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twienia spraw za pomocą Internetu i podpisu elektronicznego albo 
profilu zaufanego. Niektóre instytucje i firmy (zwłaszcza firmy) do-
chodzą do wniosku, że zdalny tryb pracy wcale nie obniża wydajno-
ści. Planują go więc w dużym stopniu utrzymać, przeorganizowując 
się i ograniczając wykorzystywaną powierzchnię biurową. 

Również decydenci w  administracji publicznej powinni sprawę 
przemyśleć. Oto w praktyce okazało się, jak już dużo da się załatwić 
elektronicznie. Aż prosi się o pójście za ciosem i dalsze automatyzo-
wanie rozmaitych procesów. Jednak to wymagałoby konsekwencji 
i powiedzenia wprost: część urzędników musi poszukać innej pracy. 
Nie mam złudzeń – tak się nie stanie. Kto jak kto, ale biurokracja po-
trafi o siebie zadbać. 

Andrzej Mielcarek

C
ovid, pandemia, koronawirus – każde z osobna albo wszyst-
kie trzy razem – to będą bez wątpienia słowa roku 2020. Sły-
szymy je każdego dnia wiele razy. Są trochę jak echa dalekiej 

burzy przypominające o groźnym zjawisku, które akurat w tym mo-
mencie dokucza komuś innemu.  Stopniowo się do nich przyzwycza-
jamy, bo stały się składnikiem codziennego życia, rutyny. W końcu 
ludzie mieszkający przy torach kolejowych z czasem również prze-
stają słyszeć łoskot przewalających się tuż obok pociągów. 

Jednak zjawisko, które opisują te trzy słowa, nie przestaje mieć 
nas na muszce. Gdzieś głęboko czai się lęk, że i  nas albo naszych 
bliskich może spotkać zakażenie, choroba z  nieprzewidywalnym 
przebiegiem, być może trudne leczenie - wszak niektórzy ocierają 
się o śmierć, a u innych kończy się wszystko na katarze. 

To w  wymiarze jednostkowym. Ale lęk wisi w  powietrzu również 
w znaczeniu szerszym. Z wielu rozmów odbytych w ostatnich tygo-
dniach wynoszę przekonanie, że bardzo boimy się drugiej, jesiennej 
fali zakażeń. Bierze się z tego jakieś fatalne wyczekiwanie. Ono nas 
mentalnie blokuje, powstrzymuje od działania, podejmowania de-
cyzji – także biznesowych. Dotyczy to nawet osób, które skłonne są 
bagatelizować zagrożenie epidemiologiczne („to jest jak grypa, nic 
wielkiego”); potencjalnych skutków lockdownu nie lekceważą. 

Wiosenne zamrożenie życia społecznego i w dużym stopniu gospo-
darczego zrobiło swoje. Boimy się jego powtórki, gdyby fala zacho-
rowań bardzo wezbrała. Ale myślę, że powrót do ograniczeń w skali, 
której doświadczyliśmy wiosną, jest niemożliwy. Raczej – w ślad za 
opiniami lekarzy i epidemiologów – powinniśmy się pogodzić z fak-
tem, że większość z  nas Covid-19 musi po prostu przechorować. 
A  w  skali społecznej musimy nauczyć się żyć z  tym zagrożeniem. 
Nie znaczy to oczywiście, że taka konstatacja zwalnia kogokolwiek 
z obowiązku zachowania środków ostrożności i sanitarnej prewen-
cji. 

A  propos środków ostrożności. Niektórzy zdają się traktować je 
jako swoiste alibi, usprawiedliwienie pracy na pół gwizdka. Próbo-
wali państwo załatwić coś ostatnio osobiście w jakimś urzędzie, na 
przykład samorządowym? Obostrzenia w kontakcie z urzędnikami 
nadal takie, jakby chodziło o stan wojny. 

Co by nie mówić o  skutkach pandemii, niektóre są pozytywne. 
Choćby upowszechnienie się pracy zdalnej, albo możliwość zała-

Redakcja: 
„Prestiż Magazyn Koszaliński”

ul. Wyszyńskiego 3/7, 75-062 Koszalin
tel.: +48 664 774 776

prestizkoszalin@gmail.com

Wydawca: 
Zarządzanie i Szkolenia Andrzej Mielcarek

ul. Gajowa 14, Koszalin

www.prestizkoszalin.pl
       / prestiz.magazyn.koszalinski

Wydanie w formacie PDF: 
www.issuu.com/prestizkoszalinski

Skład gazety: 
Maciej KREDA Jurkiewicz

www.PROduktART.pl 

Redaktor wydania: 
Andrzej Mielcarek

Redaktor naczelny: 
Andrzej Mielcarek 

andrzej.mielcarek@gmail.com
tel.: +48 664 774 776

Druk: KaDruk Sp z o.o., Szczecin

Dyrektor ds. Marketingu i Reklamy 
Joanna Radziun

tel.: + 48 600 116 112
radziun@prestizkoszalin.pl

Reklama i marketing: 
Wiesława Barzycka

tel.: + 48 609 859 822
barzycka@prestizkoszalin.pl

i   s ł o w o  o d  w y d a w c y   i

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY





WYDARZENIA 

11       Umacnia osobistą markę – Sara Betkier 
             z kolejną prestiżową nagrodą
12       Allfood zdążył przed pandemią
             Bezpłatna mammografia – zanotuj termin
14       Festiwal mimo ograniczeń
16       ARBET wsparł koszaliński szpital 
             w najtrudniejszym momencie
             Robisz coś ciekawego? 
             Skorzystaj ze stypendium!

TEMAT Z OKŁADKI 

18       Młodzi i Film – jednak na żywo

LUDZIE

24       Mateusz Kusznierewicz. 
             Krótki bilans 45-latka 

PODRÓŻE 

32       Wakacyjny tydzień w Bieszczadach
38       Stalag Luft IV w Modrolesie 
             - pozostały nieliczne ślady

MOTORYZACJA 

40       Peugeot e-2008: cichy, 
             dynamiczny, oszczędny

DESIGN 

44       Kołobrzeska Pufa Design 
             świętuje 10. Urodziny
48       Czas na letnią metamorfozę wnętrz
50       Salon kąpielowy nie boi się koloru
54       Klasyki designu w ogrodzie

KULINARIA 

56       Bistro Centrum Smaku, 
             smacznie i tradycyjnie
58       Caffe Maredo tylko dla Ciebie 

MODA 

60       Ola Radomska w koszalińskich plenerach 
66       #portretdoskonaly

ZDROWIE I URODA 

72       Syndrom chronicznego zmęczenia 
             – co warto wiedzieć 
74       Profilaktyka nowotworowa – zaglądanie 
             w geny ostrzega przed rakiem

BIZNES 

78       Centrum Ogrodnicze Żulicki. Trzy pokolenia 
             kołobrzeskiej tradycji ogrodniczej
82       E.Link Polska. Stały wzrost zamówień, 
             potrzebni kolejni pracownicy

KULTURA 

84       Galeria Jednego Autora – Marek Jóźków 
90       Pieniądze szczęścia nie dają, nawet 
             fałszerzom. Nowa książka Magdy 
             Omilianowicz
92       Faktury i struktury. 
             Kolażowe historie Kici Karo
94       Odtrutka na serialowe bajki o „CSI”
98       Das Komplex. Muzyka jest czymś intymnym
102    Prestiżowe książki

104    Kronika Prestiżu – Gastronomiczne 
             spotkanie Allfood – historyczne wydarzenie

i   s p i s  t r e ś c i   i

i   8   i

W numerze

www.prestizkoszalin.pl

nr   4   | 112 |   lipiec/sierpień   2020 r.miesięcznik bezpłatny www.prestizkoszalin.pl

Młodzi i Film 
– jednak na żywo

Na okładce (od lewej): 
Paweł Strojek, dyrektor CK 105

Fotografia: Izabela Rogowska 

60

24

18



E X C L U S I V E   S H O P

PAUZZA skleP internetowy
Koszalin ul. Szczecińska 38

tel. + 668 12 12 15  |  sklep@pauzza.pl
www.pauzza.pl

ODZIEŻ DAMSKA
Wysyłka GRATIS na terenie całej Polski 



Szukamy wśród Was szczęśliwych 18-latków, którzy
chcieliby wziąć udział w naszej urodzinowej kampanii.

Jeżeli kończysz w tym roku (2020) 18 lat i jesteś
rówieśnikiem Galerii Emka wyślij swoje zgłoszenie pod

naszym postem konkursowym na Facebooku
www.facebook.com/EmkaKoszalin

Start konkursu 1 sierpnia 2020 r.
Na zgłoszenia czekamy dokładnie 18 dni (do 18.08)

Czekamy na Twoje zdjęcie portretowe oraz krótką
informację dlaczego to właśnie Ty chcesz wziąć udział 

w naszej kampanii.
Nagrodą dla zwycięzców jest profesjonalna sesja

okładkowa w magazynie Prestiż, a także super nagrody
od naszych najemców!

Czekamy na Ciebie i Twoich przyjaciół.
Świętuj z nami 18. urodziny!

Regulamin konkursu na www.emka.pl/18lat



Umacnia osobistą markę 
– sara betkier z kolejną prestiżową nagrodą
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N
agroda „Kreator Mody Roku” jest przyznawana projektan-
tom ubioru Prêt-à-porter oraz Ready to Wear (dosłownie: 
ubrania gotowe do noszenia) za szczególne osiągnięcia i do-

robek projektowy. W danym roku kalendarzowym może ją zdobyć 
tylko jedna osoba.

Sara Betkier tworzy markę sygnowaną własnym nazwiskiem z au-
torskimi projektami ubiorów dla kobiet. Za sobą ma liczne pokazy, 
wystawy oraz nagrody w  konkursach krajowych i  zagranicznych. 
W  2016 roku za kolekcję „Black” została doceniona przez Polską 
Akademię Mody statuetką „Nadzieja Polskiej Mody”, w 2017 roku 
przyznano jej tytuł „Osobowość Roku” w  kategorii biznes. Ma na 
swoim koncie również udział w  konkursach modowych: OFF Fa-
shion, Srebrna Pętelka, Habitus Baltija, The Amber Avant-Garde 
oraz w II edycji programu telewizyjnego Project Runway.

W Koszalinie pozostawiła po sobie dobre wspomnienia. To ona była 
duszą studenckich pokazów mody, z  którymi młodzi projektanci 
wychodzili poza mury uczelni. 

Obecnie jest nauczycielem akademickim i – jak mówi – znajduje w tej 
roli dużą satysfakcję. Toruńskim „Nowościom” tak o tym mówiła tuż 
po odebraniu nagrody „Kreator Mody Roku”: - Uwielbiam pracę ze 
studentami. Młodzi ludzie mają mnóstwo nieszablonowych pomy-
słów i świetną energię. My, wykładowcy, trochę już starsi, bardziej 
zachowawczy, bo obarczeni świadomością konsekwencji podejmo-
wanych decyzji, która hamuje niekiedy naszą kreatywność, może-
my się dzięki spojrzeniu tych młodych osób, dzięki ich odwadze, 
otworzyć na to, co proponują, a co na pierwszy rzut oka wydaje się 
nierealne. W zamian oferujemy swoje doświadczenie. Te siły świet-
nie się uzupełniają i w takiej branży jak projektowanie czy wzornic-
two są sobie nawzajem bardzo potrzebne. Ktoś kiedyś powiedział, 
że nie ma złych pomysłów, są tylko źle poprowadzone projekty. Sta-
ram się nie gasić zapału do pracy moich studentów, nawet jeśli któ-
ryś z pomysłów wygląda początkowo na niedorzeczny. Sama zaraz 

Jest absolwentką prywatnej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych we włocławku i kierunku 
wzornictwo na politechnice koszalińskiej, obecnie wykładowcą w katedrze wzornictwa wydziału 
inżynierii mechanicznej Uniwersytetu technologiczno-przyrodniczego w bydgoszczy. właśnie 
otrzymała nagrodę polskiej akademii mody „kreator mody roku”. sara betkier projektowaniem 
strojów zajmuje się od czasów studenckich i jak widać, robi to z coraz większym powodzeniem. 

po studiach zajęłam się rozwojem własnej pracowni w  Koszalinie. 
Praca na uczelni to dla mnie ważna ścieżka rozwoju. Gdybym przed 
laty skupiła się wyłącznie na rozwoju pracowni, być może bym się 
pogubiła, robiąc cały czas to samo. Praca na uczelni wymaga ode 
mnie ciągłego doskonalenia się, uczenia nowych rzeczy, inwestowa-
nia w siebie, zdobywania wiedzy, a to dla mnie bardzo ważne. Fakt, 
że łączę wiedzę teoretyczną z  doświadczeniem praktycznym jest 
cenny dla moich studentów. Sama miałam wiele zajęć z teoretykami, 
a do tego, jak tę książkową wiedzę wykorzystać w pracy, musiałam 
dochodzić sama. Dzięki temu, że tworzę własną markę, jestem bar-
dziej wiarygodna dla studentów, mogę dzielić się doświadczeniami, 
radzić im, jak pracować z  klientem, uczyć ich na swoich błędach. 
Obecnie prowadzę na UTP Pracownię technicznych aspektów mo-
delowania, prototypowanie oraz nowo otwartą Pracownie ubioru, 
więc mam studentom wiele do przekazania.



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

i   1 2   i

Wspomniana impreza odbyła co prawda kilka miesięcy temu, ale 
uznaliśmy, że warto ją odnotować (relację fotograficzną znajdą Pań-
stwo w Kronice Prestiżu). Wobec utrzymujących się ograniczeń sa-
nitarnych nie wiadomo, kiedy będzie okazja do pokazania kolejnej. 

„Z
a pięć dwunasta”, bo już tydzień później zaczęły się poja-
wiać ograniczenia w kontaktach społecznych wywołane 
narastającą pandemią koronawirusa i podobne wydarze-

nie nie byłoby już możliwe. 

Co roku podczas Spotkań Gastronomicznych Allfood występują 
znakomici kucharze, którzy z produktów dostępnych w ofercie fir-
my na oczach publiczności przyrządzają ciekawe potrawy. Oczywi-
ście efekt ich starań publiczność ma również okazję posmakować. 
Tym razem swoim kunsztem czarowali Robert Makłowicz i Mikołaj 
Rey. 

Allfood jest dynamicznie rozwijającą się firmą, specjalizującą się 
w  handlu produktami mrożonymi. Korzystając z  własnej floty sa-
mochodów dostawczych dostarcza je do odbiorców na terenie całej 
północno-zachodniej Polski. Wakacje to dla niej wielkie wyzwanie, 
bo liczba punktów gastronomicznych w pasie nadmorskim pomnaża 
się wielokrotnie. 

W
  trosce o  zdrowie i  bezpieczeństwo pań oraz personelu 
medycznego badania będą wykonywane z zachowaniem 
wszelkich przewidzianych prawem środków ostrożności 

w  zakresie zarówno wyposażenia techników w  niezbędne środki 
ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury 
diagnostycznej oraz obsługi pacjenta.

W  mobilnej pracowni (mieszczącej się w  „tirowskim” kontenerze) 
będą mogły jednocześnie przebywać tylko trzy panie,  co zapewnia 
możliwość utrzymania dystansu dwóch metrów.  Przed badaniem 
pracownicy medyczni zmierzą pacjentkom temperaturę i poproszą 
o wypełnienie ankiety. Do dyspozycji pań będą także środki do de-
zynfekcji rąk.

Organizatorzy wydarzenia piszą: „Prosimy o  wyrozumiałość i  zro-
zumienie dla podjętych środków ochrony oraz o  stawienie się na 
badanie w maseczce ochronnej lub przyłbicy, a także w czasie wy-
znaczonym podczas rejestracji”.

W  badaniu mogą wziąć udział panie w  wieku 50-69 lat, które są 
ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także nie mia-

dystrybutor kluczowych marek spożywczych, zaopatrujący zarówno gastronomię jak i handel 
detaliczny - koszalińska firma allfood – od kilku lat, zawsze wczesną wiosną, organizuje wydarzenie 
łączące w sobie cechy branżowej giełdy, inspiracji kulinarnych i integracji środowiskowej. Jej doroczne 
spotkania Gastronomiczne allfood gromadzą kilkuset gości. nie inaczej było i w tym roku 
w kołobrzeskim hotelu aquarius. a wszystko odbyło się niemal „za pięć dwunasta”. 

Firma lUX med wznawia wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych 
przez nFz, w ramach programu profilaktyki raka piersi w mobilnych pracowniach mammograficznych. 
najbliższe takie badanie w koszalinie zaplanowane jest na 28 sierpnia br. w godzinach od 9.00 
do 15.00 na parkingu Galerii emka, ul. Jana pawła ii 30.

allfood zdążył przed pandemią

bezpłatna mammografia – zanotuj termin

ły wykonanej mammografii w ramach Programu Profilaktyki Raka 
Piersi w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku 
poprzedzającym badania otrzymały pisemne wskazanie do wyko-
nania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Rejestracja osób chętnych do wykonania badań odbywa się pod nu-
merem telefonu 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formu-
larz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem 
telefonicznym należy przygotować dowód osobisty.  Na badanie 
dobrze jest zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.

