Masaże relak-
sacyjne, aromaterapeutyczne, stóp czy głowy najczęściej wybiera-
ją panie. Czasem w połączeniu, więc choć standardowa procedura 
trwa godzinę, zdarzają się też sesje trwające półtorej, a nawet dwie 
godziny. – Klientami są również coraz młodsze osoby, w tym dzie-
ci w wieku szkolnym – mówi Aleksandra Zwolak, menadżer Strefy 
3L. – Przychodzą z wadami postawy, spowodowanymi zbyt długim 
siedzeniem w  ławkach, przed komputerem, telewizorem i  zbyt 
małą aktywnością fizyczną. Masaże są też formą leczenia nerwic 
u dzieci. Czasami jest tak, że rodzic przychodzi na trening do nas, 
a dziecko korzysta z masażu. 

Masaże w Strefie 3L wykonują dyplomowani fizjoterapeuci (męż-
czyźni i kobiety). Wszyscy są pasjonatami zawodu, nieustannie się 
szkolą i doskonalą umiejętności, co gwarantuje pacjentom poczucie 
bezpieczeństwa i komfortu. Z masaży w Strefie 3L można oczywi-
ście korzystać, nie będąc członkiem klubu. Spa mieści się w odręb-
nej sali, wolnej od hałasu. Można też masaże połączyć z treningiem, 
lub trening wspomóc masażami, co wzmocni ciało i poprawi kondy-
cję. Dodatkową zaletą jest opieka tego samego trenera bądź bez-
pośrednia współpraca trenera z fizjoterapeutą. 

Masaże można wykupić pojedynczo, ale klub ma też w  ofercie 
atrakcyjne pakiety – przy zakupie pięciu czy dziesięciu masaży 
można liczyć na okazjonalne ceny. Warto podkreślić, że systema-
tyczne stosowanie masażu jest niezwykle efektywne. Dostępne są 
również vouchery, które doskonale sprawdzą się jako prezent na 
każdą okazję, zwłaszcza, że zaczyna się okres świąteczny. 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej klu-
bu oraz na Facebooku. Warto śledzić zakładkę aktualności – klub 
organizuje mnóstwo spotkań, warsztatów, wykładów, a także dni 
otwarte, w ramach których można zdiagnozować kondycję, ocenić 
ryzyko kontuzji czy wskazać najsłabsze ogniwa aparatu ruchu. 
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Masaż w Strefie 3L to również 
terapia manualna skuteczna 

w walce z dolegliwościami 
bólowymi aparatu ruchu

Coraz częściej na masażach pojawiają się dzieci z powodu 
stresu, z wadami postawy lub z napiętymi plecami, 
z powodu długich godzin spędzonych w ławce szkolnej

Masaż twarzy doskonale wpływa na ujędrnienie skóry
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S
kąd bierze się problem trądziku u  dojrzałych ko-
biet? Nieodpowiednia pielęgnacja? Problemy 
hormonalne? Stres? Dysbioza jelitowa? Naj-

częściej w obrazie przyczynowym jest to współist-
nienie wszystkich tych czynników, przy czym jelita 
stanowią czynnik przeważający.

Dysbioza jelitowa jest to zaburzenie w  liczbie oraz 
w składzie bakterii w jelitach. Bywa przyczyną zabu-
rzeń miejscowych: spowolnienia pasażu, dyskomfortu 
trawiennego, wzdęć, bólów brzucha, dyspepsji (niestraw-
ności), a nawet zaburzeń metabolicznych - hepatopatii, zabu-
rzeń gospodarki cukrowo-tłuszczowej, kwasicy metabolicznej uta-
jonej, problemów z  detoksykacją. Dysbioza jelitowa oraz nadmiar 
toksycznych substancji komórkowych wielokrotnie są przyczyną: 
nowotworów, cukrzycy, otyłości, nadwagi, problemów z  zajściem 
w ciążę oraz jej utrzymaniem, problemów skórnych, a nawet zabu-
rzeń nastroju. Może być również przyczyną chorób autoimmunolo-
gicznych i alergii.

Dziś już wiemy, że nawet 70 proc. komórek układu odpornościo-
wego skupionych jest w  naszych jelitach. Dlatego wszystko co się 
tam dzieje, ma wpływ na naszą odporność, a w konsekwencji u wie-
lu osób manifestuje się również występowaniem zmian skórnych, 
które tak często dotykają kobiety po 30.-35. roku życia. Najbardziej 
szkodliwe dla naszego ekosystemu jelitowego jest pożywienie zbyt 
bogate w czerwone mięso, niskie spożycie błonnika i włókien nie-
ulegających strawieniu, przyjmowanie antybiotyków i leków prze-
ciwzapalnych, nadmiar cukrów prostych, stres, sport wyczynowy.
Stany zapalne w układzie pokarmowym, dysbioza jelitowa, grzybi-
ca, osłabiona bariera jelit czy ich nieszczelność powodują pojawie-
nie się trądziku, głównie w  postaci głębokich stanów zapalnych. 
Znacząco przyspieszają również proces starzenia się skóry.

Jak powinno przebiegać kompleksowe podejście do problemu skó-
ry trądzikowej w  gabinecie? Najważniejsze to wykonać badania. 
Przede wszystkim sprawdzamy stan jelit. Badania wykonujemy na 
zlecenie gabinetu, który współpracuje z  laboratorium, są to bada-
nia zarówno z  krwi jak i  z  próbki kału. Z  badań dowiemy się, czy 
mamy stan zapalny w  jelitach. Sprawdza się poziom białek AMP - 
kalprotektynę oraz beta-defensynę, których poziom podwyższa się 
w  jelitach, gdy jest stan zapalny. Badania można wykonać w  kilku 
opcjach - bardziej lub mniej rozbudowanych, ale o  tym decyduje 
specjalista. Na podstawie wyników badań terapeuta zajmujący się 
mikrodżywianiem dobierze odpowiedni probiotyk, prebiotyk i inne 
substancje poprawiające kondycję jelit. Kolejnym bardzo ważnym 
aspektem jest korygowanie nawyków żywieniowych. Bez tego nie 
zauważymy szybkiej poprawy w samopoczuciu, ani tym bardziej na 

piękna, zdrowa, promienna skóra jest marzeniem każdej kobiety, a coraz częściej również i mężczyzn. 
możliwości dbania o nią jest obecnie wiele, są to zarówno zabiegi korygujące jak i stymulujące procesy 
odbudowy włókien podporowych – kolagenu i elastyny. oferta gabinetowa jest bardzo bogata, jednak 
niestety często podczas pierwszej wizyty okazuje się, że w pierwszej kolejności należy rozwiązać inny 

problem - zmiany trądzikowe.

Trądzik po trzydziestce?

skórze. W przypadku osób z trądzikiem młodzieńczym 
również nieodpowiednia dieta znacznie zaostrza 

zmiany na skórze. 

Po wdrożeniu planu naprawczego dla naszych jelit 
należy zająć się pielęgnacją. Nie istnieją skuteczne 
zabiegi gabinetowe bez odpowiednio dobranej pie-

lęgnacji domowej. Wprowadzanie zdrowych nawy-
ków dotyczy również pielęgnacji w  domu. Podstawą 

sukcesu jest stosowanie substancji aktywnych zawar-
tych w  dermokosmetykach, które faktycznie rozwiązują 

problemy skórne. Jeżeli skóra się nadmiernie przetłuszcza 
i zanieczyszcza oznacza to, że ujścia gruczołów łojowych są zabloko-
wane. Wówczas należy działać substancjami, które będą wpływać 
na regulację wydzielania sebum: kwas pirogronowy i kwas salicylo-
wy. Musimy dbać o regularne usuwanie warstwy rogowej naskórka, 
czyli wykonujemy peelingi. Po dokładnym demakijażu i oczyszczeniu 
uzupełniamy w skórze substancje odpowiedzialne za odpowiedni po-
ziom nawilżenia oraz antyoksydanty tj. wit. C, wit. A (retinol), wit E. 

W  przypadku stanu zapalnego występującego w  jelitach bardzo 
często dochodzi do stresu oksydacyjnego i  możemy mieć do czy-
nienia z  inflammagingiem (starzenie wywołane stanem zapalnym) 
i tutaj pomocne będą zabiegi gabinetowe. Przewlekły stan zapalny 
powoduje uszkodzenie naskórka oraz głębszych warstw skóry. Mo-
żemy uzupełnić ubytki kwasu hialuronowego w  skórze np. zabie-
giem mezoterapii. Sprawdzi się również drenaż limfatyczny, masaż, 
wszelkie zabiegi działające detoksykująco na skórę. W  przypadku 
przebarwień pozapalnych będących konsekwencją procesu gojenia 
stosujemy substancje działające rozjaśniająco - np. kwas azelaino-
wy, kwas migdałowy z n-hydroksysukcynamidem. 

Gdy już opanujemy aktywny stan zapalny i pozostaną blizny, sięga-
my po zabiegi powodujące remodeling i tworzenie nowych włókien 
podporowych skóry, są to zabiegi laserowe oraz mikronakłucia po-
łączone z mezoterapią. Trądzik osób dorosłych jest obecnie jedną 
z częstszych dermatoz, z jakimi spotykam się w gabinecie. Nie każ-
dy jest gotowy na podjęcie wyzwania, jakim jest zmiana nawyków 
i stylu życia, ale bardzo często nie ma drogi na skróty.

Zapraszam na konsultacje do gabinetu Medestetic w Kołobrzegu, 
ul.Mazowiecka 24
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autor: dr n. med. magdalena kiełczewska
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REKLAMA
aparat słuchowy może uchronić starsze osoby z pogarszającym się słuchem przed rozwojem 
demencji, dowodzą brytyjscy naukowcy. choć wielu seniorów boi się stygmatyzacji i widoczności 
swojego aparatu słuchowego, to obawy są bezpodstawne: dzisiejsze urządzenia są praktycznie 
niewidoczne i pozwalają zachować w tajemnicy fakt problemów ze słuchem. 

i   8 4   i

i   w y d a r z e n i a   i

N
ie zawsze jednak tak było. Jak przebiegła ewolucja aparatów 
słuchowych?

Od trąbki do telefonu

Nie wiemy, kto pierwszy w dziejach ludzkości miał problem ze 
słuchem, podejrzewamy jednak jak sobie z nimi radził: niemal na 
pewno przykładał własną dłoń do ucha, tworząc w ten sposób 
pierwowzór trąbki usznej. Wiadomo, że z czasem ludzie zaczęli 
wykorzystywać do poprawiania słuchu rogi zwierząt, muszle czy 
zwinięte kawałki metalu – informacje na ten temat można zna-
leźć w pismach greckich i rzymskich lekarzy. W renesansie trąbki 
słuchowe, czyli prymitywne aparaty poprawiające słuch, zaczęły 
przyjmować coraz bogatsze formy, a w XVII i XIX wieku zaczęto 
je chować w przedmiotach codziennego użytku: wachlarzach, la-
skach czy… fotelach. 

Nie byłoby dzisiejszych aparatów słuchowych bez telefonu. Żona 
wynalazcy telefonu, Aleksandra Bella, była niedosłysząca a nauko-
wiec próbował pomóc jej wrócić do świata dźwięków. Telefon był 
pokłosiem badań nad sposobem wzmacniania dźwięku i stał się in-
spiracją do stworzenia pierwszego aparatu słuchowego z prawdzi-
wego zdarzenia. 

Aparat ten pojawił się na rynku w grudniu 1899 roku, a jego twór-
cą był Miller Reese Hutchinson z firmy Akouohon Company. Urzą-
dzenie zmieniało falę dźwiękową, trafiającą na membranę dużego 
mikrofonu, na falę elektryczną, przekazywaną do odbiornika w słu-
chawce. Ten pierwszy aparat słuchowy był stacjonarny, szybko wy-
czerpywały się w nim baterie i kosztował fortunę (400 ówczesnych 
dolarów, co odpowiada 11 tysiącom dzisiejszych dolarów). Kolejny 
sprzęt wypuszczony przez tę firmę był już przenośny, ważył „tylko” 
1,7 kg. Był też tańszy, bo kosztował 60 dolarów (1700 dzisiejszych 
dolarów). Nosiła go nawet królowa brytyjska, Aleksandra. 

Miniaturyzacja

Prawdziwą rewolucją było zastosowanie lamp elektronowych, któ-
re wzmacniały dźwięk – pierwszy aparat wykorzystujący lampy 
elektronowe trafił na rynek w 1920 roku. Kolejnym przełomem 
było wynalezienie tranzystorów, podobnie jak lampy elektronowe 
wzmacniających dźwięk, jednak zdecydowanie mniejszych. Pierw-
sze aparaty z tranzystorami pojawiły się w 1952 roku. W latach 50. 
stworzono też „dyskretne” aparaty, schowane w okularach, oraz 
aparaty do wnętrza ucha. Pojawienie się na rynku mikroprocesorów 
w latach 70. spowodowało, że z czasem i one znalazły zastosowanie 
w aparatach słuchowych.

lepszy słuch to lepsza pamięć

Fotografie: izabela rogowska  
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Pierwszy aparat, przypominający całkiem te dzisiejsze, pojawił się 
w 1987 roku. Dzisiejsze aparaty są właściwie niewidoczne, potra-
fią tłumić szum otoczenia, pozwalając na lepszy odbiór rozmów czy 
muzyki. Jednak okazuje się, że to nie jedyne zalety współczesnych, 
cyfrowych aparatów słuchowych.

Dźwięk dla seniora

Naukowcy z Uniwersytetu Exeter oraz King’s College London za-
prezentowali podczas dorocznej międzynarodowej konferencji 
Alzheimer’s Association w Los Angeles wyniki swoich badań, z któ-
rych wynika, że noszenie przez starsze osoby z pogorszonym słu-
chem aparatów słuchowych wpływa pozytywnie na ich zdolności 
poznawcze.

W eksperymencie zbadano 25 tysięcy osób po 50. roku życia z pro-
blemami ze słuchem. Połowa uczestników badania swoje deficyty 
w obrębie słuchu korygowała aparatami słuchowymi, połowa zaś 
nie robiła z nimi nic. Badanym trzykrotnie zmierzono funkcje po-
znawcze: na początku eksperymentu, po roku i po dwóch latach. 
Okazało się, że osoby noszące aparat słuchowy lepiej wypadały w 
testach badających pamięć roboczą oraz koncentrację. Wiele wcze-
śniejszych badań wskazywało również, że utrata słuchu wiąże się ze 
zmianami w mózgu, prowadzącymi do pogorszenia pamięci i innych 
zdolności poznawczych.