Badania wykonywane w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi 
nie wymagają skierowania , a  tylko systematyczność w  przestrze-
ganiu terminów  kolejnych badań mammograficznych pozwala na 
wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie 
rozwoju choroby. Dlatego też, zachęcamy wszystkie Panie, które 
z powodu pandemii nie mogły wykonać badań we wcześniej umó-
wionym terminie o niezwlekanie z rejestracją na mammografię.

Przypominamy: Koszalin, 28 sierpnia 2020 w godzinach od 9.00 do 
15.00 przy Galerii EMKA, ul. Jana Pawła II 30. 





Podstawowa idea imprezy została. Chcemy zapraszać do Koszalina 
młode, jeszcze nieznane, pełne pasji i świeżości muzyczne projekty. 
Od lat stosujemy tę praktykę z powodzeniem. Mogliśmy w Koszali-
nie oklaskiwać m.in. rodzimy skład EABS, brytyjską saksofonistkę 
Nybyę Garcię czy niemiecką wokalistkę J. Lamottę. Dziś pewnie nie 
moglibyśmy sobie na tych artystów pozwolić, gdyż ich gaże i sława 
poszybowały wysoko. 

N
ie jest łatwo zorganizować muzyczny festiwal w 2020 roku. 
Większość dużych imprez plenerowych zostało odwoła-
nych. W  klubach także nadal świecą pustki i  obowiązują 

ograniczenia. Jedyną możliwością są kameralne koncerty plenero-
we, gdzie można zachować wymagany dystans. Jako organizatorzy 
GVF stanęliśmy przed dylematem czy i jak ma wyglądać tegoroczna 
edycja. Postanowiliśmy zmienić pierwotne założenia i  wyjść z  sal 
Filharmonii i klubów stawiając na kameralne plenery.
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to będzie już ósme spotkanie z najświeższą muzyką spod znaku jazz, funk, soul i elektroniki. Good Vibe 
Festival zadomowił się na dobre w kulturalnym krajobrazie koszalina i jako jeden z niewielu festiwali 
muzycznych, odbędzie się w tym roku, mimo nieco zmienionej formuły.

Festiwal mimo ograniczeń
autor: mateusz prus



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

PRYSZNIC PEŁEN AROMATU
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W tym roku z powodu ograniczeń przemieszczeniu się między kraja-
mi postawiliśmy na polską reprezentację. Chcemy także odkryć nowe 
miejsca koncertowe. W przestrzeni miejskiej jest wiele takich zaułków 
czy skwerów, które często mijamy nie myśląc nawet, że mogłyby one 
świetnie nadawać się pod występ artystyczny. Zyskaliśmy też nowych 
partnerów, dzięki którym takie działanie stało się możliwe. Pomocną 
rękę wyciągnęła Politechnika Koszalińska, która jednocześnie rozpo-
czyna swój program wspierania inicjatyw kulturalnych. Good Vibe 
Festival stał się jego pierwszym beneficjentem. 22 sierpnia br. na te-
renie kampusu przy ulicy Śniadeckich odbędzie się koncert inaugura-
cyjny ósmej edycji GVF. Scena stanie od wewnętrznej części obiektu, 
między nowymi budynkami uczelni. Ta półotwarta przestrzeń pełna 
zieleni idealnie nadaje się na tego typu działanie. Wystąpi warszawska 
grupa Tropical Soldiers in Paradise. To sześcioosobowy zespół, wywo-
dzący się z różnych środowisk muzycznych, łączący oldschoolowy hip 
hop z jazzem, dubem, calypso i latynoafrykańską rytmiką. Ich wybór 
padł po pierwszym przesłuchaniu, gdyż z  taką innowacją dawno się 
nie spotkałem. Szykuje się egzotyczny wakacyjny wieczór.

Tydzień później czyli 29 sierpnia zapraszamy na plac Polonii przed 
Biblioteką Publiczną. Swój dj set zaprezentuje festiwalowy przyja-
ciel Hubert Tas. Ten artysta od kilku lat kolekcjonuje na winylach ja-
pońską muzykę z lat 70. i 80. Muzycy z tego dalekiego kraju tworzyli 
wówczas unikalną mieszankę soulu, funku i  disco zwaną dziś jako 
J-Groove. I  właśnie ten J-Groove zaprezentuje Hubert Tas grając 
tylko i wyłącznie z płyt winylowych.

5 września przeniesiemy się do tajemniczego miejsca zwanego ro-
boczo Martwym Sezonem. To podwórko kamienic mieszczące się 
między ulicami Andersa a Pocztową. Aby się do niego dostać należy 
przejść przez klub Big One i wyjść tylnymi drzwiami. Nieco surowa 
przestrzeń przywołuje wielkomiejskie, tętniące kulturą podwórka 
Berlina. Wystąpi tam trójmiejski zespół Immortal Onion, który za-
chwyca połączeniem jazzu z dźwiękami syntezatorów i elektroniki.

Któregoś dnia pomyślałem o  tym jak pięknie byłoby zaangażować 
w festiwal Katedrę. Piękne, wyremontowane wnętrze często pozwala 
na organizację wydarzeń kulturalnych jednak zawsze są to koncerty 
organowe lub kameralne składy muzyków Filharmonii. A  gdyby tak 
wystąpił tam artysta ze świata muzyki elektronicznej? Otwartość 
proboszcza, księdza Henryka Romanika, sprawiła, że nie było żadnych 
problemów z  uzyskaniem takiego pozwolenia. Na zakończenie festi-
walu, 12 września w murach Katedry wystąpi Hatti Vatti. To trójmiej-
ski producent muzyki elektronicznej. Związany z ambientowymi wy-
twórniami Denovali i ROHS! (Niemcy) oraz eklektycznym U Know Me 
Records (Polska). Odpowiedzialny za netlabel Qunabu oraz Kanu Kanu 
- oba wydające dub-techno od 2006 roku. Połową duetów HV/NOON, 
Nanook of the North (z Stefanem Wesołowskim) i Janka (z Danielem 
Drumzem). Regularnie grywa live i  jako DJ na największych polskich 
festiwalach i  w  klubach od Islandii po Japonię. Miłośnik analogowej 
elektroniki, japońskiego minimalizmu i dubowej przestrzeni.

Ambasadorem wydarzenia w dalszym ciągu pozostaje znany dzienni-
karz muzyczny i prawdziwy autorytet w tej dziedzinie Hirek Wrona. 

Na przełomie sierpnia i  września czekają nas w  tygodniowych od-
stępach cztery znakomite muzyczne wydarzenia. Start wszystkich 
koncertów o godzinie 19:30. Wejście jest bezpłatne na postawie wej-
ściówek, które dostępne są w Internecie. Wszelkie informacje można 
znaleźć na stronie festiwalu i profilach społecznościowych. Organiza-
cja imprezy nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie Urzędu Miejskiego 
w Koszalinie, Urzędu Marszałkowskiego i Politechniki Koszalińskiej.

Mateusz Prus jest koszalińskim dziennikarzem, pomysłodawcą i wciąż 
głównym organizatorem Good Vibe Festiwalu. 
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arbet wsparł koszaliński szpital 
w najtrudniejszym momencie 

robisz coś ciekawego? 
skorzystaj ze stypendium!

T
uż przed Wielkanocą ARBET przekazał Szpitalowi Wojewódz-
kiemu sprzęt o wartości ponad 114 tysięcy złotych. Placówka 
potrzebowała pilnie monitora transportowego, pomp strzy-

kawkowych oraz objętościowych z  dodatkowym wyposażeniem. 
Sprawna koordynacja działań pomiędzy Fabryką a specjalistami ze 
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie pozwoliła sfinalizować całość 
w mniej niż tydzień. ARBET, będąc kluczowym dostawcą dla wielu 
firm branży budowlanej,  zwracał się do nich z apelem o pomoc dla 
służby zdrowia walczącej z rozwijająca się pandemią. Za to wszyst-
ko Fabryka otrzymała od wojewody zachodniopomorskiego spe-
cjalne pisemne podziękowania (na zdjęciu). 

Szpital nadal potrzebuje wsparcia, bo zasoby sprzętu jednorazowe-
go użycia szybko się wyczerpują. Dekapitalizuje się również inny 
sprzęt medyczny służący do opieki nad chorymi. 

W
nioski zaopiniuje powołana przez prezydenta Koszalina 
(na pięcioletnią kadencję) społeczna komisja, w  której 
skład wejdzie dwóch przedstawicieli Komisji Kultury 

Rady Miejskiej, dwóch przedstawicieli Rady Kultury i trzech innych 
przedstawicieli prezydenta. Komisja zajmie się merytoryczną oceną 
wniosków oraz przedstawianiem kandydatów do stypendium i pro-
pozycji wysokości stypendiów. 

Kryteria oceny wniosków to oryginalność, wartość artystyczna 
i  promocyjna; spójna, czytelna koncepcja zgodna z  harmonogra-
mem i  kosztorysem; rekomendacje osoby, instytucji lub związku 
twórczego mających dokonania w  dziedzinie, której dotyczy pro-
jekt; dorobek artystyczny kandydata.

realizując program rozwoju kultury „koszalin 2018/2028” samorząd koszalina ustanowił stypendium 
w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami. znane już są wa-
runki i tryb przyznawania wsparcia. nabór pierwszych wniosków ruszy niebawem. 

wśród firm, które jako pierwsze w naszym regionie zareagowały na apele o pomoc dla służby zdrowia 
u szczytu wiosennej fali pandemii koronawirusa, znalazła się koszalińska Fabryka styropianu arbet. 

Po zapoznaniu się z opinią komisji ostateczną decyzję podejmie pre-
zydent. Od niej nie będzie przysługiwać odwołanie. Szczegółowe in-
formacje na temat stypendiów oraz obowiązujących w tym zakresie 
dokumentów uzyskać można w Wydziale Kultury i Spraw Społecz-
nych Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 
5 i pokój nr 18. Informacja telefoniczna pod numerem 943488714 
i 943488707.

Wysokość stypendium: działania twórcze – 2.000-6.000 zł; upo-
wszechnianie kultury – 1.000-5.000 zł; opieka nad zabytkami – 
3.000-7.000 zł. Pieniądze wypłacane będzie jednorazowo. Wnioski 
można składać w kancelarii ratusza (Rynek Staromiejski 6-7) do 14 
sierpnia 2020.

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

tel: 94 341 02 87, 94 346 55 10
www.toyota.koszalin.pl   
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Młodzi i Film 
– jednak na żywo
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pierwotny, czerwcowy termin 39. koszalińskiego Festiwalu debiutów Filmowych młodzi i Film 
- ze względu na pandemię koronawirusa - okazał się nierealny. Jednak organizatorzy, czyli 
miasto koszalin, stowarzyszenie Filmowców polskich i  centrum kultury 105 w koszalinie 
uznali, że wydarzenie filmowe powinno odbyć się nie w formie wirtualnej a realnej. dzięki temu 
w dniach 1-5 września br. koszalinianie będą mieli okazję obejrzeć dzieła najzdolniejszych 
filmowych debiutantów i uczestniczyć w ciekawych dyskusjach. dla samych młodych 
filmowców festiwal to możliwość zdobycia pierwszych laurów, udziału w spotkaniach 
warsztatowych, konfrontacji pomysłów, nawiązywania przydatnych kontaktów. o tym 
wszystkim rozmawiamy z pawłem strojkiem, dyrektorem ck 105 a jednocześnie od 10 lat 

dyrektorem koszalińskiego Festiwalu debiutów Filmowych młodzi i Film.

autor: andrzej mielcarek / Fotografie: izabela rogowska
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Z
agrożenie, że tegoroczny festiwal nie dojdzie do skutku albo 
przyjmie formę online było realne?
-  Jak najbardziej. W przypadku wielu cyklicznych wydarzeń 

kulturalnych w  Polsce tak się stało. Moim zdaniem ze szkodą dla 
nich i  ich sympatyków. Jednak u nas będzie inaczej. Decyzją orga-
nizatorów Festiwal został przeniesiony na pierwsze dni września. 
W jego formule zajdą pewne zmiany podyktowane względami bez-
pieczeństwa. Słowo „bezpieczeństwo” to główne hasło, które nam 
przyświeca w tym roku przy organizacji Festiwalu Młodzi i Film.

- Skąd ten akurat termin?
- Festiwal jest przeglądem młodego kina, ale jednocześnie swoją 
ofertę kieruje głównie do młodych widzów. Początek września to 
czas powrotu do szkół, czas już powakacyjny a jednocześnie okres 
dopiero szkolnego rozruchu, a  więc młodzi widzowie będą mieli 
możliwość nas odwiedzać bez szkody dla swych obowiązków.

- Jak Pan ocenia zainteresowanie te-
gorocznym festiwalem w  środowisku 
filmowym?
- Jest ogromne. I  trudno się temu dzi-
wić. Z  powodu pandemii twórcy mają 
kłopot z pokazaniem swoich działań ar-
tystycznych. Środowisko artystyczne, 
środowisko dziennikarskie, środowi-
sko związane ze sztuką i kulturą mocno 
odczuwa skutki rozmaitych obecnych 
ograniczeń. Są to osoby często pracu-
jące na umowę zlecenie albo o  dzieło, 
bez etatów, stałych, stabilnych do-
chodów. Wielu twórców znalazło się 
w  naprawdę trudnej sytuacji. Imprezy 
takie jak nasza to okazja do pokazania 
się dystrybutorom filmowym, szansa 
zdobycia funduszy na kolejne przedsię-
wzięcia albo nawiązania współpracy. 
Tu na festiwalu powstało wiele pro-
jektów poprzez właśnie takie kontakty 
personalne.

- Ale to również realizacja misji Stowa-
rzyszenia Filmowców Polskich, czyli 
upowszechnianie sztuki filmowej.
- Oczywiście. Nie wszystko udaje się 
online, chociaż coraz więcej osób ko-
rzysta z sieci filmowych, platform stre-
amingowych. Ale w mojej ocenie nadal chcemy się spotykać w kinie, 
czuć tę szczególną atmosferę. „Komórka”, komputer, telewizor, 
tablet – to wszystko środki do prezentacji treści wideo, ale nic nie 
zastąpi wrażeń z obejrzenia filmu w kinie. Warto pracować nad tym, 
żeby to doświadczenie nie stało się czymś obcym dla najmłodszej 
generacji widzów.  

- Koszaliński festiwal stał się z czasem swego rodzaju preelimina-
cjami do Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Sporo 
filmów tutaj nagrodzonych pojawiało się później wśród i tam oce-
nianych wysoko.
- Dość mocno współpracujemy z festiwalem w Gdyni i z festiwalem 
Off Camera w  Krakowie. Mieliśmy pomysł, by film, który wygra 
w Koszalinie, był z automatu przedstawiany na festiwalu w Gdyni. 
Niestety nie wiemy, czy festiwal gdyński odbędzie się w tym roku 
w  zwykłej formie. Naturalnym terminem byłby wrzesień, jak co 
roku, a  nadal jest dyskusja, czy Gdynia się odbędzie w  ogóle. Tak 
więc z naszego pomysłu musimy zrezygnować. Dla młodych twór-
ców, poza satysfakcją artystyczną, jest ważne, że na festiwalu mogą 

zwrócić na siebie uwagę i  w  konsekwencji uzyskać fundusze na 
kolejne prace. Na przykład w  zeszłym roku zwycięski film dostał 
dodatkowe środki na development w kwocie około 150 tysięcy zło-
tych. Z kolei autorka najlepszej zeszłorocznej animacji, zrealizowała 
tegoroczną etiudę reklamującą Młodzi i Film.

- Ta etiuda jest trochę smutna w wymowie…
- Pewnie można tak ją odczytać. Ale nie wchodziły w rachubę żadne 
elementy cenzury (śmiech). To jest wypowiedź artystyczna Julii Or-
lik, studentki V roku Państwowej Wyższej Szkoły Sztuki Filmowej 
Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi i jako taka powinna być traktowana 
i oceniana. Namawiam czytelników „Prestiżu” do obejrzenia tego fil-
miku i własnej interpretacji.

- W filmiku można doszukać się nawiązania do tegorocznego pla-
katu.

- Jego autorem jest Maks Bereski, au-
tor wielu znakomitych plakatów filmo-
wych.

- W obu tych materiałach obecne jest 
nawiązanie do nurtu kobiecego w  ki-
nie...
- Panie coraz więcej mają do powiedze-
nia w  świecie filmowym. Pojawia się 
naprawdę wiele świetnych reżyserek, 
operatorek. Ja sam w  ramach swojej 
pracy twórczej współpracuję z kapital-
nymi artystkami. Na planach pracuje 
wielu świetnych fachowców - kobiet. 

- Na koszalińskim festiwalu temat 
kobiet w filmie pojawiał się już wcze-
śniej.
- W  ubiegłym roku było na przykład 
bardzo burzliwe spotkanie o  komuni-
kacji na planach filmowych, gdzie rola 
odmiennej wrażliwości mężczyzn i ko-
biet ma znaczenie. W tym roku pojawi 
się z  kolei wątek intymności w  filmie. 
Nie chodzi tu wyłącznie o to, jak należy 
kręcić, by nie powodować uprzedmio-
towienia kobiet, ale również o prawne 
zabezpieczenie aktora. 

- Rozmowy środowiskowe, dla profe-
sjonalistów, to niejedyne dyskusje zaplanowane podczas Młodych 
i Film?
- Spotkań i rozmów będzie bardzo dużo. Na pewno ciekawym seg-
mentem okażą się filmy z Sundance – festiwalu, który założył Ro-
bert Redford, pokazującego kino niezależne w  USA. Gościliśmy 
parę razy u  nas dyrektorów tego festiwalu i  researcherki. Zresztą 
na naszym festiwalu zawsze jest obecnych wielu obserwatorów, 
przedstawicieli innych festiwali – europejskich, krajowych.

- Na czym polega wspomniana przez pana zmiana w formule im-
prezy?
- Festiwal będzie o  jeden dzień krótszy, bo zaczynamy od wtorku. 
Dodatkowo nie spotykamy się już w  Filharmonii, tylko wyłącznie 
w  Centrum Kultury 105, w  jednym obiekcie. To jest element bez-
pieczeństwa. Spotkania nieformalne będą realizowane w plenerze. 
Szukamy jak najbezpieczniejszych sanitarnie rozwiązań.

- Najważniejszy jest chyba nadal dystans społeczny i noszenie we 
wnętrzach maseczek ochronnych?
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- Nasze kino w CK105 już działa od pewnego czasu. W sali kina Kry-
terium jest dostępna połowa miejsc, czyli około 200. I tak pozosta-
nie.

- Przyjęli państwo 300 zgłoszeń na festiwal, czyli naprawdę dużo. 
Będzie co oglądać.
- A warto zaznaczyć, że my nie przyjmujemy filmów amatorów. Gdy-
byśmy otworzyli się na kino amatorskie, to mielibyśmy nawet i kilka 
tysięcy zgłoszeń, bo taki jest głód publicznej prezentacji. Współpra-
cujemy z profesjonalnym segmentem rynku filmowego. To też gwa-
rantuje poziom tych filmów, co nie znaczy, że w kinie amatorskim nie 
znajdują się też czasem perełki. Ono jest bardzo potrzebne, ale tę 
ścieżkę realizują inne festiwale. Postaramy się też przedstawić kino 
pozakonkursowe. Będzie kino samochodowe, zapraszamy na trzy 
bardzo ciekawe projekcje. 

- To ważne, że festiwal nie traci ciągłości, bo jak widać, jest po-
trzebny.
- Wypracowaliśmy sobie markę i dbamy o nią. Stowarzyszenie Fil-
mowców Polskich, Miasto Koszalin, Urząd Marszałkowski, Polski 
Instytut Sztuki Filmowej, Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa Na-
rodowego nas wspierają. Festiwal zachowa ciągłość, a w przyszłym 
roku czeka nas edycja szczególna, bo czterdziesta. Zaraz po zakoń-
czeniu tegorocznego Festiwalu zaczniemy pracę nad edycją jubile-
uszową. Miejmy nadzieję, że będzie się ona mogła odbyć już bez ja-
kichkolwiek ograniczeń. Serdecznie zapraszamy! 1-05.09, Koszalin.



F
estiwal hybrydowy to w ostatnich miesiącach słowo wytrych. 
Wiele imprez – nie tylko filmowych – łączy w swoich progra-
mach wydarzenia online ze spotkaniami i projekcjami na żywo 

przy mniejszej ilości widzów. Sytuacja w kraju zmienia się dynamicz-
nie, organizatorzy Młodzi i Film zapowiedzieli, że na bieżąco będą 
dookreślać formułę festiwalu i  dostosowywać format wydarzenia 
do norm sanitarno-logistycznych. To wyzwanie dla wszystkich 
stron i  uczestników MiF: twórców, widzów, przedstawicieli prasy 
jak i władz miasta oraz ekipy festiwalowej.  

W  tym roku zgłoszono rekordową liczbę krótkich metraży, ponad 
300. Ostatecznie selekcję do Konkursu Krótkometrażowych De-
biutów Filmowych przeszło niemal 100 filmów (klasycznie w  tym 
gronie znalazły się fabuły, 
dokumenty i  animacje), co 
oznacza że przyjęte kryteria 
naboru były bardzo wyso-
kie. Z  kolei w  Konkursie Peł-
nometrażowych Debiutów 
Fabularnych znalazło się 
dwanaście tytułów: pełną 
listę wyselekcjonowanych 
filmów poznamy na przeło-
mie lipca i  sierpnia. Tradycyj-
nie konkursowym seansom 
będą towarzyszyć spotkania 
Szczerość za szczerość, czyli 
rozmowy krytyków i  twór-
ców z  udziałem publiczności.  
Nowością w  programie będą 
plenerowe atrakcje, czyli se-
anse kina samochodowego 
(miejsce: parking przed amfi-
teatrem): w  programie „Mid-
sommar. W biały dzień” Ari Astera, „Lato” Kiriła Sieriebriennikowa 
i przedpremierowy hit, który przywędrował do nas z tegorocznego 
Berlinale, pt. „Ema”. Film Pablo Larraína to mocna dawka wibrującej 
muzyki, feeria kolorów i  emocjonująca fabuła. Idealna propozycja 
na wieczorny plener.

 Best of Sundance to kolejny programowy pewniak. Zgodnie z  re-
komendacją prestiżowego amerykańskiego festiwalu filmowego 
– skupionego wokół niezależnego, artystycznego kina – zapre-
zentowane zostaną najlepsze krótkie metraże pokazywane w  róż-
nych sekcjach tego wydarzenia. Większość z  tych filmów zostanie 
wyemitowana po raz pierwszy w  Polsce. Blok ten daje wyjątkową 
możliwość porównania, czy realizowanie za granicą krótkie filmowe 
formy różnią się od tych, które powstają w polskich szkołach filmo-
wych i na artystycznych uczelniach? Czy młodych, bez względu na 

Młodzi i Film po raz kolejny
39. koszaliński Festiwal debiutów Filmowych młodzi i Film odbywa się w tym roku w nowej odsłonie 
i z nową datą. w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju festiwal przeniesiono na wrzesień, nowy 
termin wydarzenia to 01-05.09. Formuła ma być nieco skromniejsza, ale nie mniej interesująca niż 

dotychczasowe odsłony. 

szerokość geograficzną, interesuje to samo? Czy forma jest dla nich 
wyzwaniem, eksperymentują z nią, czy może jest jedynie środkiem 
do wyrażenia tematu, treści?   

 Młodzi i  Film to także debaty oraz webinaria. Na pewno wielkim 
zainteresowaniem będzie cieszyć się debata „Uwaga, będzie zbliże-
nie!” – podczas tego spotkania zaproszeni filmowcy zdradzą zaple-
cze realizacji scen erotycznych w polskich produkcjach. Druga z de-
bat będzie wydarzeniem stricte branżowym: podczas panelu „To nie 
kino science fiction” specjaliści różnych filmowych zawodów spró-
bują przeanalizować sytuację artystów i branży filmowej w Polsce 
od strony walki z pandemią: jak zmieniły się warunki pracy, w jakiej 
kondycji po przymusowej kwarantannie domowej mają się kina, czy 

możemy wrócić do utartych 
i  sprawdzonych norm finan-
sowania kinematografii?  Do 
tego liczne webinaria oraz 
wystawa prac Henryka Saw-
ki. Artysta będzie obecny 
na festiwalu, będzie można 
porozmawiać ze słynnym ry-
sownikiem o  jego twórczości 
i  inspiracjach. A  zakończenie 
Mary Komasa w duecie z mę-
żem, kompozytorem Antonim 
Komasą-Łazarkiewiczem, 
wystąpi z  mini-koncertem. 
Młodzi i  Film to jeden z  nie-
licznych polskich festiwali 
filmowych, który odbywa się 
na żywo, łącząc wydarzenia 
online z  pokazami w  kinie 
i w plenerze z udziałem twór-
ców i publiczności.   

I być może chcąc zachęcić wszystkich do wyjścia z domu, warto tu 
przytoczyć słowa Janusza Kijowskiego, dyrektora programowego 
festiwalu, który tak mobilizuje kinomanów i  filmowców do obec-
ności w Koszalinie: Tradycyjne spotkania młodych twórców filmo-
wych z koszalińską publicznością w ramach rozmów „Szczerość za 
szczerość”, panele tematyczne, warsztaty… ale przede wszystkim 
projekcje nowej porcji świeżego polskiego kina – to wartości, któ-
rych – mamy nadzieję – nie pokona wirus! Tegoroczna edycja będzie 
skromniejsza, dostosowana do realiów i  wymogów bezpieczeń-
stwa. Bo bezpieczeństwo naszych widzów, twórców i  kinomanów 
jest dla nas najważniejsze. Bacznie więc obserwujemy i  będziemy 
dalej obserwować sytuację epidemiczną w naszym kraju, mając na-
dzieję, że 1 września 2020 będziemy mogli spotkać się w Koszalinie 
na Święcie Młodego Polskiego Kina!
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Jedyny mistrz olimpijski jakiego polska ma w żeglarstwie i z pewnością najbardziej znany polski żeglarz. 
człowiek, który ma na swoim koncie gigantyczną liczbę sukcesów i wciąż wygrywa światowe imprezy. 
drugą rywalizację od lat prowadzi na lądzie. inicjator i szef dziesiątek projektów biznesowych, twarz 
wielu marek. wiele z nich prowadził i prowadzi z sukcesem, są też takie, które zakończył porażką. dwa 
lata temu głośno było o projekcie polska100, rejsie dookoła świata finansowanym przez polską Fundację 
narodową. po upadku projektu i głośnej krytyce zniknął ze sceny. ale wraca i jak sam zaznacza - dużo 
mocniejszy, bo nie boi się mówić - nie tylko o swoich sukcesach, ale i porażkach. przed wami mateusz 

kusznierewicz w krótkim bilansie 45 - latka.

Mateusz 
Kusznierewicz 

krótki bilans 45-latka
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K
im jest dzisiaj Mateusz Kusznierewicz?
- Jestem szczęśliwym człowiekiem, robię to co lubię z fajnymi 
ludźmi.

- A zawodowo?
- Żeglarzem i przedsiębiorcą.

- Przejrzeliśmy twoją stronę internetową – jesteś tam trenerem, 
coachem, mentorem, szkoleniowcem. Jest tam żeglarstwo, jest 
działalność biznesowa, są innowacyjne łożyska kulkowe, a nawet 
można kupić czapkę. Da się pogodzić tak dużo elementów?
- Wszystkie przedsięwzięcia, w  które jestem zaangażowany, łą-
czą dwa obszary: sport i  innowacyjne technologie. Po latach do-
świadczeń nie dotykam już żadnych innych sfer i  zajęć poza tymi, 
w  których czuję się dobrze i  mocno. Zakończyłem etap poznaw-
czy. W końcu wybrałem to, w czym czuję się najlepiej i na tym się 
skupiam. Jestem aktywnym żeglarzem, sportowcem, trenerem 
i mentorem. Jestem także zaangażowany w tworzenie sportowych 
wydarzeń, mam na myśli tutaj żeglarski mundial. Jednak wszystko 
to dzieje się na moim podwórku i jest ze sobą spójne. Drugi ważny 
obszar mojej działalności to biznes, który teraz również związany 
jest głównie ze sportem. Wprowadzam sport do biznesu, wdrażam 
m.in. swój autorski produkt „Sport @ Work” czy „Do Sport Now”, 
które sprawdzają się znakomicie. Kolejnym moim przedsięwzięciem 
w obszarze nowych technologii jest aplikacja „Target10” stworzona 
dla sportowców i  trenerów w  celu zwiększania poziomu sporto-
wego i umiejętności czego efektem mają być lepsze wyniki. To też 
jest sport, tylko w innym wymiarze. Patrząc całościowo, faktycznie 
dużo tego, ale ja zawsze stałem na kilku nogach i przy dobrej orga-
nizacji i współpracy z fantastycznymi ludźmi jestem gotowy realizo-
wać wiele przedsięwzięć. 

- Skoro sport i żeglarstwo wciąż dominują u ciebie to zacznijmy od 
nich. W ubiegłym roku zdobyłeś mistrzostwo świata w klasie Star. 
To naprawdę  niezły wynik jak na osobę, która ma 44 lata.
- Dobrze to ująłeś (śmiech). Wiedziałem, że po takiej przerwie je-
stem w  stanie wrócić do żeglarstwa regatowego na wysokim po-
ziomie, ale żeby od razu sięgnąć po mistrzostwo świata, to tego się 
nie spodziewałem. Wynik jest fantastyczny i bardzo się z tej okazji 
cieszę. Pierwszy sukces na skalę światową odniosłem w  wieku 21 
lat, teraz kolejny mając 44 i to tylko utwierdza mnie w przekonaniu, 
że mogę cały czas podtrzymywać wysoki światowy poziom, mam 
olbrzymi potencjał i sportową adrenalinę. Wydaje mi się, że ma to 
ogromne znaczenie. Sport jest moją życiową motywacją, a  jeżeli 
osiągam sukcesy, to jest naprawdę bardzo satysfakcjonujące. My-
ślałem, że po trudnych doświadczeniach z 2018 roku odbudowanie 
się zajmie mi więcej czasu. Okazało się, że jestem bardzo mocny, 
mam wokół siebie wspaniałych ludzi i  potrafię realizować nawet 
bardzo ambitne cele.

- Dlaczego akurat klasa Star? Mocno konserwatywna, ciężka.
- To moja ulubiona łódka. Rzeczywiście nie jest łatwa w obsłudze. 
Powiem wręcz, że jest bardzo wymagająca. Ale kiedy włoży się 
w nią dużo pracy, dobrze przygotuje i dołoży wysoki poziom umie-
jętności, to przyjemność żeglowania na niej jest ogromna. Wybór 
jachtów w  żeglarstwie jest olbrzymi, jednak jestem zawodnikiem, 
który lubi element taktyki i  techniki. Katamarany, czy chociażby 
Laser mi nie pasują. Są zbyt ogólne, a Star pasuje mi pod względem 
wyzwania i sposobu żeglowania. 

- W ubiegłym roku wsiadłeś też na Dragona, klasę równie konser-
watywną.
- Kolejna klasa o  blisko stuletniej tradycji… No tak. Zauważyłem, 
że najwięcej przyjemności sprawia mi żeglowanie nie w pojedynkę, 
a  w  załogach 2-3-4-osobowych. Dlaczego? Ponieważ nadal masz 

bardzo dobry kontakt w załodze i nie ma zbyt dużo innych tematów 
do ogarnięcia poza tymi stricte żeglarskimi. 

- Budujesz teraz polski zespół na SSL Gold Cup 2022. Powiedz coś 
więcej o tym projekcie.
- To regaty żeglarskie na wzór mistrzostw świata w  piłce nożnej 
wymyślone przez organizację SSL z siedzibą w Szwajcarii. To będzie 
żeglarski mundial. 11-osobowe reprezentacje z  każdego kraju co 
dwa lata będą walczyć o tytuł najlepszego państwa w żeglarstwie. 
Wszystko odbywać się będzie na jednakowych jachtach dostar-
czanych przez organizatora. Pierwsza edycja zaplanowana jest 
w Szwajcarii w 2022 roku, a w szranki stanie aż 56 państw. W każ-
dym z nich SSL wybiera kapitana, który będzie odpowiedzialny za 
stworzenie zespołu w  każdym ze zgłoszonych państw i  przygoto-
wania do mundialu.

- Ty, z racji wielu startów w SSL zostałeś kapitanem polskiej druży-
ny. Masz już swój zespół?
- Wybrani przez SSL kapitanowie każdej reprezentacji to doświad-
czeni żeglarze ze znaczącymi sukcesami na koncie. Mistrzowie 
olimpijscy, zwycięzcy Pucharu Ameryki czy Volvo Ocean Race. To 
dla mnie wielkie wyróżnienie móc przygotowywać polską reprezen-
tację na SSL Gold Cup. Proces powoływania 11-osobowego składu 
zespołu jest precyzyjnie ustalony przez SSL. Pięcioro członków wy-
bieranych jest ze światowego rankingu, a pięcioro powołuje kapitan. 
W tym projekcie widzimy młodą generację polskich żeglarzy. Ma to 
być dla nich trampolina do światowego żeglarstwa. Proces selekcji 
trwać będzie do początku 2022 roku. W tej chwili w szerokim skła-
dzie jest ponad 40 żeglarzy. Miejsce w składzie mają już Agnieszka 
Skrzypulec, mistrzyni świata w olimpijskiej klasie 470, która weszła 
do zespołu jako najwyżej sklasyfikowany Polak w rankingu SSL, Łu-
kasz Przybytek, który na co dzień startuje w olimpijskiej klasie 49-er, 
a którego widzę w roli sternika oraz Przemek Filipowicz, utalento-
wany zawodnik i trener polskich skiffów. Z kolei uznani żeglarze jak 
Patryk Zbroja, Michał Korneszczuk i Piotr Harasimowicz są w tzw. 
Radzie Projektu, ponieważ uznałem, że nie będę podejmować decy-
zji w tak ważnym dla polskiego żeglarstwa projekcie w pojedynkę. 