Dlatego też warto namawiać osoby starsze do korzystania z apara-
tów słuchowych. Tym bardziej, że dzisiejsze urządzenia są dyskret-
ne, mają zdolność do tłumienia dźwięków tła i zdecydowanie mogą 
polepszyć jakość życia swoich użytkowników.



N
aszym celem jest tak prowadzić leczenie pacjentów, by było 
to zgodne i ze sztuką lekarską, i z ich potrzebami – definiu-
je Krzysztof Kałużyński. Terapię stomatologiczną wspiera 

wyposażenie gabinetu w  najnowocześniejszy sprzęt, m.in. mikro-

współczesna stomatologia daje niemal nieograniczone możliwości leczenia i poprawy estetyki uzębie-
nia. nowoczesne gabinety oferują pacjentom opiekę obejmującą równolegle diagnostykę, endodoncję, 
protetykę, periodontologię i ortodoncję. specjalistyczna praktyka stomatologiczna anety i krzysztofa 
kałużyńskich od sześciu lat w taki właśnie, kompleksowy, sposób przywraca – lub tworzy – pacjentom 
zdrowe i piękne uśmiechy. bezboleśnie, komfortowo, z użyciem nowoczesnych technologii i przede 

wszystkim – na długie lata.  
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skopy stomatologiczne, mikromotory endodontyczne, system do 
wypełniania kanałów na ciepło, tomograf komputerowy i  skaner 
wewnątrzustny. Kluczowy jest jednak wysoko wykwalifikowany 
zespół. Współtworzy go 12 osób. Krzysztof Kałużyński specjalizuje 

Wielospecjalistyczna 
opieka nad pacjentem

specjalistyczna praktyka stomatologiczna 

aneta i krzysztof kałużyńscy



się w chirurgii stomatologicznej i  implantologii, ale także stomato-
logii estetycznej, protetyce i  rekonstrukcji zgryzu. Aneta Kału-
żyńska jest specjalistą ortodoncji. Natalia Zofińska specjalizuje się 
w leczeniu zachowawczym i endodoncji mikroskopowej, natomiast 
Marta Berezowska-Kukiełka to specjalistka z  zakresu periodon-
tologii, która dodatkowo jest niezastąpiona w  opiece nad małymi 
pacjentami. Od niedawna w gabinecie pracują również Katarzyna 
Witkowska i Adam Dębowski, którzy zajmują się stomatologią za-
chowawczą i endodoncją. Lekarzy wspiera zespół dyplomowanych 
higienistek i asystentek stomatologicznych.

Nietrudno wywnioskować, że tak szeroki dobór specjalistów po-
zwala prowadzić leczenie kompleksowo, w  bezpośredniej współ-
pracy, zatem w  ramach jednego procesu leczenia uzyskać roz-
wiązanie kilku nieprawidłowości. Wiele problemów dotyczących 
zdrowia jamy ustnej rozwija się początkowo bez wyraźnych obja-
wów, a  z  pozoru niewinny defekt, na przykład brak jednego zęba, 
może wywołać poważne konsekwencje w  przyszłości. To zmiany 
postępujące wolno. Braki uzębienia, dziś nieodczuwalne, z czasem 
mogą doprowadzić do poważnych zaburzeń i  warto, by pacjent to 
wiedział. – Dlatego staramy się, żeby każdy pacjent, który umawia 
się do nas na wizytę, otrzymał pełną informację na temat stanu 
zdrowia swojej jamy ustnej – mówi Krzysztof Kałużyński. – Jeśli jest 
zainteresowany całkowitą poprawą zdrowia i estetyki, wówczas po 
wykonaniu pełnej diagnostyki przystępujemy do omówienia możli-
wych sposobów leczenia. Zależy nam na tym, żeby każdy po wizycie 
u  nas, miał jak najpełniejszą wiedzę na temat stanu zdrowia jamy 
ustnej, ewentualnych prognoz na przyszłość i zarysu tego, co można 
i warto poprawić.

Zarówno szerokie kompetencje zespołu, jak i nowoczesne wyposa-
żenie Specjalistycznej Praktyki Stomatologicznej Anety i Krzyszto-
fa Kałużyńskich, dają możliwość zmierzenia się z wieloma wyzwa-
niami, a trzeba pamiętać, że w bardzo wielu sytuacjach niezbędny 
jest równoległy udział różnych specjalistów. Są oni w stanie zapla-
nować leczenie u pacjentów w każdym wieku, zgodnie z ich potrze-
bami i zaawansowaniem problemów. Bardziej złożone przypadki 
kliniczne, takie jak szkietowe wady zgryzu, gabinet leczy natomiast 
we współpracy z kilkoma klinikami chirurgii szczękowo-twarzowej 
w Polsce.

– W większości sytuacji pacjent po diagnozie otrzymuje od nas kilka 
różnych opcji leczenia – wyjaśnia Krzysztof Kałużyński. – Daje mu 
to szansę wyboru takich metod i  rozwiązań, które będą najlepiej 
dostosowane do jego oczekiwań, potrzeb i możliwości finansowych. 
Warunki biologiczne są bardzo indywidualne, czasami niezwykle 
skomplikowane, trzeba więc wziąć pod uwagę wiele czynników. 
Czasem pacjentowi wystarczy wyleczenie albo wybielenie zębów 
i oczywiście, może u nas z takiej opcji skorzystać. Mamy jasne za-
sady: pod każdą procedurą, niezależnie od zakresu, podpisujemy się 
i nigdy nie wykonujemy niczego, co jest dla pacjenta szkodliwe. Na-
sze kompromisy polegają na tym, że możemy zaoferować tańszą te-
rapię, ale wciąż musi być ona bezpieczna. Unikamy rozwiązań, które 
mogą okazać się nietrwałe. Ostatecznego wyboru metody leczenia 
dokonuje pacjent.

Pacjentem, który wymaga leczenia kompleksowego, opiekuje się 
trzech lub czterech specjalistów. Podstawą jest precyzyjna diagno-
za, oparta o  badanie kliniczne, diagnostykę rentgenowską, w  tym  
tomografię komputerową oraz ocenę zgryzu na podstawie skanu 
wewnątrzustnego i analizy modeli.

Krzysztof Kałużyński: – Pierwszy etap leczenia to zazwyczaj rów-
noległe leczenie periodontologiczne i  zachowawcze. Periodonto-
log ocenia stan dziąseł i przyzębia (profilaktyka parodontozy) i dba 
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specjalistyczna praktyka stomatologiczna
aneta i krzysztof kałużyńscy

koszalin ul. zientarskiego 5/58
kom. 602 782 378

www.stomatologia-kaluzynscy.pl

o wyleczenie ewentualnych infekcji i stanów zapalnych. W leczeniu 
zachowawczym (w skrócie – wypełnianie ubytków i leczenie kana-
łowe) dbamy o  precyzję, wykorzystując możliwości mikroskopów 
i  lup stomatologicznych. Zanim przystąpimy do ostatecznej, pro-
tetycznej rekonstrukcji zgryzu, pomocne może być ortodontyczne 
przygotowanie do tego etapu. Wracamy tu do tematu konsekwencji 
utraty nawet pojedynczego zęba: po kilku latach od utraty zęby są-
siednie mogą być znacznie przemieszczone, co może uniemożliwić 
prawidłowe uzupełnienie, choćby implantami, tego, czego brakuje. 
Tu możliwości terapeutycznych jest mnóstwo: wady zgryzu i prze-
mieszczenia zębów można niwelować wieloma rodzajami aparatów 
stałych (z zamkami) lub nakładkami, na przykład Invisalign. System 
Invisalign, z którego korzystamy, jest najbardziej zaawansowanym 
i najpopularniejszym na świecie systemem nakładek ortodontycz-
nych. Niezwykłą jego zaletą, dzięki cyfrowemu projektowaniu, jest 
bardzo precyzyjne odtwarzanie miejsca, którego często jest za 
mało, by uzupełnić brakujące zęby. Żeby w pełni wykorzystać moż-
liwości każdej z metod leczenia, niezbędne jest duże doświadczenie 
ortodonty. Nasz gabinet jest pierwszym w Koszalinie, który wpro-
wadził leczenie systemem Invisalign.

Finałem leczenia jest protetyka oparta o  własne zęby bądź z  uży-
ciem implantów. Aby uzyskać jak nejlepszy efekt estetyczny i funk-
cjonalny, odbudowa na implantach bardzo często musi być poprze-
dzona dodatkowymi zabiegami chirurgicznymi, polegającymi na 
podniesieniu zatok szczękowych, odbudowie brakującej kości czy 
też poprawy stanu tkanek miękkich zabiegami z zakresu mikrochi-
rurgii periodontologicznej. Nasz zespół pacjenta poprzez te wszyst-
kie etapy prowadzi z największą uwagą, tak żeby na koniec jama ust-
na pracowała fizjologicznie, a więc żeby nie dochodziło do ścierania 
zębów czy przeciążeń stawu żuchwowego, jak to ma w przypadku 
niewłaściwego zgryzu.

Tak obszerne leczenie jest rozłożone w czasie. Mimo że użycie no-
woczesnych technologii bardzo usprawnia i  skraca niektóre pro-
cedury, należy pamiętać o  tym, że wielu procesów biologicznych 
nie możemy przyspieszyć. W  leczeniu zawsze najważniejszy jest 
rozsądek i precyzja planowania oraz wykonywania poszczególnych 
etapów.

Właściciele Specjalistycznej Praktyki Stomatologicznej rozwiewa-
ją jeszcze jeden mit: o zęby dziś dbają nie tylko młodsi ludzie. – Pa-
cjenci w dojrzałym wieku mają coraz większą świadomość potrzeb 
i  możliwości poprawy stanu jamy ustnej – mówi Krzysztof Kału-
żyński. – Chcę podkreślić, że zęby można i trzeba leczyć w każdym 
wieku. Nie powinno się go odkładać na później, ale warto podjąć 
leczenie, nawet będąc seniorem. Estetyka jest bardzo ważna, ale 
jeszcze ważniejsze jest zdrowie, a to w naszej praktyce stawiamy na 
pierwszym miejscu.
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D
o niedawna tlenoterapia dostępna była w  niewielu ośrod-
kach. Z jej dobrodziejstw korzystali na przykład wyczynowi 
sportowcy. Jednak wraz z  rozwojem techniki i  wiedzy me-

dycznej staje się ona coraz bardziej popularna i dostępna. W Kosza-
linie oferuje ją od kilku tygodni Gabinet Hiperbarycznej Terapii Tle-
nowej „OXY” mieszczący się przy ulicy Heleny Modrzejewskiej 4/4. 

Oddychając czystym tlenem w podwyższonym ciśnieniu, korzysta-
my z  naturalnej, nieinwazyjnej i  w  pełni bezpiecznej terapii, która 
pomaga w  leczeniu wielu poważnych chorób, urazów oraz w  pro-
filaktyce zdrowia. Wchłanianie tlenu w  ciśnieniu wyższym niż at-

tegoroczny nobel z fizjologii i medycyny trafił do brytyjczyka i dwóch amerykanów za opisanie 
procesów wyczuwania przez komórki stężenia tlenu w środowisku i adaptowania się do jego zmian. 
to nie przypadek - odkryty zaledwie 250 lat temu tlen wciąż pozostaje przedmiotem badań kolejnych 
pokoleń naukowców z różnych dziedzin. Jednym z najważniejszych odkryć było ustalenie, że tlen 
daje biologiczny napęd naszym komórkom. nie mniej ważnym okazało się to, że można używać tlenu 
w celach leczniczych. od września tego roku z hiperbarycznej terapii tlenowej korzystać można również 

w koszalinie. 

Hiperbaryczna Terapia Tlenowa
naturalna metoda odzyskiwania zdrowia

mosferyczne jest wielokrotnie większe, ponieważ rozpuszcza się 
on w osoczu krwi, limfie, w płynie mózgowo-rdzeniowym i rdzeniu 
kręgowym, co z kolei zapewnia możliwość dostarczenia tego życio-
dajnego pierwiastka do tych komórek, które są zagrożone w swoich 
czynnościach życiowych poprzez przewlekłe niedobory tlenu.

Nasycony tlenem organizm intensywnie regeneruje komórki i odno-
si korzyści, jakie nie mogą być osiągnięte poprzez żaden inny rodzaj 
terapii. Sesja w  komorze hiperbarycznej biostymuluje organizm, 
likwiduje zakażenia oraz odżywia niedotlenione komórki, a w rezul-
tacie wzmacnia układ immunologiczny i pomaga wrócić do zdrowia.

tlenoterapiakoszalin.pl

facebook.com/tlenoterapiaoxy



Terapia hiperbaryczna czystym tlenem oczyszcza z toksyn i metali 
ciężkich, które przyczyniają się do powstawania komórek rako-
wych, więc również jest uważana za skuteczną profilaktykę nowo-
tworową.

Regularnie stosowana hiperbaryczna terapia tlenowa poprawia 
przepływ krwi w  mózgu, dzięki czemu pacjenci wykazują większe 
zdolności zapamiętywania i  koncentracji. Przynosi także korzyści 
w leczeniu stresu, przewlekłego zmęczenia, napięcia psychicznego, 
spadku nastroju oraz niweluje silne bóle migrenowe. Terapia tleno-
wa ma wszechstronny, pozytywny wpływ na nasze samopoczucie 
psychiczne i fizyczne. Pozwala zachować na dłużej młodość, dobre 
zdrowie, aktywuje siły witalne i odpornościowe.

Dzięki zabiegom w  komorze tlenowej odprężymy się, odczuje-
my przypływ energii i  chęci do życia. Pozytywny efekt terapii to 
również lepszy sen, po którym obudzimy się w  końcu wypoczęci. 
Wreszcie, efekty terapii zauważymy także w lustrze. Odżywiona od 
środka skóra stanie się zdrowsza i piękniejsza. 

Komora hiperbaryczna o ciśnieniu 1,3 ATA i 1,5 ATA jest jedną z naj-
popularniejszych na świecie wersji urządzeń do terapii tlenowej. 