- Kapitan nie będzie osobiście startować?
- Zgadza się, kapitan może, ale nie musi być na łódce podczas rywali-
zacji. Może wspierać swój team na etapie przygotowań i treningów, 
a  podczas samej rywalizacji pozostać na brzegu. Z  11-osobowego 
teamu, tylko 9 osób będzie się ścigało i powiem szczerze, że byłoby 
super, gdyby nasz jacht poprowadziła młoda generacja.

- Czy ta inicjatywa ma szanse przebić się w gąszczu różnorodnych 
żeglarskich imprez na świecie?
- Jest duża szansa, że tak się stanie. Celem SSL Gold Cup jest zdobycie 
olbrzymiej oglądalności. Spodziewamy się 10 milionów widzów z ca-
łego świata, które obejrzą pierwszą edycję Żeglarskiego Mundialu. 
W  poprowadzenie swoich reprezentacji zaangażowały się najwięk-
sze gwiazdy światowego sportu. Sime Fantela z Chorwacji, Santiago 
Lange z  Argentyny to  legendy żeglarstwa, mistrzowie olimpijscy 
z Rio de Janeiro. Australijczyk John Bertrand, który wyrwał Amery-
kanom w 1983 roku Puchar Ameryki - osoby tej rangi będą kapitana-
mi poszczególnych krajów, a to daje naprawdę pozytywne prognozy. 

- Mówiłeś o tym, że będziecie startować jako Polska, wymieniłeś 
członków kadry narodowej, ale formalnie to inicjatywa prywatna. 
Działacie poza strukturami Polskiego Związku Żeglarskiego. To 
gorzej, czy lepiej?
- SSL podobnie jak Puchar Ameryki, Ocean Race czy Sail GP ma pod-
pisaną umowę o współpracy ze światową federacją żeglarską World 
Sailing. Ta natomiast zrzesza krajowe federacje. Dla sukcesu SSL 
Gold Cup nie jest wymagane wsparcie krajowych związków żeglar-



skich. W  niektórych krajach takich jak Singapur, Chiny, Oman czy 
Turcja federacje się zaangażowały. We wszystkich innych krajach 
federacje nie uczestniczą w przygotowaniach do tego wydarzenia. 

- Czyli nie potrzebujesz w tym momencie współpracy z PZŻ?
- W Polsce działamy niezależnie. Tak jest zdecydowanie lepiej i bar-
dziej efektywnie.   

- Pytamy o PZŻ, bo przecież w 2017 roku zostałeś powołany do 
nowego zarządu na stanowisko wiceprezesa ds. sportu. 
- Polskie związki sportowe to specyficzne organizacje. Znam PZŻ od 
dwóch stron - jako członek kadry olimpijskiej i jako członek zarządu. 
W  2017 roku zaangażowałem się w  proces wprowadzenia zmian 
w  Polskim Związku Żeglarskim. Osiągnęliśmy założony cel. Został 
powołany nowy prezes i zarząd. Funkcjonowanie w strukturach we-
wnętrznych związku sportowego to temat na oddzielną rozmowę. 
Mogę powiedzieć, że to trudny temat. Są to organizacje, które mają 
swoje ograniczenia, działają według zasad i przepisów, których de-
cyzje często nie pozwalają osiągać wysoko postawionych celów. To, 
że powołano mnie na stanowisko wiceprezesa, nie do końca pokry-
wało się z tym, co chciałem robić. Moim głównym celem było prze-
łożenie moich doświadczeń i wiedzy na trenerów i zawodników, a ja 
wpadłem do organizacji, w której bardzo dużo czasu zajmowała biu-
rokracja. Poświęciłem dużo czasu i energii w PZŻ. Przekazałem całą 
swoją wiedzę i doświadczenia. Byłem nastawiony na dobrą, zdrową 
i partnerską współpracę.

- W 2018 roku PZŻ utworzył nową posadę - dyrektora sportowe-
go, którą objął Dominik Życki. Tomasz Chamera, prezes PZŻ wy-
jaśnił wtedy, że ta nominacja była konieczna z racji „niezadowala-
jącego zaangażowania w sprawy sportowe ze strony wiceprezesa 
ds. sportu”. Czyli twojego. 
- Moje zaangażowanie w  rozwój polskiego żeglarstwa w  tamtym 
czasie nigdy nie było większe. Kiedy po raz kolejny zwróciłem uwagę 
na błędnie podejmowane decyzje, które bardzo często nie były ze 
mną w ogóle ustalane, umiejętnie odsunięto mnie od decyzyjności. 
Nastąpiło to jeszcze przed powołaniem Dominika na to stanowisko. 

- Dominik Życki to twój wieloletni partner z klasy Star, razem zdo-
byliście mistrzostwo świata. Wiedziałeś o planowanej nominacji?
- Oczywiście. I szczerze na nią przystałem. 

- A to, że dyrektor sportowy nie będzie podlegać wiceprezesowi 
ds. sportu ? 
- Ciekawe, prawda? To była decyzja zatwierdzona przez zarząd PZŻ. 
Ponieważ mam zasadę, że publicznie nie wypowiadam się negatyw-
nie o konkretnych osobach, na tym zakończę odpowiedź na to py-
tanie. 

- Czy ta sprawa miała wypływ na wasze dalsze relacje?
- Nie, wciąż utrzymujemy z Dominikiem kontakt. 

- Kadencja zarządu trwa do 2021 roku, ale ty już złożyłeś rezygnację.
- Nie lubię robić rzeczy bez sensu. Sama obecność na takim sta-
nowisku bez realnego oddziaływania jest bezsensowna. Do tego 
uważam, że niektóre sytuacje i zdarzenia nie powinny mieć miejsca 
w takiej organizacji jak Polski Związek Żeglarski. Z tego powodu po-
stanowiłem odejść.

- Nowy zarząd nie poprawił sytuacji w związku?
- Zmiany na lepsze nastąpiły, bo związek bardzo się zmienił w cią-
gu ostatnich czterech lat. Taka organizacja jest potrzebna i to pod 
wieloma względami. Sytuację w  związku można rozpatrywać na 
wielu poziomach. Dla mnie najistotniejsza zawsze była kultura pra-
cy, proces podejmowanych decyzji oraz strategia działania. Jestem 

sportowcem i  na tym znam się najlepiej. Zależy mi na sukcesach 
młodzieży i seniorów. Od dwóch lat nie zdobyliśmy medalu na mi-
strzostwach świata i  mistrzostwach Europy seniorów. Jednocze-
śnie widzę co się dzieje na świecie, jak działają inne organizacje, 
kadry i związki. Mając takie porównanie wiem, że w Polsce nie wy-
korzystujemy potencjału. Boję się myśleć co będzie za cztery czy 
osiem lat na igrzyskach olimpijskich w Paryżu i Los Angeles. W kla-
sach takich jak np. Laser, Nacra czy 470 na tą chwilę nie widzę no-
wej generacji dobrze ułożonej młodzieży, która sięgnie po kolejne 
medale olimpijskie. Z kolei polska kadra w windsurfingu jest chyba 
najstarszą, która w ogóle weźmie udział w igrzyskach w Tokio.

- Mamy kraj średniej wielkości z  dostępem do morza, a  według 
jednego raportów PZŻ sprzed lat niemal 8 mln Polaków miało 
mniejszy lub większy kontakt z żeglarstwem. Co więc nie gra?
- Tutaj jest potrzeba profesjonalizmu i systemowych rozwiązań. Je-
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stem przyzwyczajony do planowania, dobrej komunikacji wewnątrz 
zespołu i podejmowania strategicznych, przemyślanych i wspólnych 
decyzji. Potrzebny jest ambitny plan, wychodzący poza lokalne struk-
tury i polski sposób myślenia. Taki plan musi być zrealizowany od A do 
Z. Wskazane by w między czasie nikt nie wpływał na jego zmianę. 

- Dla zwykłego człowieka ta sytuacja jest dziwna. Jedyny mistrz 
olimpijski jakiego Polska ma w żeglarstwie, który powinien służyć 
swoim doświadczeniem oraz PZŻ z kadrą narodową. I nie potrafi-
cie współpracować.
- Tak, to bardzo dziwna sytuacja. Uważam, że polskie żeglarstwo bar-
dzo dużo straciło na takim obrocie spraw. Specyfika funkcjonowania 
związku i  poszczególnych osób ma tutaj duże znaczenie. Patrzę na 
to z zewnątrz i czasem przecieram oczy ze zdumienia. Ale to nie mój 
problem. Ja wiem jak mogę pomóc polskiemu żeglarstwu i polskim 
żeglarzom. W tym sporcie nie możesz być ograniczony, jeżeli chcesz 

zdobywać medale. Paradoksalnie dzisiaj mam więcej możliwości po-
mocy zawodnikom niż miałem będąc w strukturach związku. Często 
zgłaszają się do mnie zawodnicy, którzy pływają nawet na klasach 
przygotowawczych i  proszą o  kilka wskazówek dotyczących try-
mowania masztu i żagli. Każdemu poświęcam czas. Jedne drzwi się 
zamykają, a inne otwierają. Mam swoją misję życiową, żeby pomagać 
polskiemu żeglarstwu, nie tylko zdobywając medale. 

- Czy wpływ na twoje relacje z PZŻ miał też projekt Polska 100? 
Wszystko zbiegło się w podobnym czasie.
- Projekt Polska 100 posypał się w maju 2018, a zdarzenia związane 
ze związkiem dotyczyły bardziej przełomu roku 2018 i 2019. Można 
to skorelować, natomiast wprost nie otrzymałem takiej informacji.

- Żałujesz dzisiaj udziału w projekcie Polska 100?
- Nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno żałuję, że poświę-



ciłem na niego dwa lata swojej ciężkiej pracy i nic z tego nie 
wyszło. To były ciężkie doświadczenia, szczególnie jak media 
zaczęły naciskać i  psuć atmosferę wokół tego wyjątkowe-
go projektu. Nie będę ukrywał, że było ciężko. To był jeden 
z  trudniejszych okresów w  moim życiu. Natomiast później 
jak to się wszystko już zakończyło, kiedy to sobie przepraco-
wałem, to pomyślałem, że dobrze, że coś takiego mi się przy-
darzyło, bo właśnie te wydarzenia spowodowały, że jeszcze 
nigdy nie byłem tak mocny jak jestem teraz. Bardzo dobrze 
przepracowałem ten okres. Przeszedłem żałobę po stracie 
projektu. Współpracowałem z bardzo dobrym psychologiem. 
Dorota jest jednocześnie coachem biznesowym. Tak dużo na 
tym zyskałem i  tak dobrze nam się pracowało, że spotyka-
my się do dzisiaj. Nawet w czasach, kiedy mam się świetnie. 
Wtedy wiele rzeczy sobie uświadomiłem, dużo zrozumiałem, 
poznałem też głębiej siebie i  najbliższych. Pomimo bardzo 
trudnych chwil i rysy na swoim zawodowym wizerunku, pod 
tym kątem tego nie żałuję.

- A jeżeli żałujesz to pod jakim kątem?
- Żałuję głównie dlatego, że nie zrealizowaliśmy dla Polski 
i  polskiego żeglarstwa naprawdę postępowego projektu. 
Jego skala była olbrzymia. To miało być preludium do wejścia 
w  mocne oceaniczne regaty. Jeżeli doszedłby do skutku, to 
plan zakładał finansowanie startu w Volvo Ocean Race.

- Wielu ekspertów twierdziło, że ten projekt był niereal-
ny. 100 portów w  3 lata, udział w  najlepszych regatach na 
świecie, w jednej załodze i na jednym jachcie. Czy to w ogóle 
miało rację bytu?
- Oczywiście, że tak! To był bardzo dobrze i  profesjonalnie 
przygotowany projekt. To był też dobry czas na realizację 
takiego przedsięwzięcia. To było do zrealizowania. Z  takim 
jachtem moglibyśmy być na pewno w  pierwszej dziesiątce 
Sydney Hobart oraz na podium wielu innych słynnych świa-
towych regat. 

- Czy nie zapaliła się ci czerwona lampka? Samo ogłoszenie 
projektu w  październiku 2017 roku - Stadion Narodowy, 
wicepremier Piotr Gliński, kilku ministrów, prezes Fundacji 
Narodowej - to wszystko było bardzo polityczne. Sama fun-
dacja już wtedy miała złą opinię. Kojarzyła się z niejasnymi 
finansami i niejasnymi decyzjami.  
- Świeciła. Jestem zadaniowcem, oczywiście patrzę co z  kim 
robię, a  teraz jeszcze uważniej, ale wtedy miałem do wyko-
nania misję. I  przyznam szczerze, że to mnie wtedy trochę 
oślepiło. Zaślepiła mnie chęć realizacji wyjątkowego przed-
sięwzięcia dla Polski. To był bardzo ambitny projekt. Wręcz 
idealistyczny. Uwierzyłem, że jest to możliwe i tak bardzo tego 
pragnąłem, że te inne rzeczy stały się wówczas mniej ważne.

- No i  nastąpił medialny krach. O  ile jeszcze w  momencie 
ogłoszenia projektu nie było tak głośno, to gdy w  marcu 
2018 roku „Gazeta Wyborcza” oceniła jego koszty na 20 
mln zł to wybuchła afera. Wydaje mi się, że nigdy wcześniej 
tak dużo nie pisano o żeglarstwie, a na ciebie ruszyła lawina 
krytyki. Byłeś na to przygotowany?
- Dzisiaj kiedy opowiadam o tym zdarzeniu na różnego rodzaju 
wykładach, mówię jak bardzo byłem do tego nieprzygotowany. 
Nie sądziłem jak jeden artykuł w  „Gazecie Wyborczej” może 
wpłynąć na realia i rozpędzić lawinę kolejnych zdarzeń. Nigdy 

czegoś podobnego nie doświadczyłem i  mówię tutaj o  nega-
tywnym kontekście. Dzisiaj wiem, że każdy kto planuje pro-
jekt na tak wielką skalę, powinien mieć gotowe scenariusze na 
każdą ewentualność. My tego nie mieliśmy. Skupiliśmy uwagę 
w 100 procentach na realizacji projektu. Ja dodatkowo popeł-
niłem duży błąd, gdybym mógł cofnąć czas to na pewno bym 
to zmienił. W życiu nie zgodziłbym się na pełnienie tak istotnej 
i kluczowej roli w jednym projekcie. Wiele osób doradzało mi, 
żebym odciągnął od siebie uwagę nie wychodząc na front pro-
jektu. Mam bardzo mocne nazwisko i markę. Natomiast warun-
kiem PFN było to żebym był jedną ze stron umowy, nie tylko 
operatorem. To był błąd, za który słono zapłaciłem.

- W maju 2018 projekt upadł. Zaczęła się bardzo ostra wy-
miana ciosów pomiędzy PFN, a wami, czyli Fundacją Navi-
gare. Wicepremier Piotr Gliński oficjalnie obwieścił, że stało 
się tak, bo stracił do ciebie zaufanie gdyż część środków za-
miast dla waszej załogi trafiły na twoje konto.
- Długo można by było wyjaśniać całą tą kwestię i kolejność 
zdarzeń. Kiedy w  słynnym marcu 2018, projekt Polska100 
i  PFN zaatakowały media, wiele działo się także wewnątrz 
między zespołem realizującym. Praktycznie z  dnia na dzień 
nasze kontakty zaczęły obumierać. Już wtedy wiedzieliśmy, 
że PFN zaczyna odsuwać się od projektu. Był taki zapis, że 
jeżeli jacht nie będzie zakupiony do 6 maja 2018 to umowa 
przestaje istnieć. Dzisiaj jak patrzę z perspektywy czasu, była 
to bardzo przemyślana przez nich decyzja. Wiadomo, że przy 
takim fiasku zawsze ktoś musi ponieść winę. Czy znacie jaki-
kolwiek przypadek w którym to polityk przyzna się do winy? 
Padło na mnie. Warto również zaznaczyć, że tutaj decyden-
tem w sprawach administracyjno-finansowych z naszej stro-
ny był prezes fundacji Navigare, a nie ja.

- Nie miałeś wpływu na decyzje fundacji?
- Nie miałem. Kontrolę nad fundacją miał wówczas jej prezes.

- Jaki był finał tej sprawy? 
- Sprawa jest zamknięta. Wszystko jest rozliczone, ale w mo-
jej ocenie nie w taki sposób w jaki powinno być.

- PFN wysłała też do mediów pismo o twoim zajęciu komor-
niczym na kwotę 3,3 miliona złotych. Podano je jako kolejny 
powód zakończenia współpracy z tobą.
- To było zagranie poniżej pasa. To oddzielna sprawa, ale zo-
stała wykorzystana przeciwko mnie.

- Czy ta egzekucja miała związek z projektem? Czy PFN mia-
ło prawo upublicznić takie informacje?
- Świadczy to tylko o  ludziach, którzy tam działali. Mówię 
w czasie przeszłym, bo już nie pełnią tych funkcji. Uważam, 
że nie było żadnego związku. Wykorzystali to jako pretekst 
i  jednocześnie wybielenie swoich kart. Cała wina została 
zrzucona na mnie, nie miałem nawet możliwości wytłuma-
czyć tej sytuacji, bo media wręcz wrzały.