W  gabinecie „Oxy” w  Koszalinie korzystamy z  przenośnego urzą-
dzenia o  cisnieniu 1,3 ATA o  miękkiej konstrukcji. Korzyści jakie 
z tego płyną to łatwość obsługi i wygoda użytkowania. Tlen o stę-
żeniu 93% pozyskiwany jest z  koncentratora, dlatego zabiegi nie 
wymagają użycia ciśnieniowych butli tlenowych.
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Gabinet Hiperbarycznej 
terapii tlenowej „oXy”

koszalin, ul. H. modrzejewskiej 4/4
tel: +48 501 474 958

Efekty stosowania terapii tlenowej:
• wzrost komórek macierzystych,
• odbudowa systemu odpornościowego,
• tworzenie nowych tkanek i naczyń krwionośnych,
• działanie bakterio- i wirusobójcze,
• redukcja obrzęków i stanów zapalnych,
• przyspieszenie procesu gojenia ran,
• pobudzenie metabolizmu,
• detoksykacja i biostymulacja organizmu,
• wzrost syntezy kolagenu,
• regeneracja tkanki kostnej i mięśni szkieletowych,
• wzrost sił życiowych.
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Z
azwyczaj reagujemy dopiero wtedy, gdy objawy choroby już 
wystąpią, zaburzając nasze codzienne funkcjonowanie. Gdy 
jest już tak źle, że z trudem wykonujemy codzienne obowiąz-

ki, wtedy sięgamy po mnóstwo lekarstw, które mają jak najszybciej 
doprowadzić nasz organizm do stanu równowagi. Ale to trochę tak, 
jakby obronę przed wrogim wojskiem rozpoczynać w momencie, 
kiedy agresor przedarł się już przez mury obronne i znalazł w cen-
trum miasta! 

Dlaczego jesienią i zimą chorujemy najczęściej?

Grypa i przeziębienia atakują nas głównie w okresie jesienno-zimo-
wym dlatego, że właśnie wtedy nasza odporność spada. A dzieje się 
tak z wielu powodów. Przyczyna najściślej powiązana z porą roku, 
to pogoda. Wychodząc z ogrzewanych pomieszczeń na zewnątrz, 
gdzie często pada deszcz i jest zimno, a potem znów wchodząc do 
ogrzewanych autobusów, samochodów czy mieszkań, narażamy or-
ganizm na częstą zmianę warunków. Raz nam zimno, za chwilę się 
pocimy. Najpierw zakładamy wiele warstw odzieży, potem znów je 
zdejmujemy. Częsta zmiana dwóch ważnych parametrów, tzn. tem-
peratury oraz wilgotności powoduje, że organizm „nie nadąża”, ma-
jąc problem z odpowiednim dostosowaniem się. 

Ale warunki mogą być jeszcze trudniejsze – np. wtedy, gdy na po-
wyższe problemy nałoży się dodatkowo tzw. ekspozycja na wirusy. 
A z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy zmarznięci wsią-
dziemy do nagrzanego autobusu, ściśnięci wśród osób, spośród któ-
rych niektóre będą miały kaszel i katar. Wirus przenosi się z jednej 
osoby na drugą z prędkością 160 km/h – a więc 44 metry jest w sta-
nie pokonać w jedną sekundę!  W takich warunkach nasz organizm 
jest wystawiony na wyjątkowo trudny sprawdzian. Czy można go w 
ogóle zdać? 

Czy można zabezpieczyć się „na zapas”?

Zauważmy, że szczególnie w miejscach publicznych, wszyscy wy-

okres jesienno-zimowy to czas, kiedy jesteśmy najbardziej narażeni na przeziębienia i grypę. 
Gdy pojawią się objawy takie jak katar, kaszel, czy gorączka, przystępujemy do ataku i sięgamy 

po rozmaite medykamenty. ale czy nie lepiej byłoby zapobiegać chorobom niż je leczyć?

Przeziębienie i grypa? 
Lepiej zapobiegać niż leczyć!

stawieni są na te same zarazki – na ulicy, w sklepie, w środkach 
komunikacji, w pracy... Biorąc pod uwagę, że wirusy roznoszą się 
błyskawicznie, to w sprzyjających im warunkach chorzy powinni 
być właściwie wszyscy. Tak się jednak nie dzieje. Jakimś „cudem” 
wirusy atakują tylko niektórych, choć trzeba przyznać, że 5 milio-
nów zachorowań na grypę, zanotowanych w Polsce przez cały 2018 
rok, to niechlubny rekord (dane Narodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego).

Dlaczego jednak przeziębienie czy też grypa nie rozwija się u każ-
dego, kto zetknie się z zarazkami? Odpowiedzią jest odporność 
immunologiczna. To od niej w największym stopniu zależy, co 
stanie się, gdy do organizmu trafi np. wirus grypy. Jeśli organizm 
jest silny, dzielnie odpiera ataki „zewnętrznych agresorów”. Jeśli 
jest słaby – ulega im i wtedy popularne choroby mogą łatwo się 
rozwinąć. 

Zdrowa dieta sprzyja odporności

Liczba zachorowań na grypę najniższa jest w sierpniu, a od września 
w kolejnych miesiącach wzrasta, by apogeum osiągnąć w marcu. Je-
śli jednak chcemy wzmocnić nasz organizm, nie osiągniemy tego z 
dnia na dzień. Skuteczne zapobieganie chorobom wymaga wyrobie-
nia sobie nawyków, którym będziemy wierni przez wiele miesięcy, 
a najlepiej lat.

Jedną z pośrednich przyczyn większej zachorowalności w okresie 
jesienno-zimowym jest ograniczone spożycie owoców i warzyw. A 
więc to dieta może mieć ogromny wpływ na odporność organizmu! 
Przede wszystkim nie zapominajmy, że jesień i zima to najlepszy 
czas na jedzenie cytrusów - pomarańcze czy mandarynki właśnie w 
tym okresie są najsmaczniejsze, a przecież owoce te zawierają mnó-
stwo witaminy C. Oczywiście warto sięgać także po inne owoce i 
spożywać ich jak najwięcej. 

Skoro jednak owoców jest ogólnie mniej, warto wzmocnić orga-
nizm także za pomocą suplementów diety. Niektórzy twierdzą, że 
zamiast nich lepiej spożywać naturalne produkty. Właściwie to 
prawda! Po pierwsze jednak, lepiej przyjmować pewne składniki 
(np. witaminy czy mikroelementy) w formie suplementów niż nie 
dostarczać ich organizmowi wcale. Po drugie natomiast, jeśli zależy 
nam na wysokim stężeniu wartościowych elementów, produkty z 
„warzywniaka” mogą nie wystarczyć. Do takich trudno dostępnych, 
a zarazem niezwykle zdrowych „superfoods” należy m.in. spirulina. 
Spirulina (Arthrospira platensis),  to rodzaj sinic, które są wyjątkowo 
bogate w składniki korzystnie wpływające na odporność organi-
zmu. Szczególną właściwością spiruliny jest zawartość białka, która 
może wynosić nawet 70%. To jednak nie wszystko, ponieważ spiru-
lina zawiera także witaminy A, B, C, D, E, K, magnez, beta-karoten 
oraz znaczne ilości jodu. 
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- Naukowcom z Mississipi University, pracującym pod kierunkiem 
prof. Davida Pasco, udało się uzyskać ze spiruliny sspecjalny eks-
trakt, który aktywuje nieswoisty układ odporności – mówi dr med. 
Andrzej Lasota z firmy Phytomedica. - Odporność nieswoista (natu-
ralna) nie tylko stanowi pierwszą linię obrony przeciwbakteryjnej, 
ale ma zasadniczy wpływ na tworzenie odporności swoistej (ada-
ptacyjnej), którą nabywamy po kontakcie z drobnoustrojem np. po 
przechorowaniu lub po szczepieniach – wyjaśnia. 

Ekstrakt ten jest związkiem lipo-polisacharydowym (LPS). W bada-
niach okazało się, że LPS z sinic około 8 razy skuteczniej pobudza 
komórki układu odporności niż „tradycyjne” LPS z Escherichia coli.
Tego typu ekstraktu nie znajdziemy raczej w „spożywczaku” czy 
„warzywniaku”, jest on jednak dostępny w suplemencie diety Immu-
lina Plus. Suplement ten zawiera także inne, korzystne dla odporno-
ści składniki zaliczane do grupy „super-żywności”, np. beta-glukan z 
drożdży piekarniczych, cynk , a także ekstrakt z owocu aceroli do-
starczający naturalną witaminę C w kompleksie z rutyną.

W efekcie, dieta wzbogacona o suplement z ekstraktem ze spiruliny 
może zdecydowanie pomóc we wzmacnianiu i utrzymywaniu wyso-
kiej odporności immunologicznej. I można to osiągnąć w znacznie 
krótszym czasie niż poprzestając na jedzeniu dużych ilości owoców 
i warzyw.

A co z aktywnością fizyczną?

Dobrze zbilansowana dieta to podstawa zdrowia i odporności, ale 
warto pamiętać, że owoce, warzywa, a nawet suplementy nie zastą-
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pią korzyści, jakie daje aktywność fizyczna oraz hartowanie organi-
zmu. Również w chłodne dni najlepiej nie rezygnować ze spacerów, 
ale gdy pogoda zdecydowanie im nie sprzyja, możemy zastąpić je 
ćwiczeniami fizycznymi wykonywanymi w domu. Nawet kilkanaście 
minut ćwiczeń dziennie może mieć korzystny wpływ na zdrowie.

- Wysiłek fizyczny poprawia skuteczność makrofagów, czyli komó-
rek broniących organizm przed antygenami, w zwalczaniu bakterii 
i wirusów. Gdy ćwiczymy, wzrasta także aktywność limfocytów 
Th, co zmniejsza ryzyko rozwoju zakażeń i chorób autoimmuno-
logicznych. Ćwiczenia zwiększają także stężenie przeciwciał IgG i 
IgM we krwi oraz sprzyjają produkcji innych substancji mających 
wpływ na mechanizmy obronne organizmu. Warto też podkreślić, 
że rozgrzany ćwiczeniami organizm sprawniej radzi sobie z bakte-
riami – tłumaczy dr Andrzej Lasota.
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Kiedy byłem dzieckiem, chciałem zostać...
… ogrodnikiem. Fascynowały mnie rośliny, kontakt z naturą, uwiel-
białem spędzać czas na działce rodziców czy na wsi podczas waka-
cyjnych wypadów z babcią.

W szkole...
… byłem pilny, choć zawsze lubiłem rozumieć to, czego się uczę. Wy-
jątkowo słabo szło mi „kucie na blachę”.

Moja pierwsza praca...
… przy zbieraniu wiśni, podczas wakacji. Potem, gdy byłem już 
starszy - jak zapewne większość rówieśników - pracowałem jako 
kelner lub na zmywaku. Pierwsza poważniejsza praca w  czasie 
studiów to organizowanie imprez integracyjnych dla firm w biurze 
podróży.

Pierwsze zarobione pieniądze...
… wydałem na profesjonalną lustrzankę analogową i wyjazd w Ta-
try. Wówczas też zaczęła się moja kilkuletnia przygoda z fotografią.

Żeby odnieść sukces w zawodzie...
… trzeba odkryć swoją pasję, mieć marzenia i nie bać się ich realizo-
wać. Trzeba też lubić ludzi i budować z nimi otwarte relacje.

Dobry szef...
… rozumie, że praca to środek do osiągnięcia celu, a nie cel sam w so-
bie. Dobry szef nie ogranicza.

U współpracowników cenię...
… profesjonalizm, szczere relacje, kontaktowość, ale też poczucie 
humoru. Lubię pracować z  ludźmi, z  którzy nadają na podobnych 
falach.

Nie zatrudniłabym…
… trudne pytanie, bo wymaga ode mnie jakiegoś szufladkowania, 
a ja nie lubię tego robić. 

Prywatnie jestem...
… serdeczny i otwarty, uśmiechnięty i optymistyczny. Bywa, że ucie-
kam w samotność dla odzyskania harmonii.

Dzień zaczynam...
… od włączenia radia i przygotowania śniadania.

Rodzina...
… postrzegam ją w bardzo szerokim aspekcie, bo przyjaciół też zali-
czam do tego grona.

Zawsze znajdę czas...
… na wspólne gotowanie.

Moim marzeniem jest...
… żeby wszyscy ludzie czuli potrzebę dbania o naturę, estetykę, ser-
deczne relacje i otwartość.

Kiedy nie pracuję...
…czytam, słucham muzyki, ćwiczę, gotuję, spotykam się z  przyja-
ciółmi.

Moje hobby to...
… działka.

Sport jest dla mnie...
… podstawą, by czuć się dobrze i mieć dystans do pracy.

Dewiza, którą chcę przekazać innym...
… jeśli nie kochasz tego, co robisz, to zacznij robić to, co kochasz.

adam wysocki
właściciel sklepu internetowego i showroomu ze wzornictwem pufa design w kołobrzegu. z wykształcenia i zawodu ekonomista-hotelarz, choć 
z pasji do designu postanowił porzucić hotele na rzecz kreowania swojej marki. w czasie wolnym od pracy spełnia się jako działkowiec, uprawiając 
własne warzywa i owoce. zadeklarowany kołobrzeżanin, fan morza, choć uwielbia także uciec w góry na długi trekking. ceni sobie dobrą literaturę, 
muzykę oraz odprężającą sesję jogi.

Adam Wysocki
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Zatrudnij Muzykę w swoim biznesie

Autor: Daniel Król / Audio Marketing Sp. z o.o.

Dlaczego warto zainwestować w muzykę.

Muzyczna Galanteria powstała na początku 2009 roku i 
do dziś wspiera swoimi usługami  tysiące przedsiębior-
ców na terenie Polski. Zapotrzebowanie na “dobrą i tanią 
muzykę” sprawiło, że w 2014 r. został otwarty sklep 
internetowy Soniqa.pl, w którym można wykupić dostęp 
do muzyki zwolnionej do opłat do m.in. ZAiKS. 
Obecnie firma Audio Marketing Sp. z o.o. jest jednym z 
liderów marketingu muzycznego w Polsce. Marka 
Muzyczna Galanteria dzięki dobrze dobranej muzyce i 
dopasowanym komunikatom reklamowym pomaga 
swoim klientom sprzedawać więcej.

Przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają istotną rolę 
audio marketingu w biznesie. 
Muzyka towarzyszy Nam / klientom na każdym kroku, w 
trakcie podróży samochodem, na siłowni, w restauracji, 
czy też gdy robimy zakupy w sklepie lub galerii.
Muzyka dosłownie otacza nas z każdej strony. Przyjemne 
brzmienia skutecznie wpływają na ludzkie emocje i 
likwidują denerwujący efekt ciszy. Stąd też zrozumiałe 
zainteresowanie.

Dzięki muzyce klient w miejscu sprzedaży może poczuć 
się komfortowo, ponieważ profesjonalny audio marketing 

jest w stanie rozluźnić go i zmniejszyć jego poczucie 
“bycia obserwowanym”. 
W obiektach, w których z głośników emitowana jest 
przyjemna, spokojna muzyka klienci są skłonni wydać 
więcej pieniędzy na nieplanowane wcześniej zakupy. To 
są fakty. 
Dzieje się tak, ponieważ dobrze dobrana, spokojna 
muzyka sprawia, że klienci spokojniej przemieszczają się 
między regałami sklepowymi i dzięki temu mają dodatko-
we kilka sekund na to aby zauważyć inne produkty, 
których wcześniej nie planowali kupić.
Szybkie tempo i bardziej energetyczna muzyka np. 
dance, pop sprawdzi się doskonale w sklepach odzieżo-
wych i  innych miejscach handlowych, gdzie klient ma 
szybko i spontanicznie podejmować swoje decyzje zaku-
powe.
Cisza zabija Twój biznes, dobra muzyka sprzedaje.

Masz pytania ?
Adam Dobrzyński 
regionalny opiekun klienta
chętnie udzieli wszelkich 
odpowiedzi lub przyjedzie
T. 94 721 3000, M. 662 16 13 13

|     B I Z N E S     |
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Wybierz 2 w 1 - PRĄD Z MUZYKĄ 
Z ofertą EnerGRA zadbaj o pozytywne wrażenia!

Co ma wspólnego prąd i muzyka ? Jak się okazuje ma i 
to nie tylko dzięki gitarom elektrycznym. Nasza interne-
towa marka SONIQA.pl we współpracy z ENERGA 
Obrót S.A. od początku roku zaoferowana setkom 
klientom profesjonalną usługę muzyczną dla biznesu. 
Podpisując umowę na dostawę prądu do swoich firm 
można było otrzymać pakiet kompilacji muzycznych na 
nośniku USB bądź też dostęp do internetowych kanałów 
radiowych. Największą korzyścią był brak opłat do m.in. 
ZAiKSu. Wszyscy klienci otrzymali stosowne certyfikaty 
potwierdzające legalność muzyki oraz naklejki na szybę 
z informacją o używanej usłudze. 

Oferta otrzymała wdzięczną nazwę EnerGRA i była 
precyzyjnie kierowana do miejsc gdzie muzyka jest 
elementem nieodzownym przy prowadzeniu biznesu. 
Restauracje, kawiarnie, bary, salony fryzjerskie i kosme-
tyczne to miejsca gdzie obecnie gra muzyka z Koszali-
na.

Oferta nie jest aktualnie dostępna. Trwa analiza 
i możliwość jej przedłużenia. Zainteresowanych prosimy 
o kontakt z najbliższym biurem obsługi klienta:

|     B I Z N E S     |

|     3 3     |
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GALERIA HANDLOWA – ZAKUPY W BIEGU CZY MIEJSCE SPO-
TKAŃ I RELAKSU?

Galeria handlowa, zgodnie z  definicją, jest przestrzenią wymiany 
handlowej. Jest to jednak wielkie uproszczenie. Samo to, że przez 
galerie przewijają się tysiące ludzi – klienci, sprzedający, osoby ob-
sługujące budynek, a czasem artyści, młodzi ludzie realizujący pro-
jekty przestrzenne, działacze społeczni, czy muzycy, powoduje, że 
każda galeria ma swój określony klimat. To właśnie wykreowana 
atmosfera oraz oferta usług dodatkowych i wydarzeń specjalnych 
decyduje o tym czy dana galeria jest dobrym miejscem na spędzenie 
wolnego czasu.

W  Galerii Emka tworzymy przestrzeń przyjazną dla rodzin. Poza 
stałymi kącikami z  kanapami i  książkami na wymianę, okresowo 
tworzymy wyspy będące placami zabaw dla dzieci. Galeria jest 
miejscem bezpiecznym. Wnętrze jest czyste, ciepłe i  doświetlone 
światłem słonecznym przez szklany dach. Od czasu do czasu poja-
wiają się w nim zaskakujące obiekty, jak pianino, na którym każdy 
może zagrać, umilając tym samym czas innym. Pozytywny wpływ 
mają też zapachy przy wejściach - ciepłych bułeczek z Asprod, kwia-
tów z kwiaciarni Ginger, czy perfum z Sephory. Dbamy o wizualną 
spójność informacji o promocjach i wydarzeniach. Całą przestrzeń 
spaja, jak wielobarwny haft, niedominująca muzyka przygotowa-
na przez firmę Audio Marketing, stanowiąc dobre tło dla zakupów 
oraz rozmów w kawiarni. Ostatnio, wprowadziliśmy program lojal-
nościowy - Klub Emki, w  którym osoby robiące regularnie zakupy 
w galerii, mogą wymieniać zdobyte punkty na nagrody. Klub Emki to 
nie tylko korzyści finansowe, ale też dobra zabawa. 

C = 100  M = 0  Y = 0  K = 0

R = 0  G = 159  B = 227

Pantone Process Cyan C

C = 0  M = 85  Y = 95  K = 0

R = 231  G = 65  B = 27

Pantone Warm Red C
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W naszej branży dekada to niemal lata świetlne! Zmieniają się tren-
dy, ale też oczekiwania klientów – zarówno pod względem dostęp-
nego asortymentu oraz sposobu jego ekspozycji i  atmosfery, jaka 
w  danych sieciach panuje. Nie zmienia się tylko sposób, w  jaki tę 
atmosferę odbieramy – zmysłami, a  w  tym poprzez słuch. Bardzo 
zależy nam na tym, aby każdy wchodząc do naszych sklepów czuł 
się dobrze i aby wizyty w Stokrotce kojarzyły się jak najbardziej po-
zytywnie – inwestujemy w nowe platformy szkoleniowe dla obsługi 
sklepów, dokładnie selekcjonujemy produkty dostępne w naszych 
sklepach tak, aby klient dostawał jak najwyższą jakość, a także ko-
rzystamy z audiomarketingu. Bardzo się cieszymy, że mamy coraz to 
nowe możliwości, aby klienci czuli się w  naszych sklepach dobrze. 
Odpowiednio dobrana muzyka nie tylko poprawia nastrój, ale też 
pozytywnie wpływa na atmosferę robienia zakupów. Staramy się 
oferować naszym klientom wszystko, co najlepsze. Jeśli poza jako-
ścią dostępnych w  sklepach sieci Stokrotka produktów, możemy 
wpłynąć na ich samopoczucie – jesteśmy za!
 
Autorem wypowiedzi jest Mirosław Wawryszczuk - Dyrektor 
Sprzedaży i Marketingu - Członek Zarządu sieci Stokrotka.

Salon Łazienkowy Bokaro w Koszalinie to jeden z najnowocześniej-
szych i zarazem największych tego typu obiektów w naszym regio-
nie. Na przestrzeni blisko 1300 m2. znaleźć można aż 76 boksów, 
wśród których odwiedzający go klienci otrzymają pomocne źródło 
inspiracji jak ze smakiem można zaaranżować własną przestrzeń 
łazienkową. Koszalińskie BOKARO posiada przyjazną przestrzeń 
ekspozycyjną i swoim salonie korzysta z usług firmy Audio Marke-
ting. Wysoka jakości odtwarzanej muzyki tworzy wyjątkowy klimat 
dzięki któremu klient w trakcie zakupów czuje się jakby był w galerii. 

Projektanci dostępni na miejscu z pomocą komputerów przygotują 
na życzenie klienta aranżacje wnętrza i pokażą wszystko w efektow-
nej wizualizacji.  Klienci znajdą tu również bogatą ofertę produktów 
od czołowych producentów płytek takich jak Opoczno,Tubądzin, 
Pilch, Villeroy & Boch lub Atlas Concorde i każda nawet najbardziej 
wymagająca osoba znajdzie tu coś atrakcyjnego dla siebie. Dla ar-
chitektów przygotowano specjalną strefę w której z powodzeniem 
będa mogli omówić i zaprezentować swoje prace.

Media Expert to lider na rynku RTV i AGD.W całej Polsce posiada 
blisko pięćset marketów. 

W Media Expert nie tylko włączamy niskie ceny! Włączamy od wie-
lu lat muzykę dostarczaną przez Audio Marketing Sp. z  o.o.. Cała 
sieć korzysta z rozwiązań i kontentu muzycznego opracowywane-
go przez ludzi z Koszalina. Będąc na zakupach, przeszukując bieżące 
promocje czy po prostu poznając elektroniczne gadżety z  głośni-
ków dotrze do Państwa muzyka i reklamy precyzyjnie dobrane do 
naszych sklepów.

Marcin Kata 
Kierownik sklepu w Koszalinie 

Zapraszamy do naszych sklepów w  regionie, w  Koszalinie przy 
ul. Bohaterów Warszawy 1, w Kołobrzegu przy ul. Trzebiatowskiej 
20, w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 45
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Na meblarskim rynki firma TROPEX znana jest od wielu lat. Ciągle 
w tym samym miejscu przy ul. Szczecińskiej 5 gdzie na bez mała 5 
tys. metrów kwadratowych można odnaleźć nie tylko meble do 
salonu ale i wyposażenie do każdego pomieszczenia w domu. Asor-
tyment jest ogromny. Od szafy w sypialni, przez krzesła do jadalni 
po szezlong do salonu. Wazony i inne stylowe dekoracje również są 
częścią oferty. Muzyczna Galanteria jest dostawcą muzyki zwolnio-
nej z opłat do Organizacji Zbiorowego Zarządzania. Subtelne utwo-
ry pomagają klientom spędzić przyjemnie czas pomiędzy meblami. 
Muzyka dobrze wpływa również na nastrój pracowników którym 
brak tradycyjnego radia już nie przeszkadza. Nie ma reklam konku-
rencji czy złych wiadomości. Liczy się tylko dobra atmosfera przy 
podejmowaniu decyzji zakupowych. I to nam gra. 

W 1965 roku powstał Spółdzielczy Dom Handlowy SATURN, który 
na stałe wpisał się w historię i krajobraz Koszalina.

O  unikalny charakter Saturna dbają wykwalifikowani pracownicy, 
którzy służą swoim doświadczeniem i wsparciem.

Skompletować tu można całą garderobę. dostępne są tu ubrania dla 
Pań i Panów, bielizna oraz obuwie znanych polskich i europejskich 
marek takich jak Pierre Cardin, Kaskada, Kastor, Tamaris, Marco 
Tozzi.

Saturn swoją ofertę uzupełnia o dobrze zaopatrzony dział dla domu 
i z kosmetykami.

W  domu handlowym zadbano również o  profesjonalny audiomar-
keting od Muzycznej Galanterii, która tworzy przyjazną atmosferę 
w miejscu sprzedaży. Muzyka jest dostosowana do profilu klienta ja-
kim jest osoba powyżej czterdziestego roku życia, która poszukuje 
rzeczy niebanalnych w rzeczywistych rozmiarach.

Myślisz słodkości, mówisz Świat Lodów, Kiedyś jasny punkty w Ga-
lerii Emka jeszcze przed modernizacją. Dziś wyroby  Świata Lodów 
dostępne są w  centrum Koszalina przy ulicy Zwycięstwa via a  vis 
Katedry oraz w  Sarbinowie gdzie cały rok można delektować  się 
nie tylko lodami ale również ciasta, desery i torty na zamówienie to 
codzienność w naszej rodzinnej firmie. Zamówienia można również 
realizować online przez www.architekcitortow.pl

Kilka lat temu doceniliśmy zalety wynikające z dobrze przygotowa-
nej playlisty do ich biznesu. Muzyczna Galanteria dostarcza do dziś 
muzykę precyzyjnie dopasowaną  do tego typu działalności gdzie 
klimat jest ważną częścią marki. Przy okazji Audio Marketing zadbał 
też o techniczną stronę odtwarzania muzyki. Dobrany został sprzęt 
nagłośnieniowy oraz dyskretnie zamontowany. 

Jesteśmy zadowoleni ze współpracy i jesteśmy dobrymi ambasado-
rami usług Muzycznej Galanterii. 
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Cafe Mondo to miejscówka dla koneserów kofeiny, wielbicieli zdro-
wych śniadań i smakoszy przepysznych wypieków. Po porcję kawy 
na miejscu lub z opcją na wynos zaglądają do nas dosłownie wszyscy 
i nic w tym dziwnego bowiem zdolni bariści wyczarowują kawowe 
napary z najlepszych ziaren dokładając wszelkich starań aby były 
wyjątkowe. Rozsiąść się wygodnie w naszych fotelach, obejmij fili-
żankę kawy, zwolnij na chwilę. Daj się oczarować spokojnej muzyce 
od Muzycznej Galanterii. 

Cafe Mondo to miejsce do którego chce się wracać.
Odwiedź nas w Galerii EMKA, ul. Jana Pawła II  20 poziom I 
lub zadzwoń T: 601658404. 
Obserwuj nas na facebooku lub instagram. Cafe Mondo.

Studio Urody „Kamilla” to profesionalny gabinet kosmetyczny 
mieszczący się przy ulicy Nowowiejskiego 12 w Koszalinie. Wykwa-
lifikowani pracownicy z  wieloletnim doświadczeniem gwarantują 
najwyższy standard wykonywanych usług branży beauty. Wycho-
dząc z  założenia, że każda kobieta może doskonale wyglądać, być 
pewna siebie, swej urody i wdzięku zapewniamy indywidualne po-
dejście do klienta.  Muzyka z której korzysta Nasz gabinet jest bar-
dzo ważnym elementem codziennej pracy związanej z  umileniem 
pobytu naszym gościom. Duży wachlarz różnych gatunków mu-
zycznych oferowanych przez SONIQA zapewnia możliwość lepsze-
go relaksu i odpoczynku podczas wykonywanych zabiegów. Zapra-
szamy do skorzystania z naszej oferty, szczegóły na stronie www.
studiokamilla.pl oraz pod numerem telefonu +48 791 840 780 





amy szymańska znalazła się w koszalinie niespełna sześć lat temu w ramach 
międzynarodowej wymiany studentów. po praktyce w miejskiej energetyce cieplnej 
postanowiła pozostać w polsce. pracowała jako lektorka języka angielskiego. od dwóch 
lat prowadzi już własną szkołę językową. niedawno do grona jej  nauczycieli dołączyły 

dwie absolwentki uniwersytetu w tunisie. 

autor: andrzej mielcarek / Fotografie: anna żak
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Angielski z uśmiechem

Amy Szymańska



Z
ałożona przez Amy Szymańską Arena Centrum Języków 
Obcych ma już ponad 200 uczniów. Prowadzi zajęcia gru-
powe i indywidualne, w swojej siedzibie przy ulicy Zwycię-
stwa 126 w Koszalinie, ale również na terenie firm i… za po-

średnictwem Internetu. Oferuje naukę angielskiego, hiszpańskiego, 
włoskiego, arabskiego, francuskiego i polskiego dla obcokrajowców, 
ale oczywiście najwięcej chętnych jest na język angielski. 

Amy jest Tunezyjką, która swoją przyszłość – wraz mężem Macie-
jem i synkiem Emirem – wiąże z Koszalinem. Jest osobą niezwykle 
pracowitą i  kreatywną, co podkreślają wszyscy, którzy ją znają. 
Uczy języków, ale prowadzi również biznesowe warsztaty doty-
czące różnic międzykulturowych. Dla firm prowadzących wymianę 
handlową z krajami pozaeuropejskimi są to bardzo ważne zagadnie-
nia. 

Amy mówi o  sobie: - Jestem absolwentką filologii angielskiej na 
Uniwersytecie w  Tunisie. Mimo młodego wieku posiadam licencję 
do nauczania języka angielskiego Applied Languages on Business 
ISLAIN i Master of English Language and Comunication in Crosscul-
tural Studies. Jestem także native speakerem oraz tłumaczem języ-
ka francuskiego i arabskiego. Poznaję Polskę i dobrze się tutaj czuję, 
ale zdaję sobie sprawę z odmienności kulturowych i dlatego chętnie 
się tymi obserwacjami dzielę z uczestnikami zajęć dla menedżerów. 
Poznawaniu innych kultur, tym razem przez dzieci, ma służyć przy-
gotowywany przez Arenę i jej założycielkę projekt „MyStory”. Ru-
szy on z początkiem grudnia br. 

Program skierowany jest do dzieci w  wieku 10-15 lat. Jego celem 
zaś jest nie tylko rozwijanie kompetencji językowych, ale również 
wywoływanie  zainteresowania dzieci różnymi kulturami oraz pro-
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pagowanie czytelnictwa jako wartościowego sposobu spędzania 
wolnego czasu. 

Projekt „MyStory” z  założenia ma mieć charakter wieloletni. Jego 
pierwsza edycja  polegać będzie na tym, że grupa 15 dzieci w trakcie 
zajęć z lektorami zacznie poznawać opowieści z „Księgi tysiąca i jed-
nej nocy” w  angielskiej wersji językowej. W  drugim etapie uczest-
nicy zajęć stworzą autorskie wersje przeczytanych historii lub na-
piszą własne opowiadania na kanwie poznanych utworów. Później 
teksty te zostaną zweryfikowane (wyłącznie od strony językowej) 
przez nauczycieli, a następnie wydrukowane jako odrębne, bogato 
zilustrowane książeczki. Każda z  nich będzie miała swego autora 
– jedno z  dzieci uczestniczących w  projekcie „MyStory”.  Również 
w  trakcie promocji (m.in. na billboardach)  podkreślone będzie, że 
autorami są konkretne dzieci z Koszalina.

Pomysłodawczyni mówi: - Pragnę mocno zaakcentować dwa fakty. 
Udział w programie jest dla dzieci bezpłatny, a uczestniczyć w nim 
będą nie tylko uczniowie mojej szkoły. „MyStory” nie jest akcją pro-
mocyjną Centrum Języków Obcych Arena, lecz w pełnym znacze-
niu otwartą akcją społeczną.

Warunkiem udziału w  programie było przygotowanie przez kan-
dydata eseju w języku angielskim i poddanie go komisyjnej ocenie. 
Autorzy najlepszych prac zostali zaproszeni do grona uczestników 
„MyStory”. 

Efektem pierwszej edycji projektu stanie się 15 książeczek, które 
mogą posłużyć za pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskie-
go – również w koszalińskich szkołach podstawowych, jeśli wyrażą 
zainteresowanie. Otrzymają one wówczas bezpłatnie odpowiednią 

Fedia Harath Khouloud Hkimi



NOC PEŁNA MAGII I WRÓŻB, ZABAW Z DJ-em
(Specjały Szefa Kuchni serwowane przez całą noc, 0,5l.

wódki czystej na parę, słodki bufet, napoje
zimne i ciepłe, konkursy z nagrodami oraz wróżby)

30.11.2019 Godzina 20:00
150 zł / od osoby

Bal w stylu Agenta 007
- JUTRO NIE UMIERA NIGDY!

(Specjały Szefa Kuchni serwowane przez całą noc, open bar,
słodki bufet, napoje zimne i ciepłe, konkursy z nagrodami) 

31.12.2019 Godzina 20:00 
od 340,00 zł / od osoby

Hotel Verde****, ul. Koszalińska 1, 76-031 Mścice, www.verde.pl
Zapytania i rezerwacje prosimy kierować na adres e-mail: hotel@verde.pl lub telefonicznie tel. + 48 697 350 394

liczbę egzemplarzy. Wydanie książeczek jest możliwe dzięki spon-
soringowi ze strony działających w  Koszalinie prywatnych firm – 
partnerów projektu. 

- Mieszkam w Koszalinie niedługo, ale wiążę z nim swoją przyszłość. 
Zależy mi na tym, by nasze miasto było postrzeganie jako otwarte 
i  kreatywne. Myślę, że projekt „MyStory” przyczyni się do budo-
wania takiego pozytywnego wizerunku. Kolejne edycje programu 
pozwolą koszalińskim dzieciom poznawać kultury innych narodów, 
rozwijać znajomość języka angielskiego, budować poczucie własnej 
wartości przez wspólne twórcze działanie.  

W  Arenie pracuje obecnie pięcioro lektorów: sama założycielka 
szkoły, Marta Kaliszan, Dariusz Lampkowski,  Khouloud Hkimi i Fe-
dia Harrath. Dwie ostatnie panie dołączyły do zespołu w paździer-
niku br. Obie są absolwentkami uniwersytetu w Tunisie. Obie biegle 
władają angielskim, arabskim, francuskim oraz włoskim.

Khouloud Hkimi zapewnia, że po sześciu tygodniach pobytu w Ko-
szalinie zaczyna rozumieć pierwsze polskie słowa. Zwraca uwagę 
na to, że strasznie u nas zimno: - Kupiłam mnóstwo ciepłych rzeczy, 
więc jakoś wytrzymam. Pogoda szybko się u was zmienia. 
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Fedia Harrath również zwraca uwagę na to, że pogoda jest najwięk-
szym wyzwaniem w aklimatyzacji: - Kiedy pojechałyśmy do Mielna 
zobaczyć morze, strasznie wiało. Słońce u was zachodzi tak szybko 
i szybko robi się zimno. Ale radzę sobie, bo ubieram grube wełniane 
swetry i piję dużo ciepłej herbaty i kawy. Bardzo smakuje mi wasza 
zupa kurczakowa. Jak ona się nazywa? Rossuu? 

Amy Szymańska podkreśla, że zajęcia z nativ speakerami mają dużo 
zalet: - Kładziemy nacisk na stronę komunikacyjną. Gramatyka jest 
ważna, ale nie najważniejsza. Nie chodzi przecież o to, żeby ktoś znał 
język „teoretycznie”. Uczymy się języków obcych, żeby rozmawiać. 
To jest zasadniczy cel. A kiedy dzieci zostają sam na sam z nauczy-
cielem niemówiącym po polsku albo słabo mówiącym po polsku, to 
co im pozostaje? Muszą dogadywać się z nim w języku, którego się 
uczą. 

Właścicielka Areny nie wyklucza, że pojawi się w niej więcej nauczy-
cieli z zagranicy. – Wszystko przede mną. Szkoła działa dopiero dwa 
lata – kwituje Amy Szymańska. – Jednego jestem pewna. Koszalin to 
moje miejsce na Ziemi. Z wyboru.  

Od lewej - Fedia Harath, Amy Szymańska, Khouloud Hkimi
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P
owszechnego znaczenia nabiera temat opieki nad osobami 
starszymi. Jest to  szczególnie widoczne za naszą zachodnią 
granicą , gdzie wspomniane procesy są dużo bardziej zaawan-

sowane. Domy opieki już dawno wyszły ze strefy tematów tabu. Se-
niorzy i ich bliscy  dostrzegają konieczność  zapewnienia fachowej 
opieki i wsparcia nie tylko dla osób z wyraźnym uszczerbkiem zdro-
wia, czy takimi schorzeniami jak choroba Alzheimera lub demencja. 
Również osoby w  pełni sił wybierają domy seniora, bo pozwalają 
one  spędzić jesień życia w  sposób aktywny, bezpieczny i  komfor-
towy.

Warto wspomnieć, że niemieccy seniorzy  coraz częściej wybie-
rają ośrodki w Polsce, które gwarantują często lepsze warunki niż 
podobne instytucje w  Niemczech, a  jednocześnie ich oferta jest 
znacznie korzystniejsza ekonomicznie. Od ponad 4 lat na tym wy-

Jak wskazują statystyki, już co szósty polak i co piąty niemiec są emerytami. utrzymujący się od lat 
trend wskazuje, że w 2050 roku osoby powyżej 65. roku życia będą stanowiły 1/3 wszystkich polaków. 
seniorzy stają się coraz bardziej aktywną i widoczną grupą społeczną. starzenie się społeczeństw europy 

jest nie tylko wyzwaniem społecznym i ekonomicznym, ale również naukowym.

Rezydencja Seniora Erania
zaprosiła na dzień otwarty
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magającym rynku świetnie radzi sobie  Rezydencja Seniora Erania 
w podkołobrzeskim Malechowie.

Wyjątkową okazją do poznania tego, jak funkcjonuje na co dzień ta 
placówka, był Dzień Otwarty, który miał miejsce 21 października 
br. Jego celem była nie tylko prezentacja samej Eranii i warunków 
w  niej panujących. Istotną rolę miał tu wątek naukowo-ekspercki, 
który stanowi mocny fundament działania ośrodka. Był to też wy-
jątkowy dzień dla pensjonariuszy, którzy aktywnie uczestniczyli 
w wydarzeniu.

Po oficjalnym otwarciu imprezy goście mieli okazję zapoznać się 
z kilkoma prezentacjami dotyczącymi różnych aspektów starzenia 
się i specjalistycznej opieki. Prelegentami byli przedstawiciele dzia-
łu medycznego ośrodka: dr Marek Zawadzki, pielęgniarka oddziało-
wa – Beata Adamska i podolog – Hubert Dąbek. Ich fachowa wiedza 
wyraźnie była podparta wieloma latami doświadczeń.

Następnie mieszkańcy  zaprezentowali swoje umiejętności ćwiczo-
ne podczas zajęć z  terapii ruchem, tańca na siedząco, muzykotera-
pii (w Rezydencji działa także chór seniorów), zajęć językowych czy 
rehabilitacji.

W  przerwie  nie zabrakło czasu na spacer po terenie i  zajrzenie 
do zakamarków niedostępnych na co dzień dla osób postronnych. 
Następnie mgr Danuta Banaszewska przedstawiła prezentację pt. 
„Radość życia”, która dotyczyła psychologicznych aspektów starze-
nia się. Akcentem kończącym wydarzenie było nabożeństwo dzięk-
czynne za zdrowie seniorów z  udziałem pensjonariuszy w  kaplicy 
Rezydencji Seniora Erania pw. Św. Symeona.

Rola ośrodków dla seniorów coraz częściej nie kończy się na za-
gwarantowaniu opieki i  komfortu swoim mieszkańcom. Wiodące 
instytucje tej branży angażują ich w  życie lokalnej społeczności, 
otwierają się na najbliższe otoczenie, a  także udzielają na forum 
specjalistycznym i naukowym. Takie wydarzenia jak dzień otwarty 
są najlepszym tego przykładem, a  dla samych ośrodków świetną 
wizytówką.



i   s p o ł e c z e Ń s t w o   i

i   1 0 8   i

J
edną z osób, które już wiedzą, że podczas kiermaszu można za 
niewielkie pieniądze kupić naprawdę ciekawe rzeczy, czasami 
o zaskakująco wysokich walorach artystycznych, jest Jarosław 

Loos, biznesmen, założyciel i szef  Fabryki Okien PUF oraz grupy 
okiennej Q4Windows. Część jego nabytków można podziwiać w 
prezesowskim gabinecie i biurach firmy – w tym niezwykle dojrzałe 
grafiki i oleje. 

Jarosław Loos poszedł o krok dalej. PUF podpisał ze szkołą porozu-
mienie o sponsoringu. 

w koszalinie współistnieją dwie szkoły artystyczne, obie kształcące na najwyższym poziomie: 
zespół państwowych szkół muzycznych im. Grażyny bacewicz i zespół szkół plastycznych im. 
władysława Hasiora. obie znakomite, lokujące się w ścisłej krajowej czołówce. w obu młodzież oprócz 
edukacji ogólnej odbywa tę, która ma rozwinąć jej talenty. o ile uczniowie „muzyka” w ciągu roku mają 
sporo okazji zaprezentować się lokalnemu środowisku, o tyle ich koledzy z „plastyka” takich okazji mają 
nieco mniej. tymczasem uczniowie zarówno jednej jak i drugiej szkoły mają się czym chwalić. w dniach 
2-5 grudnia br. podczas dorocznego kiermaszu prac uczniów szkoły plastycznej, będzie można efekty ich 

pracy nie tylko obejrzeć, ale i zakupić.