- Publicznie jednak nie odniosłeś się wtedy do tej sprawy?
- Zgadza się. To były moje prywatne sprawy, które zostały 
bardzo umiejętnie wykorzystane przeciwko mnie. 

- Nie lepiej było jasno i głośno wyrazić swoje stanowisko?
- Dzisiaj można rozważać wiele rozwiązań. Jakbym mógł cof-
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nąć czas, to na pewno wielu rzeczy bym uniknął w całym tym pro-
jekcie. Wiem, że nie robiłbym tego projektu z PFN. 

- Teraz projekt Polska 100 działa pod nazwą I  Love Poland. Śle-
dzisz ich poczynania?
- Interesuję się polskim żeglarstwem i  oczywiście obserwuję. Wi-
dzę, że na kluczowych stanowiskach znowu zmieniają się osoby. 
I to na takiej maszynie regatowej, na której potrzeba jest profesjo-
nalistów i zgranej załogi. Niestety nie wygląda tak jak bym to sobie 
wyobrażał. Jednak zawsze będę trzymał kciuki za każdy projekt że-
glarski w Polsce, a szczególnie za to, by był dobrze zrealizowany, bo 
może przynieść same korzyści.

- Czy te projekty pomogły polskiemu żeglarstwu?
- Trzeba odróżnić projekt Polska 100 od I Love Poland. To dwa zu-
pełnie oddzielne koncepty, także pod względem jakościowym i za-
daniowym. Z  wielkim przekonaniem mogę powiedzieć, że projekt 
Polska 100 zupełnie nie pomógł w rozwoju polskiego żeglarstwa. 

- Czy obecnie w Polsce jest klimat do tego, żeby inwestować w że-
glarstwo? I to olimpijskie, i to oceaniczne.
- Wydaje mi się, że nie jesteśmy na ten moment gotowi by dorównać 
ambitnym projektom europejskim czy światowym. Mieliśmy w Pol-
sce kilka takich przedsięwzięć w latach 90., ale od tamtego czasu nic 
w dobrym kierunku nie ruszyło.

- Z czego to wynika?
- Kiedyś była jedna osoba, która miała talent, smykałkę i pełne za-
angażowanie. To Roman Paszke, ówczesny lider polskiego żeglar-
stwa morskiego. Dzisiaj mamy czterech indywidualistów, a tort do 
podziału jest cały czas ten sam. Tyle, że teraz nie bierze go w całości 
jedna osoba, a każdy po małym kawałku. Problem polega na tym, że 
nie ma współpracy pomiędzy tymi osobami. Gdyby to się zmieniło, 
to żeglarstwo moglibyśmy wznieść na zupełnie inny poziom.

- Czy myślisz jeszcze o wielkim projekcie oceanicznym?
- Zdecydowanie nie. Wyleczyłem się z  tego. Głównie pracuję za 
granicą, tam też pływam. W  Polsce zaangażowałem się głównie 
w  przygotowania reprezentacji do SSL Gold Cup, które ma być 
trampoliną w wejście w międzynarodowe żeglarstwo regatowe dla 
nowej generacji polskich zawodników. Oceany już mnie nie kręcą. 
Złożyło się na to na pewno doświadczenie związane z Polska 100, 
ale również sposób w jaki się żegluje na takich jachtach. Jestem re-
gatowcem, który lubi walczyć o każdy metr burta w burtę. W żeglar-
stwie morskim mi tego brakuje.

- Jesteś mentorem i coachem, masz na koncie ponad 800 wystą-
pień publicznych. Często mówisz o swoich porażkach?
- Bardzo często. Swoje prezentacje zaczynam często od przywo-
łania sytuacji, które na początku były trudne, a  na samym końcu 
pokazuję, że mimo wszelkich zawirowań, jest ten happy end. Dzi-
siaj już do tego dorosłem, wcześniej trudno było mi przyzna się do 
porażek. Teraz zdaję sobie sprawę, że móc i nie bać się o nich mó-
wić to naprawdę duża wartość. Ale wspominam również o  moich 
sukcesach, ponieważ na kilkadziesiąt sukcesów jest jedna porażka. 
Wiadomo, że o niej jest głośniej, ponieważ jest bardziej atrakcyjna 
dla mediów.

- Od lat działasz intensywnie w biznesie. 
- Tak. I to od dawna. Imałem się wszelkich biznesów, handlowałem 
odzieżą, jachtami, samochodami, miałem biuro turystyczne, prowa-
dziłem swoją akademię żeglarską. Dużo się działo. Mam tutaj sporo 
sukcesów, są też i  porażki. Co ciekawe, to często niepowodzenie 
sprawia, że więcej nad sobą pracuję, wyciągam wnioski i kiedy po-
nownie podejmuję działanie, często kończy się sukcesem. 

- Twoim biznesem jest też ZOOM.ME, czyli przenośny ekran na 
zdjęcia. Co cię skłoniło żeby pójść w kierunku nowoczesnych tech-
nologii?
- Jestem fanem nowych technologii, elektroniki i  mobilności. Za-
wsze chciałem stworzyć urządzenie elektroniczne. Doświadczyć 
procesu projektowania i wykonania urządzenia i oprogramowania, 
które by go napędzało. Może dlatego, że większość Kusznierewi-
czów to inżynierowie. Pomysł zrodził się przy zabawie z moją cór-
ką Nataszą. Robiąc jej zdjęcia moim smartfonem, chciałem szybko 
podzielić się nimi z moimi rodzicami i teściami. Nie wszyscy używali 
smartfonów, więc musieli czekać, aż pokażę im fotografie osobiście. 
Nie chciałem wysyłać ich mailem, a  zrobić im prezent, zaskoczyć, 
wyświetlając im te zdjęcia na ekranie w  ich domu. W  nieco ponad 
rok, z  grupą doświadczonych ekspertów, stworzyliśmy nie tylko 
produkt, ale również całe oprogramowanie. Sam fakt, że podpisali-
śmy umowę z dużą siecią komórkową było dużym sukcesem. To była 
bardzo dobra lekcja i niesamowite doświadczenie.

- Masz też własną aplikację Target10. Co to takiego?
- Stworzyliśmy ją w zespole bardzo utalentowanych osób. To opro-
gramowanie, które ma pomóc w  osiągnięciu lepszych wyników 
w sporcie, gdzie możesz na bieżąco oceniać swoją formę i monito-
rować postępy. Obecnie platforma przystosowana jest do użytko-
wania przez żeglarzy, jednak w niedalekiej przyszłości uruchomimy 
także warianty dla innych dyscyplin, takie jak triatlon, pływanie, 
bieganie czy kolarstwo. Jest to projekt o zasięgu globalnym. Zainte-
resowanie produktem jest obiecujące. 

- W tym roku obchodzisz 45. urodziny. To moment pewnych bilan-
sów i podsumowań. Co ci się udało najbardziej, a co najmniej?
- Mam wokół tego wiele przemyśleń. Po pierwsze wiem dobrze, że 
wiele dobrego jeszcze przede mną. Jestem pozytywnie nastawio-
ny na przyszłość. A przeszłość? Pierwsze co w sobie zauważyłem 
i  po latach jeszcze bardziej doceniłem to fakt, że myślę globalnie 
i najlepiej pracuję za granicą. To niesamowicie mnie pobudza i roz-
wija. Czuję się Polakiem, tu jest mój dom, prowadzę tu też szereg 
działań, ale czuję, że mogę więcej zrobić dla Polski działając za gra-
nicą. Często przywożę tu pomysły, które później próbuję wdrożyć 
lub rozwinąć. Druga sprawa, to świadomość, że nie wszystkich 
mogę zadowolić i ze wszystkimi nigdy mi się nie poukłada. Najważ-
niejsze, że mam wspaniałą rodzinę, kilkoro przyjaciół, znajomych, 
ale równocześnie też wiele osób, które źle oceniają mnie i  moje 
działania. Jednak teraz żyję z tym spokojnie. Jeżeli chodzi o dzia-
łania, to skupiam się przede wszystkim na żeglarstwie. To co mi 
w  życiu wyszło to przede wszystkim sukcesy sportowe. Mam na 
swoim koncie dwa medale olimpijskie, mistrzostwo świata, Europy 
i Polski, i to jest wszystko, co chciałem zdobyć. Marzyłem kiedyś 
o opłynięciu świata dookoła, wygraniu wyścigu oceanicznego, Pu-
charze Ameryki, ale mam jedno życie i jestem w takim momencie, 
że rodzinę stawiam na pierwszym miejscu. Jeżeli mowa o  poraż-
kach to jedną z największych było 4 miejsce na igrzyskach olimpij-
skich w Sydney i projekt Polska 100 - olbrzymia porażka - nie tylko 
moja prywatna, ale również wielka stracona szansa dla polskiego 
żeglarstwa.

- A w jakim miejscu będzie Mateusz Kusznierewicz w wieku 50 lat?
- Będzie robił to co lubi. Z fajnymi ludźmi. Poświęci bardzo dużo cza-
su swojej rodzinie. Nie będzie myślał co dzisiaj musi zrobić, a co chce 
zrobić. Będzie żeglował na różnych łódkach. Przede wszystkim za 
granicą. Postara się zdobyć kolejne medale mistrzostw świata i Eu-
ropy. Napisze 3 książki. Będzie rozwijał międzynarodowy projekt 
akademii żeglarskiej. Zainspiruje swoich następców. Pomoże im 
w  zdobyciu olimpijskich medali. Rozwinie też swoje przedsięwzię-
cia biznesowe. I na koniec: nie będzie starał się wyprzedzać innych, 
a będzie lepszy w tym co robi niż dzień wcześniej. 
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W
akacje w Polsce. To znak, że trzeba zabrać ze sobą abso-
lutnie wszystko. I cóż, że mamy środek lata, jak spakować 
trzeba kilka ciepłych bluz, kurtkę deszczową, ileś par bu-

tów, spodnie, krótkie i długie. Do tego wszystkiego, plecaki na pie-
sze wycieczki, bidony, karty i gry planszowe, gdyby pogoda uwięziła 
nas w pokoju. A… i oczywiście coś na komary, na muszki, coś prze-
ciwsłonecznego i  po opalaniu. Kilka książek, bo to przecież urlop. 
Zapakowani po brzegi wreszcie jedziemy. 
  
Sobota – w drogę

Trasę wybraliśmy dłuższą, biegnącą kolejno przez Szczecin, Wro-
cław, Katowice, Tarnów, ale wygodniejszą, bo prawie spod domu 
po bramy Bieszczad jedziemy drogami ekspresowymi i  autostra-
dami. Jedenaście godzin trasy, może scalić lub skłócić zamkniętych 

w tym roku wśród wyjazdowych celów zdecydowanie rzadziej wybieramy zagranicę. pandemia 
koronawirusa wymusza poszukiwanie turystycznych atrakcji w kraju. wśród nich na mocnej pozycji 
w czołówce lokują się z pewnością bieszczady. owiane legendą „polskiego dzikiego zachodu”, 
nie są już terenem zupełnie dziewiczym, ale wciąż potrafią zafascynować. szczególne wrażenie robią 

na osobach, które – jak my - widzą je z bliska po raz pierwszy. 

Wakacyjny tydzień w Bieszczadach

w puszcze samochodu współtowarzyszy, więc dłuższymi momenta-
mi słuchaliśmy audiobooków i było to bardzo przyjemne. 

Na miejsce, do Cisnej, a w zasadzie do Dołżycy, dojechaliśmy przed 
17.00, ale grubo przed tą godziną na trasie pojawiają się piękne, nie-
codzienne dla nas, ludzi znad morza, widoki. Grubo pofałdowane te-
reny, rozłożyste łąki i perspektywa. Wzrok można puścić swobodnie 
po odległy horyzont. Czuję, że sam ten widok odrywa już od codzien-
ności, co z każdym kilometrem podróży, zostaje z tyłu za nami.

Wybraliśmy niewielki hotel, gdzie zamiast pokoi są małe domki, 
śniadanie podają do stołu we wspólnej karczmie. Jest też mała sala 
fitness, aby grzbiet i kończyny było gdzie rozciągnąć. Jest również 
miejsce na ognisko, a wieczorami w karczmie zapowiadają lokalne 
bajania i  bieszczadzkie szlagiery. Strudzeni podróżą, wdzięczni za 
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bezpiecznie pokonaną niemal całą Polskę zasypiamy z oczekiwaniu 
na kolejny dzień. 

Niedziela – nie taki znów niewinny Puchatek 

Budzą nas ostre i  gorące promienie na twarzach. Marzy się zoba-
czyć wschód słońca, ale trzeba wstać przed 5 rano, będzie to trud-
ne w  realizacji. Przez ostatnie cztery tygodnie w  Bieszczadach lał 
deszcz, więc słońce cieszy nie tylko nas, ale dosłownie wszystkich, 
których spotykamy. Korzystając z tak wybornej aury, postanowili-
śmy wybrać się do słynnej Chatki Puchatka, czyli schroniska na Po-
łoninie Wetlińskiej. 

Do szlaku dojechaliśmy krętymi drogami, które prowadzą do zawro-
tów głowy, jednak gigantyczne drzewa bukowe, lasy i piętrząca się 
zewsząd roślinność, łagodzi i rekompensuje te kilometry dojazdu. 

Na miejscu okazało się, że Puchatek zamknięty, to znaczy schroni-
sko nieczynne, ale na samą Połoninę Wetlińską można śmiało wejś
, lekko zmienioną trasą. Niewinnie rozpoczynający się szlak, z gór-
skiej łąki przechodzi w błotnisty, spiętrzony las, aby ostatecznie za-
mienić się w polanę ze skalną warstwą. 

Widok zaciera cały trud podejścia. Błękit nieba spotyka się z leśną 
warstwą, a horyzont wydłużył się maksymalnie. W aparacie fotogra-
ficznym, ale przede wszystkim w głowie, zapisuję krajobraz, skanuję 
powoli fragmenty perspektywy, a nogi jakby lżejsze. Trasa jest dość 
krótka, bo zajmuje, naprawdę wolnym trekkingiem ok 1,5 godziny 
w jedną stronę. Po drodze mijamy młodszych i starszych i naprawdę 
sporo małych dzieci, co daje nadzieję, że jak oni mogą, to i my. 

Poniedziałek – nad Soliną 

Po śniadaniu zabieramy tylko portfele i lecimy nad Solinę. Ponoć bę-
dąc w Bieszczadach, po prostu wypada podjechać i zobaczyć zapo-
rę wodną w Solinie (Jezioro Solińskie nazywane jest bieszczadzkim 
morzem). Stojąc na zaporze z  przyjemnością, a  nawet ekscytacją 
poławialiśmy, jedynie oczyma, ogromne ryby, pływające w  akwe-
nie. Występują tam, sandacze, okonie, bolenie, leszcze, szczupaki 
i sumy. Widok rajski. 

Na tafli wody wprost tańczą wypełnione turystami wycieczko-
we stateczki, kajaki, rowery wodne. Na przylegających do zapory 
straganach można nabyć pocztówki, miejscowe miody i oczywiście 
oscypki na ciepło… Jest tu również dużo atrybutów mocno tury-
stycznych miejscowości, jak sztuczne, fluorescencyjne włosy do 
zaplatania warkoczyków, tajskie lody, czy drewniane szabelki. Zde-
rzenie natury z  próbą poskromienia jej przez człowieka, na długo 
zostaje w pamięci, choć patrząc na okalające Solinę i pobliski Polań-
czyk góry i lasy wydaje się, że natura ma lepsze karty w tej grze. 

Wtorek – smaki Bieszczad

W  końcu przydają się wszystkie wiezione przez całą Polskę kalo-
sze, deszczówki, czapeczki i ciepłe skarpety. Zgodnie z prognozami 
czeka nas dzień z deszczem i mimo że temperatura spadała o dobre 
10°C, to odczuwalnie i  tak jest znacznie cieplej niż przy tej samej 
temperaturze nad morzem. Nie pozostaje więc nic innego, jak zro-
bienie sobie wycieczki pod tytułem „bieszczadzkie smaki”. 

Niemal całe Podkarpacie wypełnione jest niezliczoną ilością drob-
nej agroturystyki, niewielkich hoteli lub pokoi do wynajęcia. Na 
próżno szukać ogromnych turystycznych pawilonów ze szkła i beto-
nu. Drewniane domy lub te bardziej współczesne z bali, czy pokryte 
drewnianą elewacją, tworzą niepowtarzalny i niespotykany klimat. 
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Do tego wszędzie czysto i  zadbane. Przed domami bujne kwiecie, 
malwy i jeżówki. Plastikowe wszędobylskie szyldy tak dobrze znane 
w całej Polsce, we wioskach zastąpione są prostym hasłem wymalo-
wanym ręcznie na drewnianym podkładzie. Wszystko zdaje się być 
takie „po prostu” i naturalne. 

Jeżdżąc od wsi do wsi, podziwiając uroki sielskiej natury, trafiliśmy 
na kozie sery. Ekoagroturystyczne gospodarstwo, poza certyfiko-
wanymi serami, oferuje miody i grzybki w occie. Oprócz serów, sku-
siłam się także na słoik z marynowanymi rydzami.