W szkole artystycznej uczeń 
pracuje podwójnie

Okno na sztukę

Urszula Januszewska, dyrektor „plastyka”, mówi: - Umowa o mece-
nacie artystycznym „Okno na sztukę” zawarta została pomiędzy na-
szą szkołą a firmą reprezentowaną przez pana Jarosława Loosa. Jest 
to porozumienie, które dotyczy finansowania udziału młodzieży w 
ogólnopolskich plenerach artystycznych oraz w pokonkursowych 
wernisażach, podczas których uczniowie odbierają zdobyte nagro-
dy. Konkursy i plenery to dla nich okazja do konfrontacji z młodzieżą 
innych szkół plastycznych, ale również możliwość samorozwoju. 
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Podczas wyjazdów przez kontakt z jurorami, którymi są zazwyczaj 
wybitni profesorowie i artyści, młodzi ludzie wiele zyskują, nie tyl-
ko w sferze artystycznej, ale także w zakresie motywacji do dalszej, 
wytężonej pracy. Uczniowie koszalińskiego „Plastyka” zdobywają 
około 50-60 nagród rocznie, zarówno w konkursach i plenerach 
ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Dotychczas tego typu wy-
jazdy – czasami do odległych miast Polski - finansowali sami rodzice, 
a dofinansowywała rada rodziców. Dla niektórych osób koszty te 
były dużym obciążeniem, poziom zamożności jest przecież różny. 
Trzeba pamiętać, że rodzice naszych uczniów ponoszą systema-
tycznie wydatki na materiały plastyczne – blejtramy, farby, grafity 
i tym podobne, a także na klasowe i międzyszkolne plenery rysun-
kowo-malarskie. Teraz, kiedy mamy zagwarantowane zewnętrzne 
źródło finansowania, możemy skupić się na tym co najistotniejsze 
- stwarzaniu uczniom możliwości rozwoju i odnoszenia sukcesów.

Nagrody i dyplomy uzyskiwane przez młodzież liceum plastycz-
nego to potwierdzenie talentu, ale również podstawa do starań o 
stypendia. - Systematycznie i z sukcesem zgłaszamy kandydatów 
do Nagrody Prezydenta Miasta Koszalina, Nagrody Prezesa Rady 
Ministrów, Nagrody Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To są indywi-
dualne sukcesy uczniów i ich nauczycieli, o których roli nie można 
zapominać. Bez zaangażowania i umiejętności dobrego pedagoga i 
jednocześnie artysty, nie ma sukcesu ucznia – mówi Urszula Janu-
szewska. - Prace plastyczne powstają w zaciszu pracowni lub domu. 
Młody człowiek staje sam na sam ze swoją wrażliwością i umie-
jętnościami naprzeciwko płótna czy kawałka papieru i za pomocą 
środków plastycznego wyrazu stwarza nową rzeczywistość. Taką, 
która zachwyca, zadziwia a czasami przeraża, ale na pewno poru-
sza każdego odbiorcę sztuki. Ten akt twórczy dokonuje się z dala 
od obserwatorów. Jedyny splendor jaki spływa na młodego artystę 
plastyka, to moment gdy jego praca zostaje pokazana szerokiej pu-
bliczności podczas wernisażu albo wtedy, gdy odbiera on nagrodę.

Koszaliński „plastyk” od lat należy do najlepszych w Polsce. Lokuje 
się stale w pierwszej piątce na ponad 60 tego typu szkół plastycz-
nych. Jego uczniowie uczestniczą w dziesiątkach konkursów i ple-
nerów. W większości zajmują czołowe lokaty, w wielu zwyciężają. 
Lista laureatów z ostatniego roku jest długa. Informacje o osiągnię-
ciach wychowanków „plastyka” odnaleźć można na stronie interne-
towej szkoły. 

Pięć lat nauki

Jaka jest organizacja „plastyka” po niedawnej reformie szkolnictwa? 
Pani dyrektor tłumaczy: - Do tej pory była Ogólnokształcąca Szkoła 
Sztuk Pięknych trwająca 6 lat: 3 lata gimnazjum i 3 lata liceum pla-
stycznego. Obok tej szkoły funkcjonowało liceum plastyczne trwa-
jące 4 lata, przeznaczone dla uczniów kończących zwykłe gimna-
zja. W tej chwili Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych wygasa. 
Mamy ostatnie klasy po gimnazjum plastycznym, którego już nie ma. 
W tym roku do liceum plastycznego, przyjęliśmy jedną klasę po gim-
nazjum i dwie klasy po szkole podstawowej. Po podstawówce edu-
kacja w liceum plastycznym jest pięcioletnia, tak jak kiedyś. Zmie-
niła się także nazwa szkoły. Teraz jest to Państwowe Liceum Sztuk 
Plastycznych imienia Władysława Hasiora w Koszalinie. Wróciliśmy 
do starej nazwy sprzed lat. 

Nauka w szkole plastycznej trwa o rok dłużej niż w zwykłym liceum. 
- Realizujemy ten sam program, jak każde inne liceum w Polsce. Do 
tego mamy bardzo dużo przedmiotów artystycznych. U nas uczeń 
nie kończy zajęć o godzinie 13 lub 14, jak w większości szkół ogól-
nokształcących. Podstawowe, obowiązkowe zajęcia trwają do 16, 
a dodatkowe do 18-19. Żeby się rozwijać, trzeba ćwiczyć. Maturę 

nasi absolwenci zdają taką samą jak ci, którzy są w Dubois, Broniew-
skim lub technikach. I zdają ją bardzo dobrze. Matura jest przecież 
dla nich przepustką na studia, również te artystyczne. Godziny 
spędzane nad nauką przedmiotów ogólnokształcących i artystycz-
nych pokazują ogromny wkład uczniów szkoły plastycznej w swoje 
wykształcenie, ale także, a może przede wszystkim - wielkie zaan-
gażowanie i wrażliwość nauczycieli pracujących z tak wyjątkową 
młodzieżą – podkreśla Urszula Januszewska. 

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na początku czerwca. Wcześniej szkoła pro-
wadzi warsztaty w różnych pracowniach, a tuż przed egzaminem - 
spotkania konsultacyjne. 



Kandydaci do liceum plastycznego muszą wykazać się pewnymi 
podstawowymi umiejętnościami  i potencjałem artystycznym. Re-
alizują trzy zadania: rysunek postaci wykonany ołówkiem na karcie 
formatu A3; martwą naturę wykonywaną za pomocą farb plakato-
wych lub akrylowych na takim samym formacie oraz rzeźbę - nie-
wielką formę przestrzenną lub płaskorzeźbę wykonaną w glinie. 

- Oprócz tego jest jeszcze rozmowa o sztuce - mówi Urszula Janu-
szewska. - Na stronie naszej szkoły można znaleźć tematy i zagad-
nienia. Do rozmowy warto się przygotować. Rozpoczyna się ona od 
zaprezentowania wypowiedzi na jeden, wybrany spośród podanych 
na naszej stronie tematów. Następnie kandydat odpowiada na dwa 
wylosowane pytania z zakresu podstawy programowej z plastyki. 
Uczniem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych może zostać 
ten, kto uzyska pozytywne noty za wykonany przez siebie rysunek, 
rzeźbę, pracę malarską oraz rozmowę o sztuce.

Pani dyrektor dodaje: - Jeżeli przychodzi do nas uczeń nieradzący 
sobie z przedmiotami ogólnokształcącymi, może się okazać w trak-
cie nauki, że brakuje mu czasu na przedmioty artystyczne. „plastyk” 
nie jest dla takich osób najlepszą szkołą. Panuje mit, że w „Plasty-
ku” jest „luzik”. U nas uczeń pracuje podwójnie. Jeżeli chce odnosić 
sukcesy, musi sobie radzić z oboma obszarami, czyli wiedzą ogólną 
i kształceniem artystycznym. Jeśli będzie musiał poświęcać cały 
czas na nadrabianie zaległości czy braków z matematyki albo języka 
obcego, to kiedy ma angażować się w pracę twórczą? A jeśli skupi 
się tylko na przedmiotach artystycznych i pominie ogólnokształcą-
ce, może mieć kłopot ze zdaniem egzaminu maturalnego, który jest 
jego przepustką na studia, także artystyczne.

Losy absolwentów

Społeczność szkoły jest mała: średnio liczy około 180 uczniów i 
40 nauczycieli. Kiedy uczniowie odchodzą, wybierają się na studia, 
nadal mają kontakt z nauczycielami i kolegami ze szkoły. Wiadomo 
więc, gdzie się uczą, jak im się powodzi, na ile dobrze szkoła pla-
styczna przygotowała ich do dorosłego życia. Zdecydowana więk-
szość decyduje się na uczelnie artystyczne i dostaje się tam bez-
problemowo, bo wybiera je zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, 
umiejętnościami i predyspozycjami.

Pani Urszula komentuje: - Pasja w szkole przejawia się tym, że 
oczywiście młody człowiek uczy się wielu dyscyplin plastycznych, 
ale większość popołudni spędza w określonej pracowni. Dostaje 
się później na wybrany kierunek w Akademiach Sztuk Pięknych w 
Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu na drugiej, trze-
ciej lokacie. Uczniowie nasi wybierają na uczelniach artystycznych 
rzeźbę, malarstwo, ceramikę, tkaninę, scenografię, konserwację 
zabytków, historię sztuki i inne. My - w liceum plastycznym dajemy 
im podstawy. W szkołach wyższych - kierowani przez profesorów - 
szlifują swoje talenty.

Jak podkreśla pani dyrektor, wszyscy uczniowie uczą się rysunku, 
malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania, ale każdy wybiera też 
specjalizację, z której w ostatniej klasie realizuje pracę dyplomową 
i otrzymuje tytuł plastyka. Specjalizacje spośród których mogą wy-
bierać to projektowanie graficzne, snycerstwo, tkanina artystyczna, 
ceramika artystyczna i fotografia artystyczna. 

Grudniowy kiermasz

Jednym ze sposobów pozyskiwania funduszy na potrzeby szkolnej 
społeczności, a jednocześnie okazją do pokazania efektów nauki, są 
doroczne kiermasze prac uczniów organizowane w okresie przed-
świątecznym. 
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Urszula Januszewska zaprasza na tegoroczny: - Kiermasze wpisa-
ły się na stałe do naszego kalendarza. W tym roku zapraszamy do 
szkoły przy ul. Racławickiej 9 od 2 do 5 grudnia, od godziny 10 do 
18. Zaprezentujemy prace z dziedziny rzeźby, malarstwa, tkaniny, 
ceramiki, projektowania graficznego, fotografii, snycerstwa - rzeźby 
w drewnie. Będą one wyeksponowane w przestrzeni całej szkoły. 
Ceny, przystępne dla każdego, rozpoczynają się od 50 groszy. Uzy-
skane pieniądze pozostaną do dyspozycji rady rodziców, współpra-
cującej ściśle z samorządem uczniowskim naszej szkoły. Umożliwią 
one zakup materiałów plastycznych, wyposażenia, a także nagród w 
szkolnych konkursach. Miło nam będzie gościć  również w tym roku 
licznie odwiedzających nas mieszkańców Koszalina i okolic.
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N
umer umowy POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036375. 
Działania projektowe rozpoczęły się 1  grudnia 2017 roku 
i  potrwają  do 30 listopada br. 68 uczestników projektu- 

uczniów klas I  – IV kształcących się w  ZSCKR w  Boninie w  zawo-
dach: kucharz, mechanik-operator pojazdów maszyn rolniczych, 
technik żywienia i  usług gastronomicznych, technik weterynarii, 
technik mechanizacji rolnictwa i Agrotroniki - brało udział w zaję-
ciach przygotowujących, których program obejmował: zajęcia języ-
kowe (język angielski), doradztwo zawodowe, trening kompetencji 
społecznych   raz przygotowanie kulturowe. Ich zwieńczeniem były 
wyjazdy do portugalskich miejscowości Esposende i Povoa de Va-
rzim. Te niewielkie kurorty, położone nad Oceanem Atlantyckim, 
były miejscem zakwaterowania uczniów i ich opiekunów. Szerokie 
plaże, egzotyczna roślinność i piękna pogoda sprawiły, że wzbudziły 

to projekt realizowany w zespole szkół centrum kształcenia rolniczego im. wincentego witosa 
w boninie. Jest on realizowany w ramach projektu ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów 
oraz kadry kształcenia zawodowego program operacyjny wiedza edukacja rozwój 2014-2020 

współfinansowany z europejskiego Funduszu społecznego.

„Zagraniczna praktyka kluczem 
do sukcesu na rynku pracy”
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one ich zachwyt i nie pozwoliły na nudę. Bogaty program wycieczek 
dał uczestnikom projektu możliwość poznania kultury, tradycji, ar-
chitektury i  historii Portugalii. Zwiedzili oni m.in. Lizbonę, Fatimę, 
Porto, Bragę i  Ponte de Lima. Dzięki partnerowi projektu- Asso-
ciacao de Mobilidade Intercultural Euromob- młodzież doskonaliła 
swoje umiejętności zawodowe u miejscowych pracodawców- każdy 
zgodnie ze swoim kierunkiem kształcenia. Warto podkreślić, że ję-
zykami komunikacji pomiędzy uczniami a   prowadzącymi praktyki 
zawodowe, były języki: angielski i portugalski.

Wszyscy uczestnicy projektu oceniają program wyjazdu oraz jego 
realizację bardzo pozytywnie. Udział w  nim pozwolił uczniom na 
podwyższenie kompetencji zawodowych i  językowych, rozwój 
umiejętności osobistych, nawiązanie znajomości, a  nawet spełnie-
nie marzeń związanych z wyjazdem za granicę.

Koordynatorem projektu jest pani Renata Kwolek- doradca zawo-
dowy w ZSCKR w Boninie.



D
la Orwella stał się on prawdopodobnie inspiracją do napi-
sania „Folwarku zwierzęcego”. Wielka chwała Agnieszce 
Holland, że przywołuje z europejskiej niepamięci tę postać. 

I chwała Mirosławowi Wlekłemu, że do filmowej opowieści dopisuje 
kontekst nasycony nieznanymi faktami z życia bohatera. 

„Hołodomor” (ukr. Голодомор, dosł. zamorzenie głodem) – słowo 
nowotwór, powstałe z dwóch innych: „głód” i „mór”, dla Ukraińców 
oznacza wspomnienie zbrodni popełnionej przez bolszewików na 
ich narodzie w latach 1932-1933, kiedy skazali oni miliony ludzi na 
śmierć głodową, żeby złamać ducha oporu wobec kolektywizacji 
wsi. 

Liczbę ofiar tej zbrodni na Ukrainie i  w  południowej Rosji ocenia 
się na od 6 do 10 milionów (łącznie w trzech falach głodu w okre-
sie 1921-1936 zginęło 10 mln Ukraińców; wszystkich ofiar głodu 
w ZSRR w okresie międzywojennym mogło być nawet 20 mln). 

W Rosji i na Ukrainie ludzie ginęli z głodu, a na zachodzie Europy nikt 
praktycznie o tym nie wiedział. Ba, nawet w z natury konserwatyw-
nej Wielkiej Brytanii dominował ton życzliwości wobec ekspery-
mentów gospodarczych dokonywanych przez komunistów. Zachód, 
od 1929 roku, dusił Wielki Kryzys, a Sowieci budowali w tym czasie 

nie wiadomo, czy George orwell i Gareth Jones 
znali się osobiście. obaj swoimi tekstami 
obnażali prawdziwe oblicze komunizmu, obaj 
doświadczyli działania „długich rąk” tych, przed 
którymi ostrzegali. z tym, że Jones zapłacił 

za swoją reporterską uczciwość życiem. 

Obywatel 
Gareth 
Jones 
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nowe fabryki, linie kolejowe, wielkie zapory i elektrownie wodne. To 
imponowało, kiedy patrzyło się tylko na liczby. Kosztów ludzkich nie 
było widać. 

Jak to możliwe, że w mediach zachodnich i świadomości elit trwał 
fałszywy obraz „raju na ziemi”? Były trzy podstawowe powody 
tego stanu rzeczy. Zachód sprowadzał z  Rosji żywność i  surow-
ce, które były tańsze od importowanych z  innych źródeł. Z kolei 
bolszewicy po carskiej ochranie przejęli umiejętność postępo-
wania z  tymi, którzy mogli „przemycić”, wracając do swych kra-
jów, prawdziwy obraz rzeczywistości. Dziennikarzom i pisarzom 
udzielali wiz niechętnie, najczęściej tym, których sympatii mogli 
być pewni (jak na przykład George Bernard Shaw). Podejmowali 
ich po królewsku, pokazywali im, co chcieli, najczęściej rzeczy za-
inscenizowane  – np. wzorcowe kołchozy, fabryki, osiedla robot-
nicze, sierocińce. Innych, jak nieliczni stali korespondenci mediów 
europejskich i  amerykańskich, zwyczajnie korumpowali albo 
szantażowali wydaleniem lub ujawnieniem na przykład występ-
ków obyczajowych. 

W  takiej sytuacji obraz płynący z  Rosji Radzieckiej był mniej wię-
cej taki, na jakim bolszewikom zależało. Wyłamał się tylko Gareth 
Jones.

autor: andrzej mielcarek
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Kiedy w 1932 roku mimo wszystko przeciekały do Europy sygnały 
o wielkim głodzie, władze radzieckie zaradziły temu po swojemu: 
wydaliły część dziennikarzy, a tym którzy mogli pozostać (najczę-
ściej w Moskwie, a „Moskwa to nie Rosja” – jak to udowodnił wkrót-
ce Jones), nie wolno było się poruszać po kraju bez specjalnego 
zezwolenia i „opieki” funkcjonariuszy policji politycznej. Dlaczego 
więc udało się Jonesowi zobaczyć i zrelacjonować prawdziwy ob-
raz sytuacji? 

Czujność Rosjan uśpił fakt, że będąc wcześniej dwukrotnie w ZSRR 
nie występował on oficjalnie jako dziennikarz, ale sekretarz i osobi-
sty doradca Davida Lloyd George’a, byłego premiera Wielkiej Bry-
tanii, bardzo życzliwie nastawionego wobec bolszewików. Udzielili 
mu więc wizy i pozwolili pojechać do Charkowa. 

Na kilkadziesiąt kilometrów przed miastem, Jones wysiadł z  po-
ciągu (trzeciej klasy, z  twardymi ławkami, którymi jeździli zwykli 
obywatele) i  poszedł dalej na piechotę. To co zobaczył, było nie 
tylko przerażające, ale trudne do wyobrażenia. W regionie czarno-
ziemów, które karmiły dawniej pół Europy, ludzie ginęli upodleni 
głodem. Upodleni, bo zanim zmarli, z ludzi normalnych stawali się 
często szaleńcami, bestiami gotowymi zabić za kęs chleba, ucie-
kającymi się nawet do praktyk kanibalizmu. Dlatego wielokrotnie 
odradzano Garethowi Jonesowi dalszą pieszą podróż, bo mógł stać 
ofiarą napaści, w końcu był dobrze ubrany i niósł plecak, a w nim 
coś do jedzenia... 

Jones jednak dotarł do Charkowa cały, wrócił do Moskwy, a znala-
złszy się w Berlinie, od razu podczas odczytu podzielił się tym, co 
widział. Jego rewelacjom natychmiast dawali odpór ci, którzy oglą-
dali Rosję tylko w  Moskwie a  swoje wyobrażenia kształtowali na 
podstawie tego, co słyszeli od funkcjonariuszy reżimu. 

Najbardziej znany i  obdarzany na Zachodzie zaufaniem skorum-
powany dziennikarz, Walter Duranty, wymyślił taki oto eufemizm: 
„Nie można powiedzieć, że panuje głód: powszechna jest tylko 
śmiertelność wskutek chorób spowodowanych niedożywieniem”. 
Podobnie kłamali inni. Nieliczni po latach przyznawali, że zaszczuli 
Garetha Jonesa i  sprzeniewierzyli się etyce zawodu dziennikar-
skiego.

Niszczenie młodego idealisty to ich wielka wina, ale prawdziwa 
zbrodnia to wytworzenie fałszywego obrazu, który rozgrzeszał 
sumienia przywódców i społeczeństw Zachodu. W odnalezionym 
w 1972 roku szkicu „Wolność prasy” Orwell notował: „Inteligencja 
brytyjska, czy też jej znaczna część, wykształciła w sobie poczucie 
nacjonalistycznej lojalności w  stosunku do ZSRR; ludzi tych opa-
nowało niezachwiane wewnętrzne przeświadczenie, iż wątpienie 
w  mądrość Stalina graniczy ze świętokradztwem”. Jeszcze gorzej 
było we Francji, w  której komunizm miał wielu zdeklarowanych 
zwolenników. Warto o tym pamiętać, kiedy analizujemy stosunek 
aliantów do sprawy polskiej w drugiej połowie II wojny światowej 
i po jej zakończeniu.

Gareth Jones zginął w do końca niewyjaśnionych okolicznościach 
w dwa lata po powrocie z Ukrainy, kiedy reporterska ciekawość za-
niosła go do Mandżukuo, marionetkowego państwa stworzonego 
przez Japończyków na terenie Mandżurii graniczącej z ZSRR. Wia-
domo tyle, że został porwany przez „nieznanych sprawców”, wy-
wieziony w  niewiadomym kierunku i po dwóch tygodniach zamor-
dowany. Wiadomo również, że po latach ludzie otaczający Jonesa 
w Mandżukuo okazali się agentami NKWD. 

Mirosław Wlekły: „Gareth Jones. Człowiek, który 
wiedział za dużo.” Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2019



 Zapraszamy do składania zamówień świątecznych 

ostatnich dni życia. Książka pełna nieznanych wcześniej anegdot 
(często bardzo pikantnych) o  polskim środowisku filmowym. Kutz 
odkrywa w niej swoje tajemnice. Z odwagą opowiada, jak wyrwał 
się ze Śląska, jaką cenę zapłacił za swoje wybory i co dawało mu siłę 
w podążaniu własną artystyczną drogą. Pisząc o ukochanym Śląsku 
czy środowisku artystycznym, wydobywa na jaw nieznane dotąd 
zjawiska i  fakty. Z  ironią podsumowuje ponad 50 lat swojej pracy 
twórczej. Ta opowieść pozwala zrozumieć, na czym polegał feno-
men reżysera.

ROMAN WARSZEWSKI: „DZIKOWSKA” 
Pierwsza biografia legendarnej podróżniczki, współautorki tele-
wizyjnego programu „Pieprz i wanilia”, towarzyszki życia Tony’ego 
Halika. Jej droga na szczyty nie była łatwa. Za swoje odważne de-
cyzje często musiała płacić wysoką cenę. Krótko po wojnie dzia-
łała w  młodzieżowej organizacji antykomunistycznej, za co trafiła 
do więzienia, a  odsiadka przypominała jej o  sobie przez wiele lat. 
W świecie wielkich podróżników wybierała własną drogę, przecie-
rając szlaki kolejnym globtroterkom. Z  życia czerpała, ile się tylko 
da. Pierwsza biografia Elżbiety Dzikowskiej to opowieść o niezwy-
kłej kobiecie i jej życiu pełnym pasji i wyzwań. 

ERIC-EMMANUEL SCHMITT: „FELIx I NIEWIDZIALNE źRÓDŁO”
Jego imię znaczy „szczęśliwy” – Felix wie to od mamy, Fatou, która 
mieszka w Paryżu i prowadzi kawiarnię, ale pochodzi z Afryki i ma 
moc nadawania znaczeń, bo widzi i  rozumie więcej niż inni. Felix 
o  swoim szczęściu nie myśli do czasu, gdy pewnego dnia wszyst-
ko w jego życiu się zmienia. Mama przestaje się uśmiechać, a w jej 
oczach gaśnie życie. Sprawia wrażenie martwej w środku. Chłopiec 
postanawia ratować ją za wszelką cenę – zabiera Fatou do magicz-
nej, migoczącej kolorami Afryki, gdzie na kobietę czekają duchy 
przodków. Pustynna ziemia skrywa potężne tajemnice, o  których 
zachodni medycy nie mają pojęcia. Wśród nocy, w  jasnym świe-
tle księżyca do głosu dochodzą pradawne siły – tylko one mogą 
wskrzesić w Fatou wolę istnienia i na powrót zjednoczyć ją z ziemią, 
która dała jej życie. Najnowsza powieść Erica-Emmanuela Schmitta 
to kolejna odsłona bestsellerowego Cyklu o Niewidzialnym. Podob-
nie jak niegdyś bohater „Oskara i pani Róży” Félix musi odkryć sens 
życia, a ma na to niewiele czasu.

JULITA BATOR: „PRZEPIS NA ZDROWIE”
Nowa książka autorki bestselleru „Zamień chemię na jedzenie”, któ-
ry sprzedał się w  nakładzie 200 tysięcy egzemplarzy! Tym razem 
Julita Bator, świadoma mama, pisarka i  blogerka, rozmawia z  wy-
bitnymi specjalistami, którzy udowadniają, że istnieją sprawdzone 
sposoby na zdrowe i  komfortowe życie. Mówi o  genezie książki: 
„Zmagając się z towarzyszącymi mojej rodzinie wieloma problema-
mi, szukałam najlepszych lekarzy i rozwiązań. Przyznam, że nie za-
wsze było to łatwe, lecz w końcu trafiliśmy na kompetentnych spe-
cjalistów, którzy zmienili nasze życie. Przekonałam się, że kluczową 
rolę odgrywa właściwa diagnoza. Sukces mojej pierwszej książki 
nauczył mnie, że warto popularyzować wiedzę i dzielić się swoimi 
doświadczeniami, czego rezultatem jest „Przepis na zdrowie”.

KAZIMIERZ KUTZ: „BęDZIE SKANDAL”
Autobiografia wybitnego reżysera i  pisarza, którą pisał niemal do 

nowości i hity 
wydawnictwa 

czerwone i czarne

Prestiżowe 
książki

proponuje: andrzej mielcarek
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Fotografie: Agnieszka Orsa

Jaquar Event 
Night 2019

Pod jednym dachem, w  siedzibie Pia-
ny Sp. z  o.o., udało się zgromadzić 
najwybitniejszych architektów, pro-
jektantów wnętrz, deweloperów 
i  właścicieli hoteli. A  wszystko z  okazji 
otwarcia nowo powstałego showroomu 
firmy Jaquar. Dystrybutorem jej wyro-
bów na rynku polskim jest firma A4H. 
Jaquar to producent ceramiki łazien-
kowej i  armatury, projektowanej m.in. 
przez Włocha Matteo Thuna. Wieczór 
uświetniła grupa rockowa, a  ponad 200 
gości bawiło się do rana. Event obfitował 
w  różne atrakcje - były roboty robiące 
drinki, hologramowe postacie, laserowe 
pokazy. To pierwsza impreza promocyj-
na w  Kołobrzegu przygotowana z  takim 
rozmachem, ale z pewnością nie ostatnia.
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Fotografie: Marta Figarska

Koncert z dobrym 
skutkiem

Gwiazdą VI Koncertu Charytatywnego 
Fundacji „Zdążyć z Miłością”, który odbył 
się 9 listopada br. w  sali Filharmonii Ko-
szalińskiej, była Kasia Kowalska. W  jego 
trakcie zebrano 53 169,37 zł. Podobnie 
jak w  latach poprzednich beneficjenta-
mi wydarzenia są podopieczni Fundacji 
– samotne matki z  dziećmi z  mieszkań 
chronionych, osoby ubogie oraz chore 
i  niepełnosprawne. Jak poinformowała 
prezes Małgorzata Kaweńska-Ślęzak, 
Fundacja otrzymała od ZBM na wniosek 
prezydenta Piotra Jedlińskiego kamie-
nicę przy ul. Niepodległości. Docelowo 
będą  tam mieszkania wspomagane i sa-
modzielne dla matek z dziećmi. Kamieni-
ca jest dla Fundacji nowym, olbrzymim 
wyzwaniem, bo wymaga kapitalnego 

remontu. 
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Fotografie: Agnieszka Orsa