Po sąsiedzku zjedliśmy obiad, gdzie serwowano fuczki z  sosem 
kurkowym. Fuczki to nic innego, jak racuchy z kiszoną kapustą. Do 
wyboru były także olbrzymki huculskie, czyli smażone ziemniacza-
no-serowe pierogi. 

Jadąc dalej, zwróciliśmy uwagę na zaadoptowaną do współcze-
snych potrzeb łemkowską chyżę, czyli niegdysiejszą zabudowę, 
gdzie pod jednym dachem prócz części mieszkalnej było miejsce na 
żywy inwentarz a na strychu na słomę i siano. Wypiliśmy tam dobrą 
kawę ze świeżo wypieczonymi maślanymi ciasteczkami. W drobniu-
sim sklepiku zaopatrzyliśmy się w nalewki z tarniny i pędów młodej 
sosny oraz dwa słoiki masła z czosnkiem niedźwiedzim. 

Pokierowani, dojechaliśmy do bacówki w  Osławicy koło Komańczy. 
Patrząc na stado wylegujących się na pastwisku owiec i  skupionego 
psa, pilnującego każdego ich ruchu, kosztując uważnie oferowane 
przez bacę produkty, kupiliśmy owczy ser bundz, wędzone oscypki 
i  świeży serowy makaron. Dla odważnych do wypicia „rosół”, czyli 
woda z odciśniętych serów. Kwaśna, pożywna, o silnym zapachu owiec. 

Zaskoczeniem jest serdeczność i  uprzejmość, we wszystkich od-
wiedzanych miejscach. Częstowano nas smacznymi kąskami, ale 
też dziesiątkami porad, co warto jeszcze zobaczyć, gdzie podjechać. 
Jednym słowem: warto rozmawiać.

Środa – z nieba deszcz, z lasu chmury

Mówią, że kiedy pada, to dzieci się nudzą. Wychodząc temu naprze-
ciw postawiliśmy na przyrodę. Kiedy rzęsisty deszcz moczył nasze 
płaszcze i  buty i  z  pozoru wydawało się całkowicie beznadziejnie, 
z  otaczającego nas lasu silnie parowała woda, która przy koronie 
drzew najpierw subtelnie, a  potem zdecydowanie zamieniała się 
w chmury i z wiatrem odpływała ku niebu. 

Niesamowite zjawisko, które dostrzec można właśnie dzięki per-
spektywie jaką łapiemy w  górskim krajobrazie. Odrywające się 
chmury pary, jak wata cukrowa wędrowały po niebie, tworząc szarą 
puszystą pianę nad naszymi głowami. 

Taka pogoda to też dobry czas na Leśne Zoo w Lisznej koło Cisnej. 
W  tym zakątku zobaczyć można jelenie, sarny, daniele, dziki, lisy, 
sowy, gęsi, bażanty i perliczki. Za drobną opłatą nabyliśmy karmę, 
którą można częstować zwierzęta. Teraz śmiało mogę powiedzieć, 
że jeleń szlachetny jadł mi z ręki. Dzieci są zachwycone i już całkowi-
cie zapomniały, że kropił na nie deszcz. 

Tuż obok, stacja kolejowa, na której wykupić można przejazd wą-
skotorówką i  podziwiać bieszczadzkie widoki. Atrakcja oblegana 
przez rodziny z dziećmi, uzbroić się trzeba w cierpliwość na zdoby-
cie biletów. 

Wieczorem rozpalamy ognisko, a lokalna grupa bardów, którzy wy-
glądają jak współcześni harnasie, z  gitarami i  harmonijkami snują 
bieszczadzkie legendy i  wyśpiewują ballady o  romantycznych hi-



storiach. Teraz już wiem kim był San i dlaczego Czady pomogły mu 
w pokonaniu Biesa. 

Czwartek – chodzimy po górach 

Tuż po śniadaniu ruszamy na szlak. Padło na połoninę Carycyńską. 
Dlaczego? Ta nazwa stale przewija się wśród innych turystów na 
szlakach. Dojeżdżając na parking, już rozumiemy popularność tej 
trasy. Nie ma gdzie szpilki wbić i jak zaparkować auta. Nie poddajemy 
się, w końcu to wakacje, mamy czas i luz, więc dość szybko znajduje-
my parking oddalony o około  7 km. Z parkingu można dość pieszo 
lub wybrać podwózkę przez kursujące stale pomiędzy szlakami busy.

Podejście na połoninę to szlak jak najbardziej familijny. Mijamy wie-
le rodzin z pociechami i to najmniejszymi. Podziwiam rodziców no-
szących na rękach małe brzdące, na plecach zaś plecaki z wałówką. 
My oczywiście również wyposażeni w kanapki i wodę, mijamy kolej-
no łąki, trasę przez las, zaliczamy delikatną wspinaczkę po głazach, 
by w  końcu stanąć na wietrznej grani. Widoki bezcenne. Pogoda 
dopisuje więc patrzymy po horyzont, ile wlezie. We wspinaniu fan-
tastyczne jest też to, że schodzi się o wiele szybciej niż wchodzi i to 
z dodatkową energią pobraną wprost ze słońca. 

Wracając chcieliśmy zatrzymać się w  jednym z  dwóch bardzo po-
pularnych miejsc, aby zjeść obiad. Niestety, zarówno przed „Chatą 
Wędrowca”, jak i przed „Nie taki Paweł Święty” są gigantyczne ko-
lejki takich jak my, wygłodniałych turystów. 

Wybieramy więc miejsce poza głównym szlakiem. Jest smacznie i co 
już wcześniej zauważyłam, większość dań opiera się na ziemniakach 
i kiszonej kapuście. Dużo potraw jest z leśnymi grzybami i jagodami. 
Do tego cała gama nalewek i lokalnych piw. Koniecznie trzeba spró-
bować kwaśnicy, parzybrody z borowikami i pstrąga. 

Piątek – kierunek Bukowe Berdo i żubry 

Ostatni dzień w Bieszczadach. Kierujemy się w najodleglejszy punkt 
naszej wyprawy. Miejscowość Muczne jest o  krok od ukraińskiej 
granicy. Dojazd od Dołżycy zajmuje nam prawie godzinę i wiedzie 
przez Ustrzyki Dolne i Górne i nadzwyczajną ilość krętych dróg. 

Muczne to kawałek ziemi niczym skansen. Domy – jeden piękniejszy 
od drugiego. Drewniane, w ciemnej bejcy. Kwiaty i ludowe rzeźby na 
frontach. Cisza i spokój, jakby troski świata, zupełnie omijały te strony. 

Wchodzimy na Bukowe Berdo. Wejście na każdy ze szlaków kosz-
tuje 4 zł od dziecka, a 8 zł od osoby dorosłej. Tym razem bilety kon-
troluje ogromna ropucha wygrzewająca się w  słońcu. Omijamy ją 
w  bezpiecznej odległości, wszak to gatunek chroniony. Podejście 
pod Bukowe Berdo jest niczym spacer po Górze Chełmskiej. Mo-
notonnie, ale konsekwentnie pniemy się pod łagodne zbocze, przez 
wilgotny i  miejscami błotnisty las. Ludzi jest zdecydowanie mniej, 
a szlak zdecydowanie bardziej szeroki niż w poprzednich miejscach. 
Ostatnie, najwyższe podejście przypomina z  daleka raz spacer 
w hiszpańskiej winnicy, a raz podróże Hobbita. 

Niezwykłe, najbardziej chyba malownicze miejsce. Widać jak na 
dłoni całe Bieszczady. Kto nie ma dość, chodząc po grani dotrzeć 
stąd może na najwyższy punkt Bieszczad, Tarnicę (1346 m n.p.m.), 
zaliczaną już do korony gór polskich. Przestrzeń jest oszałamiająca 
i gdyby nie to, że wiało okrutnie (mimo że na dole spiekota), to chcia-
łoby się położyć na szczycie i marzyć. 

Z Mucznego nie możemy odjechać bez wizyty w Zagrodzie Żubrów. 
Wstęp wolny, ale musimy dostosować się do warunków, w końcu to 
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my jesteśmy gośćmi u tych ssaków. Te duże, budzące respekt, nawet 
z  odległości zwierzęta podziwiamy z  punktów widokowych. Przy-
zwyczajone do ludzi, a z drugiej strony w całkiem sporej zagrodzie, 
żubry czują się swobodnie i spokojnie można je uwiecznić na foto-
grafii. Po wizycie w zagrodzie, wracając do Dołżycy, z większym sza-
cunkiem patrzę na przydrożne znaki drogowe ostrzegające przed 
rysiami, niedźwiedziami i żubrami. 

Sobota – do domu 

Weekend to może nie jest najbardziej fortunny dzień do przemiesz-
czania się, bo wiadomo - na drodze ruch duży. I chyba podział tak zwa-
nych turnusów już dawno się zatarł, jednak przy sobocie i  niedzieli 
jedzie się całkiem inaczej. Nim wskoczyliśmy na autostradę, mijamy 
po drodze kilka odpustów i okazjonalnych, weekendowych bazarków. 

Od dawna nie przywożę pamiątek, które łapią kurz, wolę przywieźć 
coś smacznego, albo coś co będzie można wykorzystać w mieszka-
niu. Tak i tym razem wiozę nad morze, sery i oscypki, nalewki i rydze. 
Oprócz tego kupiłam również niewielkie drewniane pudełeczko na 
biżuterię z motywem huculskim. 

Pod drodze rozmyślam, kiedy by znów wrócić w  Bieszczady. Naj-
chętniej jesienią, bo wtedy buki będą się na wzgórzach mienić ko-
lorami, a na niezdobytą jeszcze przez nas Tarnicę da się wejść bez 
towarzystwa tłumu. Tak jak pójść na spacer na Sine Wiry, pojeździć 
rowerem góra- dół po bieszczadzkich szosach (choć tu przydało by 
się popracować nad formą, bo podjazdów całkiem sporo). 

W domu sięgnę swoim zwyczajem po filmy związane z odwiedzany-
mi miejscami - na początek serial „Wataha”, później film „Siekiere-
zada” Witolda Leszczyńskiego (w końcu Siekierezada – lokal ciągle 
istniejący w Cisnej – wciąż budzi ciekawość). 

Dobrze było tu być. Dobrze będzie też tu wracać. 



Zapraszamy codziennie: poniedziałek - sobota 8-20, niedziela 10-17
 Koszalin ul. Połtawska 3, kom. 666 083 848, 694 324 703

www.facebook.com/kwiaciarnia.tomatorg

Wiązanki i bukiety ślubne:
- dekoracje sal weselnych i kościołów
- dekoracje samochodów
- wypożyczamy podświetlane litery MIŁOŚĆ oraz LOVE
- samochód do wynajęcia

wiązanki ślubne
  okolicznościowe
     kwiaty
        bukiety na każdą okazję
     wiązanki pogrzebowe
  wieńce

Oferujemy:
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B
yła niedziela, 14 maja 1944 r., kiedy grupa 64 amerykańskich 
żołnierzy przekroczyła bramę zlokalizowanego w  środku 
lasu obozu. Gdy odprowadzano ich pod uzbrojoną w mause-

ry strażą do drewnianych, ustawionych jeden obok drugiego bara-
ków, prace wykończeniowe nowej, podporządkowanej Luftwaffe 
placówki dla pojmanych nieprzyjaciół jeszcze trwały. Oficjalne 
otwarcie Stalagu Luft IV, bo takie oznaczenie otrzymała ona w sys-
temie niemieckich obozów jenieckich, nastąpiło kilkanaście dni 
później. Od tego momentu, aż do chwili kiedy na horyzoncie do-
strzeżono zbliżające się radzieckie zagony pancerne, w sąsiedztwie 
niewielkiej osady Modrolas, kilka kilometrów na zachód od Tycho-
wa, funkcjonowało miejsce internowania lotników koalicji antyhi-
tlerowskiej.

Dzisiaj wiemy, że jeńców przywożono koleją w grupach mniej więcej 
po 100 osób na ostatnią stację przed dużym węzłem w Białogardzie 
– Podborsko. To właśnie z tego miejsca warto rozpocząć poznawa-
nie historii, która wciąż pozostaje znana niemal wyłącznie pasjona-
tom. 

w szczytowym momencie niemcy przetrzymywali tutaj 10 tysięcy alianckich lotników. choć zlokalizo-
wany kilka kilometrów od tychowa stalag luft iV był jednym z największych obozów jenieckich, w po-

wszechnej świadomości wiedza o nim jest znikoma, bo i śladów pozostało niewiele. 

Stalag Luft IV w Modrolesie 
- pozostały nieliczne ślady

W  sąsiedztwie niewielkiego budynku dworca dziś oglądać można 
pomnik przypominający o  początku, ale również końcu uwięzio-
nych aliantów. Z tego miejsca więźniów prowadzono w las do skrzy-
żowania z częściowo brukowaną, co bez trudu odnotujemy decydu-
jąc się na spacer, drogą prowadząca na teren poligonu lotniczego. 
Mniej więcej trzykilometrowy marsz kończył się przed wykonanym 
z drutu kolczastego, wysokim ogrodzeniem.

Chociaż współcześnie trudno wyobrazić sobie, że w miejscu, gdzie 
gęsto rosną drzewa zlokalizowany był duży obóz dla jeńców, na 
podstawie zachowanych w  Stanach Zjednoczonych archiwaliów, 
częściowo udostępnionych w sieci, badaczom udało się odtworzyć 
dokładny jego wygląd. 

Stalag Luft IV tworzyło pięć podobozów. Trzy pierwsze przezna-
czono wyłącznie dla Amerykanów. Łącznie w  granicach placówki 
znajdowało się 40 baraków przygotowanych pierwotnie dla 200 osa-
dzonych każdy. Niemcy, pamiętając historię z podkopem, która w Ża-
ganiu, skąd przewieziono pierwsze grupy osadzonych, dała początek 

autor: łukasz Gładysiak

Zachowana w amerykańskich archiwach fotografia przedstawiająca Stalag Luft IV w Modrolesie, w 1944 r.
(Fot. US National Archives)
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słynnej wielkiej ucieczce, posadowili je na betonowych wylewkach, 
których ślady znaleźć można w lesie. Baraki nie posiadały ogrzewa-
nia, część jeńców spała poza ośmioosobowymi pryczami, kładąc się 
wprost na podłodze. Warunki higieniczne były trudne – na przykład 
na tysiąc więźniów przewidziana był jeden stulitrowy zbiornik wody. 

Opiekę medyczną jeńcy zorganizowali sami – służbę tę pełniło 19 osób 
na czele z kapitanami: Amerykaninem Henrym Wynsenem oraz Bry-
tyjczykiem Robertem Pollockiem. O stan duchowy towarzyszy niedoli 
dbało trzech pastorów ze Zjednoczonego Królestwa. Zmarłych cho-
wano w lesie, na zachód od obozu. Ciekawostkę stanowi fakt, że w dru-
giej połowie września 1944 r. Niemcy stworzyli na miejscu… bibliotekę 
liczącą ok. 1,9 tys. książek, przede wszystkim o tematyce technicznej.

Od maja 1944 r. do końca stycznia 1945 r. przez obóz w Modrolesie 
przewinęło się na pewno kilkanaście tysięcy alianckich lotników, 
w tym 58 Polaków z Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii 
lub RAF. Więziono tutaj również 5 Czechów, 2 Francuzów oraz Nor-
wega, pozostali reprezentowali przede wszystkim wojsko amerykań-
skie oraz szeroko rozumiane, brytyjskie. Pod koniec przedostatniego 
roku wojny do Modrolasu przewieziono ok. 100 żołnierzy radziec-
kich. Ci prawdopodobnie pozostali na terenie obozu na zawsze.

Kres placówki nastąpił na początku 1945 r. 28 stycznia z Podborska 
wyruszył transport kolejowy do Barth. W  towarowych wagonach 
wieziono na zachód 1,5 tys. jeńców, przede wszystkim chorych. 
Taką samą liczbę więźniów wywieziono 2 lutego do Norymbergi. 
Pozostali, między 6 a  8 lutego zostali ewakuowani pieszo w  tzw. 
„Marszu Śmierci”. Wędrówka, której wielu nie zdołało przeżyć, 
trwała (dla niektórych) do 87 dni. Zakończyła się ona po pokonaniu 
950 km, na początku kwietnia w Fallingbostel. 

Dla załogi obozu alianccy lotnicy stali się swoistą kartą przetargową, 
2 maja 1945 r. oddano ich żołnierzom brytyjskim pod Lauenburgiem. 
Wtedy też pilnujący ich Niemcy złożyli broń. Istnieje domniemanie, 
że po zakończeniu II wojny światowej teren obozu przez pewien czas 
jako miejsce prześladowania m.in. członków Polskiego Podziemia 
Niepodległościowego wykorzystywali Rosjanie oraz rodzime wła-
dze komunistyczne. Ostatecznie został rozebrany i zalesiony.