Przyszedł czas na 
markę osobistą

Monika Buśko-Kuś, znana kołobrzeska 
pani architekt, bohaterka cover story 
poprzedniego wydania „Prestiżu”, uro-
czyście zainaugurowała pracę pod zmie-
nioną marką pracowni. Teraz nosi ona 
nazwę „Buśko”. Zmiana wiąże się między 
innymi z planami wypuszczenia na ry-
nek własnych elementów wyposażenia 
wnętrz, które są już zaprojektowane, a 
światło dzienne ujrzą wkrótce. Podczas 
okolicznościowego spotkania pani Moni-
ka zbierała życzenia powodzenia od swo-
ich współpracowników i licznego grona 
usatysfakcjonowanych jej projektami 
klientów. My przyłączamy się do życzeń, 
trzymamy kciuki za powodzenie planów, 

będąc pewnymi sukcesu nowej marki.   
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Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
- Studio Łazienek, Koszalin, ul. Mieszka I 13
- Tropex - Salon Meblowy, ul. Szczecińska 5
- ZONA Salon wyposażenia wnętrz, 
   ul. Moniuszki 2

BIURA NIERUCHOMOŚCI, DEWELOPERZY

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

KANCELARIE, BIURA ROZLICZENIOWE, 
DORADCY PODATKOWI

- Kancelaria Podatkowa Constans, 
   ul. Wojska Polskiego 24-26
- Usługi Podatkowo - Księgowe Sława Pyrda, 
   Pasaż Milenium, ul. Wyszyńskiego 3/6
- Eksperci Finansowi TAGER, Pasaż Millenium, 
   ul. Domina 5/9 I piętro
- Jagiełło Biuro podatkowe. Rachunkowość, doradztwo, 
   ul. Szczecińska 25A/202
- Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Audytu Debet 
   Halina Kozak, ul. Grottgera 6
- Kancelaria Patentowa Aneta Balwierz-Michalska 
   Pasaż Milenium, ul. Wyszyńskiego 3/6

KOŁOBRZEG 

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

SALONY SAMOCHODOWE

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

BIURA PODRÓŻY

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

INNE

- Air-Transfer.pl, ul. Zwycięstwa 87
- Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego, 
   ul. H. Modrzejewskiej 12
- Centrum Kultury 105, ul. Zwycięstwa 105
- Centrum Kultury w Mielnie, ul Chrobrego 45, Mielno
- Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy 
   Mielno, ul. Lechitów 23, Mielno
- Centrum Rozrywki MK Bowling, 
   Galeria Kosmos, ul. Okrzei 3
- Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, 
   ul. Zwycięstwa 42
- Galeria Na Piętrze, ul. Dworcowa 8
- Galeria Sztuki, ul. Zwycięstwa 20-24
- Kospel S.A., ul. Olchowa 1
- Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 
   ul. Przemysłowa 8
- Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, 
   ul. Zwycięstwa 126
- KPPD Biuro w Koszalinie, ul. Boh. Warszawy 5,
- Miejska Energetyka Cieplna, Dział Obsługi Klienta, 
   ul. Łużycka 25a
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 
   ul. Wojska Polskiego 14,
- MPS International Sp. z o.o., 
   ul. Bohaterów Warszawy 30,
- Muzeum, ul. Młyńska 37-39
- Norman - Centrum Rehabilitacyjne, ul. Pomorska 28
- Polskie Radio Koszalin, ul. Piłsudskiego 41
- Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie, 
   ul. Racławicka 15-17, budynek F, p. 214
- Regionalne Centrum Informacji Turystycznej 
   Koszalin, ul. Dworcowa 11
- Teatr Variete Muza, ul. Morska 9
- Unia Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Lechicka 23
- Urząd Miejski w Darłowie, 
   Plac T. Kościuszki 9, Darłowo
- Urząd Miejski w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7
- Urząd Miejski w Mielnie, ul. Chrobrego 10, Mielno
- Zbigniew Murzyn Galeria, ul. Dworcowa 6

RESTAURACJE, BARY, KAWIARNIE

- Bar Przerwa – Arcy Catering, 
   ul. Powstańców Wielkopolskich 8
- Bar Vittorio, Pasaż Milenium, ul. 1 Maja 22/4
- Bezalians, ul. Sikorskiego 4m
- Bistro LOFT7, ul. Jana z Kolna 7
- Buongiorno, ul. Zwycięstwa 32
- Cafe Arabica, ul. Śniadeckich 7A
- Cafe Mondo, Galeria Emka - I piętro, 
   ul. Jana Pawła II 20
- Cafe Mondo, Rynek Staromiejski 13
- Piano Bar, Rynek Staromiejski 14
- Club 2CV Restauracja, ul. Piastowska 1

- Cukiernia Kaliszczak, ul. Młyńska 48
- Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 152
- Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 26a
- Cukiernia Poznańska, Pasaż Milenium, 
   ul. Krzywoustego 2
- Cukiernia Poznańska, ul. Połtawska 2
- Gospoda Jamneńska, ul. Młyńska 37
- Gościniec Zamkowy, 
   ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23, Darłowo
- Il Buon Cafe, Pasaż Milenium, ul. Domina 3/6
- Kawiarnia Kawa z Duszą, ul. Dzieci Wrzesińskich 9/2
- Kawiarnia Pauza, ul. Kaszubska 6A/2
- Kawiarnia SO! COFFEE, CH Atrium, ul. Paderewskiego 1
- Kukuryku Lunch Bar, Plac Gwiaździsty 5/1
- Lodziarnia Furore! CH Atrium, ul. Paderewskiego 1
- Maredo Restauracja, ul. Zwycięstwa 45
- Między Kartkami, ul. Zwycięstwa 90-92
- Park Caffe, ul. Asnyka 11
- Petrykowska, ul. Zwycięstwa 135
- Pod Bramą ul. Zwycięstwa 109
- Powidoki Kawiarnia, ul. Piłsudskiego 4,
- Projekt Kuchnia, ul. Piłsudskiego 6
- Restauracja Biała Dama, ul. Chrobrego 26A, Mielno
- Restauracja Fregata, ul. Podgrodzie 1a
- Restauracja Studnia, ul. Mickiewicza 6
- Restauracja Vabanque II Riposta, 
   Pasaż Millenium, ul. 1 Maja 12/1
- Restauracja Viva Italia, ul. Skłodowskiej - Curie 1-3
- Sushi Moon, Pasaż Milenium, ul. Domina 9/4
- Sushi77, CH Atrium, ul. Paderewskiego 1
- Świat Lodów, ul. Zwycięstwa 43
- Toscana Pizzeria & Ristorante,
   Pasaż Milenium, ul. Domina 5

KOSMETYKA, KOSMETOLOGIA, FITNESS

- Amadeus Fitness Klub, ul. H. Modrzejewskiej 40
- Biuro Avon, ul. Zwycięstwa 24b
- Park Wodny Koszalin, ul. Rolna 14
- Atelier Fortunata Aleksandra Górecka, 
   ul. Kubusia Puchatka 2
- Balans Fitness Klub, ul. Broniewskiego 2
- Beauty Manager Sandra Lewińska, ul. 4 Marca 29A
- Cosmedica Gabinet Podologiczny Katarzyna Kasprzak, 
   ul. Kościuszki 7
- Centrum Medyczno – Rehabilitacyjne Remedica, 
   ul. Śniadeckich 4
- Centrum Rekreacji Forma, ul. Rolna 14
- Dermalogica Instytut Kosmetologii i Medycyny 
   Estetycznej, C.H.Jowisz I piętro, ul. Zwycięstwa 40
- Instytut Pięknego Ciała, ul. H. Modrzejewskiej 13
- Klinika Medycyny Estetycznej i Dermatologii 
   dermaArt, ul. Św. Wojciecha 16
- Klinika Urody DOBOSZ, ul. Wschodnia 12 lok. U2A    
   (Kropla Bałtyku - przy latarni morskiej) Darłówko
- Pod Arkadami Salon Kosmetyczny, 
   ul. Księżnej Anastazji 8
- Salon Fryzjerski Aneta, ul. Bogusława II 3A
- Salon Fryzjerski „Dorota”, ul. Piłsudskiego 18
- Salon Fryzjerski Piotr Pająk, ul. Harcerska 9 D
- Salon Urody Fantazja, Pasaż Millenium, 
   ul. Domina 1 lok. 5
- Salon Urody Jasminum, ul.Fałata 11F
- Squash Koszalin - Adria, ul. Grunwaldzka 8-10
- Strefa 3L, ul. Jana Matejki 1
- Studio BEA, ul. Lelewela 9
- Studio Figura, ul. Jaśminowa 16
- Studio Fryzur Styl, Pasaż Millenium, 
   ul. Domina 1 lok. 8
- Studio Kosmetologii Agata Zejfer, ul. Piłsudskiego 4
- Studio Urody Avangarda, ul. Zwycięstwa 173
- Studio Urody Brand, CH Atrium, ul. Paderewskiego 1
- Studio Urody Brand, Galeria Emka ul. Jana Pawła II 20
- Studio Urody Mega, ul. Popiełuszki 3,
   ul. Św. Wojciecha 16
- TOP LASER Centrum Depilacji Laserowej, 
   ul. Jana z Kolna 20
- Zdrofit Klub Fitness, CH Atrium, 
   ul. Paderewskiego 1

GABINETY LEKARSKIE

- Adent Ortodoncja i Stomatologia, ul. 4 Marca 23G
- Artmed Chrostowscy - Gabinety Stomatologii, 
   Medycyny Estetycznej i Urologii, ul. Piłsudskiego 74
- Cliniq - Klinika Pięknej Skóry, ul. Spółdzielcza 7
- Gabinet Stomatologiczny Bogurscy, 
   ul. Boczna 11/5

- Medicor Centrum Medyczne, Pracownia 
   Badań Prenatalnych, ul. Nowowiejskiego 7
- Millennium-Dental Prywatna Praktyka 
   Stomatologiczna Magdalena i Sebastian 
   Lenkiewicz, ul. Jantarowa 25A
- OKULARNIA ul. Poprzeczna 1a
- Optyk Lewińscy, ul. Połtawska 2/2
- Optyk Lewińscy, ul. Zwycięstwa 24
- Optyka Łużycka, ul. Łużycka 30
- Praktyka Stomatologiczna Paweł Iwanek, 
   ul. Jaworowa 17
- Pro Beauty Klinika Chirurgii i Medycyny 
   Estetycznej, ul. Głowackiego 7 (Uromed)
- Prywatna Lecznica Chirurgiczna PRAXIS, 
   Al. Armii Krajowej 7
- PulsMed Przychodnia Specjalistyczna, 
   ul. Stoczniowców 11-13
- Sanatus Gabinety Specjalistyczne, ul. Żwirowa 10
- Sanatus, Przychodnia Lekarzy Rodzinnych 
   ul. Wenedów 1
- Socha Optics Optyk i Okulista, ul. Wyspiańskiego 17
- Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Aneta 
   i Krzysztof Kałużyńscy, ul. Zientarskiego 5/58
- Stan-Med Klinika, ul. Staszica 8a
- Stomatologia estetyczna Snoch & Kucharczyk, 
   ul. Bajkowa 30

HOTELE, APARTAMENTY

- Baltic Korona, ul. Północna 27, Darłówko
- Baltic Star Apartment House, 
   ul. Pogodna 6, Mielno
- Baltin Hotel & SPA, ul. Akacjowa 31A, Mielenko
- Blue Marine Mielno, ul. Gen. Maczka 32, Mielno
- Bog-Mar Apartamenty SPA, ul. Fredry 9, Kołobrzeg
- Club 2CV Hotel, ul. Piastowska 1
- Dune Resort Apartamenty, 
   ul. Pionierów 18, Mielno
- Hotel Apollo, ul. Kąpielowa 11, Darłowo
- Hotel City, ul. Wenedów 3A,
- Hotel Delfin SPA & Wellness, 
   ul. Darłowska 15, Dąbki
- Hotel Emocja SPA, ul. 6 marca 16, Mielno
- Hotel Gromada Arka Lux, ul. Zwycięstwa 20-24
- Hotel Jan, ul. Słowiańska 24, Darłówko
- Hotel Lidia SPA & Wellness, 
   ul. Dorszowa 3, Darłowo
- Hotel Medical SPA Unitral, ul. Piastów 6 Mielno
- Hotel Planeta, ul. Woj. Polskiego 4, Mielno
- Hotel Sport, ul. Sportowa 14
- Hotel Trawa, ul. Szczecińska, Stare Bielice 7a
- Hotel Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice
- Marina Mielno, ul. Chrobrego 26A, Mielno
- Marina Royale, ul. Rybacka 16, Darłowo
- Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
- Polonez w Rymaniu, ul. Koszalińska 13, Rymań
- Royal Park Hotel & Spa, ul. Wakacyjna 6, Mielno

SKLEPY

- Antracyt, ul. Młyńska 54A
- Atom Webski sklep, ul. Drzymały 15, Koszalin
- Autoryzowany Serwis GSM Samsung, 
   Pasaż Millenium, ul. 1 Maja 22/3
- BLU Salon Łazienek, ul. Morska 33a
- Bokaro Salon Łazienek, ul. Brzozowa 1
- Bokaro Salon Łazienek, ul. Gnieźnieńska 11
- Butik u Anny, ul. 1 Maja 44 (vis-a-vis LO Dubois)
- Ceramika Salon łazienek i studio mebli 
   kuchennych, ul. Batalionów Chłopskich 77
- Cuksik Koszalińska Manufaktura Słodyczy,
   ul. Wyszyńskiego 2
- Deni Cler, ul. Zwycięstwa 78
- Denimking.pl, ul. Mickiewicza 6
- Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4
- Ibero Łazienki, ul. Szczecińska 42
- IDEAgsm Premium Mobile, Pasaż Millenium, 
   ul. 1 Maja 14/2
- KOSMAZ, ul. Lniana 8
- Kwiaciarnia Centrum, ul. Gnieźnieńska 38
- Kwiaciarnia na Młyńskiej, ul. Młyńska 66-70
- Patrizia Aryton, ul. Zwycięstwa 78
- Perfect Bride Salon Mody Ślubnej, Pasaż Milenium, 
   ul. Krzywoustego 4a/4
- Punkt sprzedaży Cyfrowy Polsat i Plus, 
   ul. Jana z Kolna 30
- RAGAZZE, ul. Harcerska 9F
- Salon Elements, ul. Franciszkańska 22
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