Współcześnie o nierzadko tragicznym losie alianckich jeńców przy-
pomina znajdujący się tuż przy głównej, obozowej drodze (oś pół-
noc-południe) pomnik autorstwa koszalińskiego artysty, Zygmunta 
Wujka, odsłonięty w 1992 r. Na jednym z jego boków odwzorowany 

został plan Stalagu. Obok znajdują się prostokątne płytki z  nazwi-
skami jeńców, których personalia udało się ustalić. Jest wśród nich 
urodzony w Wilnie Jan Mikszo, zestrzelony przez Niemców w 1941 
r. (przeżył II wojnę światową, po jej zakończeniu zamieszkał w Człu-
chowie). Przywracanie pamięci o  tym miejscu zainicjowało, wraz 
z samorządem Gminy Tychowo, w której granicach znajduje się Mo-
drolas, Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Perun” z Ko-
szalina. Od 1993 r. teren obozu regularnie odwiedzają między innymi 
zagraniczne delegacje. Co roku, początkowo w lutym, a od dwóch lat 
w kwietniu, organizowane są oficjalne obchody upamiętniające ofia-
ry Marszu Śmierci i wszystkich więzionych w Modrolesie.

By dotrzeć na teren obozu należy, przemieszczając się drogą woje-
wódzką nr 169, łączącą Tychowo z miejscowością Przegonia, skręcić 
w stronę Dobrowa (na rozjeździe znajduje się tabliczka informacyj-
na). Początkowo asfaltowa droga zmienia się w  oryginalny, ponie-
miecki bruk. Doprowadzi nas ona na wysypany kamieniami plac 
ze wspomnianym pomnikiem z  lat dziewięćdziesiątych. Stamtąd 
warto udać się też na drugą stronę drogi, w  las, gdzie znajdują się 
pozostałości obozowej infrastruktury. W przyszłości w tym miejscu 
powstać ma ścieżka edukacyjna.

O więźniach Stalagu Luft IV przypominają m.in. kamienne tabliczk
i zainstalowane w sąsiedztwie pomnika w Modrolesie (Fot. Ł. Gładysiak).

Znajdujący się na terenie obozu pomnik, 
odsłonięty w 1992 r. to dzieło koszalińskiego 
artysty, Zygmunta Wujka (Fot. Ł. Gładysiak).

Z boku pomnika znalazł się schematyczny plan obozu 
według stanu z 1944 r. (Fot. Ł. Gładysiak).

Pomnik ku pamięci alianckich lotników więzionych 
w Modrolesie, zainstalowany na stacji kolejowej 
w Podborsku. To właśnie tutaj przyjeżdżały 
transporty z jeńcami (Fot. Ł. Gładysiak).



B
io-Energetyka sp. z  o.o. zajmuje się energią odnawialną, 
a konkretnie projektowaniem i wykonywaniem instalacji dla 
odnawialnych źródeł energii (biogazowych, fotowoltaicz-

nych, wiatrowych). Jej specjalnością jest również energooszczęd-
ne budownictwo mieszkaniowe: - Budujemy domy energetycznie 
zbilansowane, ale to nie to samo co domy pasywne! – zastrzega od 
razu Arkadiusz Witowski. Szerzej o  firmie i  jej osiągnięciach napi-
szemy we wrześniowym wydaniu „Prestiżu”. Tutaj skupimy się na 
tym, jakie wrażenie na naszym rozmówcy zrobiła jazda Peugeotem 
e-2008.

Od razu zaznaczamy, że nie był to pierwszy kontakt pana Arkadiu-
sza z  samochodem napędzanym elektrycznie. Bio-Energetyka, jak 
na ekologiczną firmę przystało, kupiła parę miesięcy temu Peuge-
ota e-208, którym na co dzień posługuje się handlowiec.  

peugeot należy do tych producentów aut, którzy już nie eksperymentują z „elektrykami”, tylko 
produkują je seryjnie. po miejskim e-208 w palecie dostępnych modeli pojawił się crossover e-2008. 

dla nas przetestował go pan arkadiusz witowski, prezes zarządu koszalińskiej firmy bio-energetyka.

Arkadiusz Witowski na pytanie o  pierwsze wrażenia z  przejażdżki 
„elektrykiem” bez wahania odpowiada: – Cudowne! To niesamowita 
przyjemność. Samochód jest cichy, zwinny, dynamicznie przyspie-
sza, bo do dyspozycji cały czas mamy wysoki moment obrotowy. 
Jazda nim to czysta przyjemność, szczególnie po mieście. Jedzie się 
płynnie, bo nie ma biegów, a więc również związanych z ich zmianą 
drgań. Na początku można zwątpić, czy auto na pewno jest włączo-
ne, tak cicha jest  praca silnika. Siedząc za kierownicą, czuję się, jak 
bym jechał po szynach, bo w mieście auto porusza się genialnie. Na 
mnie duże wrażenie robi to, że hamować można silnikiem, nie używa-
jąc hamulca, przez co odzyskujemy energię. Po prostu odwraca się 
proces: bateria gromadzi odzyskiwaną energię, a silnik elektryczny 
pracuje jako prądnica. Umiejętnie wykorzystując to zjawisko i  jeż-
dżąc bez szaleństw, można wydłużyć dostępny zasięg samochodu. 
Jadąc w długą trasę trzeba by precyzyjnie rozpisać sobie przerwy na 
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autor: andrzej mielcarek  / Fotografie: izabela rogowska 

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

Peugeot e-2008
cichy, dynamiczny, oszczędny 
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doładowanie baterii. Ale i to z czasem przestanie być kłopotem, bo 
sieć stacji dokujących szybko rośnie – podkreśla prezes Witowski. 

Auto używane w  firmie Bio-Energetyka doładowuje pracownik, 
który jeździ nim na co dzień. Ładowanie trwa  od siedmiu do dzie-
więciu godzin i jest to według Arkadiusza Witowskiego optymalne 
rozwiązanie. – Trzeba tylko pamiętać o  systematyczności – mówi. 
– Z tym, że doładowywanie nie jest konieczne każdego dnia, bo 320 
km do dyspozycji na jazdę po mieście to sporo i  pewnie niejednej 
osobie mogłoby starczyć na tydzień. Jeśli samochód jest zasilany 
z  instalacji domowej, a  dom ma na dachu ogniwa fotowoltaiczne, 
mamy energię za darmo, czyli de facto jeździmy bezkosztowo. W ca-
łym rozrachunku pozostają tylko wydatki na przeglądy techniczne 
i  ubezpieczenie. Fotowoltaika tak szybko się rozwija, że staje się 
opcją dostępną dla każdego, a więc każdy może również oszczędzać 
na elektrycznym napędzie samochodu. 

Układ napędowy modelu Peugeot e-2008 dostarcza moc 136 koni 
mechanicznych. Używając trybu jazdy „Eco” mamy do dyspozycji 82 
KM, w trybie „Normal” – 109 KM, a dopiero tryb „Sport” sprawia, że 
e-2008 przyspiesza siłą wszystkich 136 koni. Oczywiście, kosztem 
zasięgu. Na co dzień tryb pierwszy lub drugi w zupełności wystar-
czają, gwarantując jazdę płynną i  dynamiczną. Taki styl jazdy po-
zytywnie wpływa na ilość zużywanej energii i pozwala przejechać 
większy dystans na jednym ładowaniu baterii.

Samochód na bieżąco dostarcza kierowcy mnóstwo użytecznych 
informacji. Dzięki temu w porę zorientuje się on, że czas na podła-
dowanie baterii albo jazdę z większym stopniem rekuperacji (odzy-
skiwania energii). Nabranie nawyku hamowania za pomocą silnika 
nie zajmuje dużo czasu. 

Elektryczne 2008 waży o  350 kilogramów więcej od spalinowego 
(1548 kg). Dodatkowy ciężar, wynikający z faktu korzystania z ba-
terii, umieszczono nisko, więc e-2008 miło się prowadzi. Nie lubi się 
przechylać, jeździ stabilnie. Arkadiusz Witowski relacjonuje: - Za-

Prezentowany model elektryczny Peugeot 2008 

można nabyć już od 812 zł miesięcznie 
(okres umowy: 36 miesięcy, wpłata własna: 

10%, przebieg roczny: 20 000 km)
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Dodajmy, że spośród 
palety modeli elektrycznych 
marki Peugeot model e-208 

można nabyć z dopłatą 
Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

dla osób indywidualnych 
za 106 200 zł brutto.



ŁADOWANIE BATERII SAMOCHODOWEJ

1. Ładowanie samochodu elektrycznego w domu lub 
w firmie możliwe jest na dwa sposoby: korzystając ze 
standardowego gniazda (ładowarka 3,3kW, 8A) lub 
szybciej - w gnieździe Green’up® (ładowarka 3.3kW, 
14A).

2. Jeżeli zależy Ci na znacznym skróceniu czasu 
ładowania, możesz skorzystać z ładowarki Wallbox 
w domu lub miejscu pracy (ładowarka 6,6kW, 32A). 
Może ona zostać umieszczona na ścianie lub na 
słupie w przypadku, gdy chcemy korzystać z niej na 
zewnątrz. Uzyskujemy większą moc ładowania, co 
z kolei skraca czas całej operacji (pełne naładowanie 
baterii skraca się z ośmiu godzin do pięciu).

3. Analogicznie do sieci stacji paliw obsługujących 
pojazdy spalinowe rozwija się publiczna sieć ładowa-
nia pojazdów elektrycznych. W celu skrócenia czasu 
ładowania istnieje możliwość skorzystania z punktów 
szybkiego ładowania, z którymi nasze samochody są 
kompatybilne. W takim miejscu naładowanie baterii 
w 80 procentach odbywa się w ciągu 30 minut.

Elektryczny Peugeot 2008 GT EV 136 KM
Silnik - Synchroniczny z magnesem trwałym 
Moc maksymalna (kW/KM) - 100/136 
Maksymalny moment obrotowy (Nm) - 260 
Skrzynia biegów - bezstopniowa automatyczna  
Ogumienie - 215/65 R16 H lub 215/55 R18 H 
Prędkość maksymalna (km/h) - 150 
Zasięg WLTP/NEDC (km) - 320/450 
Pojemność akumulatora lit.-jon. (kWh) - 50 
Wymiary dł./szer./wys. (m) - 4,30/1,81/1,53 
Rozstaw osi (m) - 2,6 
Pojemność bagażnika (l) - 431  
Masa własna (kg) - 1548

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 71 00 445

www.mojsiuk.pl
www.facebook.com/peugeotmojsiuk
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wieszenie jest dość sztywne, a samochód robi wrażenie dobrze zba-
lansowanego. Jak już wspomniałem, jest też znakomicie wyciszony. 
Jego silnik pracuje niemal niezauważalnie, a szum opon i powietrza 
słyszymy dopiero przy większej prędkości. 

Wersja elektryczna Peugeot 2008 zewnętrznie nie różni się niczym 
od tradycyjnej. Projektanci nie ulegli pokusie udziwniania sylwetki 
dla podkreślenia, że oto mamy do czynienia z  czymś specjalnym. 
Auto jest kolejnym (po modelach 3008, 508, 5008, 208) przedsta-
wicielem najnowszej generacji Peugeotów, które z marszu lokują się 
wśród najładniejszych aut dostępnych obecnie na rynku.   



mówi się, że najlepsze sklepy z  designem można 
spotkać w warszawie. w 2010 roku adam wysocki, 
rodowity kołobrzeżanin zdecydował się otworzyć 
w  kołobrzegu sklep internetowy oferujący 
wzornictwo z  najlepszej półki. dziś mija dziesięć 
lat od tego pomysłu, a pufa design stała się znaną 
marką, zyskała wielu stałych klientów i  na dobre 
wpisała się w  mapę kołobrzegu w  uroczy, taki 
„pufowy”sposób. kto stoi za tym przedsięwzięciem?

 zapraszamy do poznania pufa design bliżej.

Kołobrzeska Pufa Design świętuje 10. urodziny
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Adam Wysocki

Cześć, mam na imię Adam Wysocki i jestem 
założycielem Pufy. To w  mojej głowie po-
nad 10 lat temu zakiełkowała myśl o  tym, 
że światu trzeba więcej dobrego wzornic-
twa. Z perspektywy czasu wydaje mi się, że 
Pufa powstała w chwili, gdy zdecydowałem 
się kupić mieszkanie w  pięknym, pokosza-
rowym budynku. Urządzając się zauważy-
łem, że produkty dostępne na rynku nie 
są tym, czego szukam. Nie pozwalały mi 
stworzyć wymarzonej przestrzeni do życia, 
wypoczynku, pracy. Zacząłem szukać mebli 
i  oświetlenia z  lat 50. i  60., które odnawia-
łem, by wprowadzić je do swojej przestrze-
ni. Tak zaczęła się moja designerska pasja. 
Częste pytania znajomych uświadomiły mi, 
że nie tylko ja szukam odmienności, świe-
żości. Tak powstała Pufa. Po 10 latach ży-
czę Pufie, żeby nieustająco była źródłem 
radości i  inspiracji dla wszystkich, którzy 
są z  nią związani - zespołu tworzącego 
Pufę, naszych klientów i partnerów, fanów, 
odwiedzających. Rośnij Pufo w  siłę, czaruj 
designem!

Moim ulubionym produktem w Pufa Design jest wazon Love in Bloom marki 
Seletti. Jest zwariowany i zaskakujący, ponieważ na pierwszy rzut oka wygląda 
jak dekoracja. Ta dodatkowa funkcja wazonu jest tym, co tak lubię - przeobraża 
„zwykłą” ozdobę w przedmiot użytkowy, który stał się klasyką wzornictwa.
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Patrycja Fijołek 

Jestem osobą o  artystycznej duszy, kocha-
jącą naturę, filozofię slow living, entuzja-
stycznie podchodzącą do życia i cieszę się że 
wartości te odnajduję w Pufa Design, moim 
miejscu pracy. Działam razem z  Pufą od 
2015 roku lokalnie propagując filozofię do-
brego designu gdzie perfekcyjna technolo-
gia wykonania i użycie najlepszych materia-
łów wyraża się w genialnych formach, które 
trafiają do wnętrz naszych klientów. Na co 
dzień w Pufie z radością dzielę się doświad-
czeniem z naszymi klientami oraz architek-
tami, którzy odwiedzają nasz showroom 
w  Kołobrzegu, jak i  tymi którzy korzystają 
z naszego sklepu online. Życzę Pufie przede 
wszystkim dalszego rozwoju, realizacji ko-
lejnych pięknych projektów i  efektu hygge 
czyli ciepłej domowej atmosfery przytul-
ności i  komfortu we wnętrzach naszych 
klientów. Jesteśmy profesjonalną marką, 
która jest zawsze na bieżąco z  trendami, 
jak również wspaniałym zespołem, którego 
zaangażowanie i serce do dobrego designu 
daje gwarancję, że życzenie się spełni. 

Wybrałam produkty włoskiej marki Miho Unexpected Things, 
której zwariowane motywy i malarskość są zgodne z moją naturą.
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Aneta Siemieniuk

Jestem doradcą klienta indywidualnego 
i  biznesowego. Pracuję stacjonarnie w  na-
szym showroomie w Kołobrzegu od prawie 
trzech lat. Wcześniej związana byłam przez 
wiele lat z  branżą hotelarską. Rozpoczyna-
jąc współpracę z  Pufą stawiałam na nowe 
wyzwania zawodowe. Dzisiaj mogę powie-
dzie, że spełniam się w  100%. Pufie życzę, 
by przede wszystkim zawsze była inspirują-
cym miejscem. Życzę nam sił do zachowania 
unikalnej autentyczności w to, co wierzymy 
i  robimy jako zespół i  firma. Zrównoważo-
nego rozwoju marki Pufa, bo my o designie 
możemy rozmawiać godzinami :)

Uwielbiam produkty Spring Copenhagen. Są to przedmioty wykonane z drewna, 
wesołe figurki zwierząt, które często mają dodatkowe funkcje. Szczególne są ptasie 
młynki do soli i pieprzu wykonane z różnych gatunków drewna nawiązujące do sztuki intarsji.

pufa design (www.pufadesign.pl) 
to jeden z czołowych sklepów 

internetowych w polsce z polskim 
i skandynawskim dizajnem z siedzibą 

w kołobrzegu przy ul.bałtyckiej 31, gdzie 
mieści się showroom i sklep stacjonarny.

Fotografie: agnieszka orsa  
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T
ak jak ruch Memphis w latach 80. kwe-
stionował główny nurt w projektowa-
niu, tak i obecnie pojawiła się potrzeba 

bardziej zindywidualizowanego wystroju 
„czterech kątów”. Nowym credo staje się za-
bawa i  swoboda w  urządzaniu wnętrz bez 
konieczności podporządkowania się z  góry 
określonym regułom. 

Przestrzenią do letnich eksperymentów jest 
również podłoga. W  nowy wakacyjny trend 
idealnie wpisują się nowe panele dąb różowy 
malowany z  kolekcji laminatów Quick-Step 
Signature. Na tym jednak nie koniec; teraz 
można też łączyć różne kolory podłóg. 

Podłoga stanowi podstawę każdego wnę-
trza z  charakterem. Żywe barwy, ale w  sto-
nowanych odcieniach, determinują paletę 
kolorystyczną modnych obecnie wnętrz. 
Dużą popularnością cieszą się choćby ścia-
ny w  kolorze delikatnej cytrynowej żółci 
lub pastelowego różu, które idealnie łączą 
się z  innymi pastelowymi i  rdzawymi odcie-
niami. Warto dopasować do nich dodatki 
w ciemniejszych tonach, na przykład żywym 
błękicie, będącym częścią palety kolory-
stycznej emanującej energią, a jednocześnie 
łagodnością. Warto zwrócić także uwagę, że 
we wnętrzach ostre graniczne linie ustępują 
miejsca zaokrągleniom, krzywiznom, płyn-

tegoroczne wakacje wielu z nas spędzi w domu. to doskonała okazja, aby nieco odmienić swoje 
wnętrza. marka Quick-step proponuje rozwiązania inspirowane dominującym obecnie trendem, który 
wiąże się z eksperymentowaniem z żywymi kolorami, organicznymi kształtami i dynamicznymi wzorami. 

Czas na letnią metamorfozę wnętrz

nym łukom i  organicznym kształtom.  Ca-
łości dopełni zastosowanie szerokiej gamy 
faktur i wzorów. 

Jeśli po montażu podłogi pozostały wol-
ne panele, można wyciąć z  nich organiczne 
ozdoby albo stworzyć oryginalny blat. To 
idealna okazja, by dać wyraz swojej kreatyw-
ności. Własnoręczne wykonanie detali nie 
tylko sprawi dużo radości, ale pozwoli też 
nadać wnętrzom osobistego charakteru. 



Oficialny partner

Z myślą o pięknie



S
alon kąpielowy to miejsce, w którym pielęgnujemy ciało i zmy-
sły. Tą filozofią kieruje się marka Antonio Lupi, a jej łazienkowe 
innowacje stają się trendami wnętrzarskimi. Włoski produ-

cent od dawna wprowadza kolor w  wykończeniach urządzeń ła-
zienkowych, mebli i akcesoriów jak specjalnie przeznaczone do tego 
pomieszczenia dywany i lustra. 

dzisiejsze luksusowe łazienki są salonami kąpielowymi w pełnym tego słowa znaczeniu. pożegnaliśmy 
sterylne pomieszczenia, w których jedynie dba się o higienę. ich miejsce zajęły aranżacje pełne koloru, 
starannie zaprojektowanych mebli, specjalnych dywanów i dodatków oraz pięknych urządzeń, których 

design potrafi zaskakiwać. 

Salon kąpielowy 
nie boi się koloru
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Jednak to dopiero opatentowany przez markę materiał Cristalmo-
od szeroko otworzył dla koloru drzwi łazienki. To nowy rodzaj prze-
zroczystej żywicy poliestrowej, do której dodawane są pigmenty. 
Materiał jest wlewany do formy, a po zastygnięciu każdy model jest 
ręcznie szlifowany i polerowany, by nadać mu błysk i transparent-
ność.
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ApArtAmenty pod klucz
mielno, ul. olimpijska 2

667 058 160  |  669 606 087 www.pro-bud.pl
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www.mood-design.pl

- Cristalmood okazał się idealny do produkcji urządzeń wolno-
stojących. Wykonane z niego umywalki i wanny rewolucjonizu-
ją wygląd łazienki, zrywają z konwencjami i tradycyjną dla nich 
bielą. Dzięki nowemu tworzywu wykonane z niego urządzenia są 
najmocniejszymi elementami dekoracyjnymi w pomieszczeniu – 
komentują Karina Snuszka i Dorota Kuć z pracowni MoodWorks.

Jednym z  pierwszych modeli Antonio Lupi wykonanych z  Cri-
stalmoodu była wolnostojąca umywalka Albume. Model wy-
stępuje w  wersjach z  dwoma różnymi kształtami misy. Może 
być w całości wykonany z żywicy lub mieć podstawę z marmuru 
Bianco Carrara lub Nero Marquini czy też z  drewna. Podobnie 
jest w  przypadku umywalki Opale, której nazwa odnosi się do 
geometrii i nieskończonych odbić kamieni szlachetnych. Model 
może zostać w  całości wykonany z  żywicy lub mieć podstawę 
z kamienia. Podobny do niego kształt ma inna umywalka Vitero, 
która w  całości wykonana jest z  Cristalmoodu. Wszystkie trzy 
modele zaprojektował Carlo Colombo. Antonio Lupi proponuje 
również dwie żywiczne umywalki nablatowe Ago (proj. Mario 
Ferrarnini) i Senso (proj. Nevio Tellatin). 

Z kolei wanna Reflex ma prosty, zgrabny kształt. Model dostęp-
ny jest w  kilku kolorach, a  jego niecodzienny design podkreśla 
gra świateł i  refleksy wody widoczne przez lekko transparent-
ną powierzchnię wanny. Cristalmood obok szerokiego wybory 
kolorów ma jeszcze jedną ważną zaletę, wykonane z niego urzą-
dzenia są o 30% lżejsze w porównaniu do odpowiedników z kom-
pozytów. Z  nowego tworzywa wykonana jest również seria 
kolorowych wazonów, które mogą być uzupełnieniem nie tylko 
salonu kąpielowego. 

Nowości Antonio Lupi otwierają zupełnie nowe możliwości 
urządzania salonów kąpielowych. A wannę z nowego tworzywa 
w odcieniu koloru niebieskiego możemy obejrzeć w



ApArtAmenty pod klucz
mielno, ul. olimpijska 2

667 058 160  |  669 606 087 www.pro-bud.pl
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N
ależą do nich kultowy stół i stoliki kawowe Tulip pro-
jektu Eero Saarinena z blatami z barwionego szkła 
czy pochodzące z początku lat 50. krzesło i fotel Har-

ry’ego Bertoia z oparciem i siedziskiem w formie kratownicy. 
Propozycją do zewnętrznej strefy wypoczynku jest również 
krzesło z ramą z teku zaprojektowane przez Jensa Risoma w 
1943 roku albo współczesny klasyk, czyli organiczne w for-
mie krzesło Washington Skeleton autorstwa David Adjaye. 
Współcześnie wyglądają również proste stoły oraz siatkowe 
krzesła i leżaki Richard Schultza, chociaż powstały w połowie 
lat 60. 

Knoll proponuje meble, które mimo upływu lat nadal spełniają 
potrzeby użytkowników i odpowiadają na ich styl życia. Istotą 
marki jest świadomość tego, że design powinien być zrów-
noważony. Dlatego wysokiej jakości meble Knoll są wolne 
od wpływu chwilowych mód. Są to meble kupowane na całe 
życie. 

portfolio marki knoll obfituje w znakomite klasyki designu dwudziestego wieku. niektóre dostępne 
są również w wersjach ogrodowych. 

Klasyki designu w ogrodzie

modele dostępne są w showroomie mood 
www.mood-design.pl 



LOKATOR
Zarządzanie najmem

Koszalin ul. Zwycięstwa 176
tel. 538 453 457
tel. 698 427 704

LOKATOR 
ZARZĄDZANIE 
NAJMEM

Jeśli Twoje mieszkanie stoi puste...
Jeśli masz problem z najemcą...
Jeśli mieszkasz w innym mieście...
Jeśli nie masz czasu na zajmowanie 
się najmem...

Pozwól nam zaapiekować się 
Twoim mieszkaniem...
Z nami oszczędzisz czas i pieniądze

Znajdziemy najemcę
Podpiszemy umowę.
Będziemy regulować płatności.

Napisz do nas:
biuro@lokator.biz
www. lokator.biz 

LOKATOR
Zarządzanie najmem

Koszalin ul. Zwycięstwa 176
tel. 538 453 457
tel. 698 427 704



Bistro Centrum Smaku, 
smacznie i tradycyjnie
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R
ok 2020, jest rokiem wielu zmian, a przypadku tego miejsca 
można śmiało powiedzieć, że historia zatoczyła koło. Dziś 
w miejscu po dawnym Maredo w nowej odsłonie drzwi dla go-

ści otworzyło Bistro Centrum Smaku. Działa od początku czerwca, 
ale już ma swoich klientów, a menu stale się powiększa.

Osoby, które do tej pory przyzwyczajone były do ciemnego i stylo-
wego wnętrza, teraz witają biało-miętowe kolory. Wygodne stoły 
i  krzesła, całkowicie przearanżowały wnętrze. Jest jasno i  prze-
stronnie. Długa lada z witryną prezentuje to, co akurat dziś mamy 
okazję kosztować. Nadal ogromnym atutem lokalu są wysokie wi-
tryny z widokiem na ulicę Zwycięstwa. Od strony Bogusława II znaj-
duje się ogródek; tu także przy stolikach można wygodnie usiąść 
i zjeść smaczny obiad, kawałek ciasta czy napić się niskoprocento-
wych trunków.

Jest rok 1993, centrum koszalina, świetna lokalizacja, główna ulica, a vis à vis katedra. na zbiegu 
zwycięstwa i bogusława ii otwiera się bar bistro maredo. koszalinianie szybko zakochują się 
w smacznych posiłkach i domowym jedzeniu. chętnie odwiedzają miejsce, które z czasem zamienia się 

w restaurację maredo. 

Fotografie: izabela rogowska

Zespół - który na co dzień dba o smaczne posiłki i przyjemną atmosferę
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bistro centrum smaku
koszalin ul. zwycięstwa 45

/ restauracjamaredo

A co do posiłków Bistro Centrum Smaku oferuje codziennie pozycje 
znane i lubiane, czyli pyszne, ręcznie wyrabiane na miejscu pierogi, 
porcje schabu zasmażanego z kapustką czy kopytka i wiele innych. 
Gwoździem programu jest polecane przez szefa kuchni danie dnia. 
Kusząc się na taką opcję, w cenie 16 -17 złotych otrzymamy pożyw-
ny talerz zupy, drugie danie, które może być porcją mięsa z ziemnia-
kami; (czasem to jest spaghetti) oraz surówkę i kompot. Danie dnia 
codziennie jest inne, tak aby stali goście w ramach jednej ceny mogli 
próbować najróżnorodniejsze posiłki. 

Bistro Centrum Smaku celnie trafia w gusta koszalinian swym bo-
gatym doświadczeniem, ponieważ za zmianą aranżacji wnętrza 
i  odświeżonym pomysłem na lokal stoją te same osoby, które nie-
przerwanie od 1993 roku prowadzą ten punkt gastronomiczny. 
Śmiało można powiedzieć, że to już drugie pokolenie, które pracuje 
na sukces tego miejsca. 

Pani Krystyna Dutka wraz z  synem Konradem i  synową Joanną 
wspólnie dopinali wszystkie szczegóły przed ponownym otwarciem. 
Przyznają, że od lat te same osoby ze smakiem chwalą ich kuchnię 
i  z  ochotą przychodzą na coraz to nowe propozycje, jakie znaleźć 
można w  menu. Pan Konrad zaprasza na śniadania: – Serwowanie 
porannego posiłku zaczynamy już od godziny 9. Od rana czeka tra-
dycyjne śniadanie, w postaci jajek, jajecznicy, świeżych wędlin, serów, 
twarogu, ale nie tylko. Kto lubi na słodko, zje naleśniki, kto lubi świeże 
lub blanszowane warzywa, również znajdzie coś dla siebie. Następ-
nie – mówi pan Konrad – od godziny 12 serwujemy obiady. Oczywi-
ście serdecznie zapraszamy na danie dnia, ale oczywiście kombinacja 
obiadu, z  dostępnego asortymentu może być najróżniejsza. Goście 
sami wybierają rodzaj mięsa, dodatków, sosu, surówek. Choć nie-
skromnie powiem, że na golonkę goście przyjeżdżają z daleka.

W  Bistro Centrum Smaku coś dla siebie znają zarówno dzieci, jak 
i seniorzy. Dla nich również przewidziano dania delikatne o subtel-
nym aromacie. - Za duża porcja? Nie ma sprawy, śmiało, można za-
mówić „połówkę” – mówi pani Krystyna, przyznając, że seniorzy to 
całkiem spora grupa osób, jaka codziennie stołuje się w ich lokalu. 
Teraz w sezonie wakacyjnym, a przede wszystkim w dniach słonecz-
nej i ciepłej pogody, przyjemnie siedzi się na zewnątrz w ogródku, 
natomiast przez cały rok czynny jest parter lokalu, który może po-
mieścić do 50 osób. Piętro zaś to przestrzeń na specjalne okazje. Tu 
odbywają się chrzciny, przyjęcia komunijne, jubileusze, czy zaplano-
wane większe spotkania. Piętro lokalu również zostało odświeżone 
i rozjaśnione. Specjalne menu też nie jest problemem. Gospodarze 
przygotują wszystko wedle życzenia. 

Wakacyjny miesiące to jeszcze rozluźniony czas i  więcej turystów 
w mieście. Oni także chętnie zaglądają do Bistro, kuszeni pysznymi 
zapachami, a że lokal jest czynny do 19 w tygodniu, to coś dobre-
go znajdzie tu każdy. Od września właściciele zapowiadają kolejne 
smakowite propozycje, a  także rodzinne niedziele. Z  wyprzedze-
niem, w  mediach społecznościowych, ukażą się 4 propozycje nie-
dzielnych tradycyjnych obiadów. Szybkość podania i pełnia smaku 
– gwarantowane. 

Nowe miejsce na gastronomicznej mapie Koszalina wystartowało 
całkiem apetycznie. Tradycyjna, domowa kuchnia w centrum mia-
sta – warto sprawdzić samemu. 



Caffe Maredo tylko dla Ciebie
rodzinne przyjęcie? a może impreza niespodzianka? oni wiedzą, jak to zrobić, a do tego lokalizacja 
zdaje się idealna. caffe maredo nie świeci pustkami, a do tego w weekendy odbywają się tam imprezy, 

o których nie śniło się wielu. 

Fotografie: izabela rogowska

i   k U l i n a r i a   i

i   5 8   i



caffe maredo
koszalin ul. zwycięstwa 40

tel. +48 602 52 43 56
/ caffemaredo
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C
affe Maredo to bardzo wygodne i  przestronne wnętrze. 
Kameralny klimat wita gości od progu. Welurowe wygodne 
sofy, a także część ze stolikami i stołami sprawiają, że odbyć 

się tu może niemal każda impreza. Niewątpliwym atutem jest lokali-
zacja: centrum miasta z miejscami parkingowymi. Adres? Ulica Zwy-
cięstwa 40, I piętro w pasażu Jowisz. Miejsce to udostępniane jest 
tylko na wyjątkowe okazje. 

W  ciągu ostatnich lat odbyło się tu wiele imprez urodzinowych, 
rocznicowych, biznesowych spotkań, oświadczyn, chrzcin, a także 
sylwestrów. Wszyscy, którzy gościli w progach Caffe Maredo, cenią 
to miejsca za kameralność i dyskrecję, co oczywiście nie wyklucza 
dobrej i głośniej zabawy. 

Gospodarze, państwo Joanna Dutka i  Konrad Dutka, elastycznie 
podchodzą do swojej przestrzeni. – Niektórzy decydują się po pro-
stu na wynajęcie sali, wtedy często realizują imprezy niespodzianki 
według własnego pomysłu, choć przyznam szczerze, najczęściej 
korzystają kompleksowo z naszych usług – opowiada pani Joanna. 
– Wedle życzenia i pod indywidualne potrzeby przygotowujemy ca-
tering. Wybór jest ogromny. Mogą być to dania tradycyjne, na które 
głównie decydują się osoby urządzające rodzinne przyjęcia, takie 
jak chrzciny, komunie czy jubileusze. Młodsi, którzy często wypra-
wiają okrągłe urodziny dla dużej grupy znajomych, decydują się na 
bardziej nieoczywiste propozycje kulinarne, przekąski i  ekstrawa-
ganckie koktajle – kontynuuje pani Joanna. 

Dobra muzyka, również nie stanowi problemu. I w tym przypadku 
opcji jest kilka, od muzyki przygotowanej przez gości, a odtworzo-
nej na sprzęcie muzycznym, po zaprzyjaźnionych DJ-i, czy wręcz 
muzykę na żywo. – Przez lata organizowania wszelkich impreza, 
nasza baza atrakcji jest całkiem spora, oczywiście służymy naszy-
mi kontaktami, podpowiedziami i propozycjami. Decyzja ostatecz-
nie oczywiście należy do naszych gości i rodzaju przyjęcia, jestem 
jednak pewna, że możemy sprostać wszelkim oczekiwaniom – mówi 
pan Konrad Dutka. 

Caffe Maredo pomieści spokojnie czterdziestoosobowe przyjęcie. 
Choć jak pokazują doświadczenia gospodarzy, konwencje organizo-
wanych imprez bywają najróżniejsze. – Jesteśmy gotowi na mocne 
brzmienia i  biesiadne nuty. Dla podkreślenia muzycznych rytmów 
w Caffe Maredo mamy też znakomite oświetlenie. Mieniące się fe-
erią barw reflektory, często sprawiają, że goście po prostu ruszają 
w tańce - uśmiecha się pani Joanna. – Lokal jest położony w centrum 
miasta i w bardzo bliskim sąsiedztwie postoju taksówek. Nie sposób 
tu nie trafić. Osobiście uwielbiam widok z tego miejsca. Zawszę lu-
bię siadać tam przy przeszklonych ścianach i patrzeć na rytm mia-
sta, czy to w dzień, czy wieczorami. W tym widoku jest coś, że po 
prostu chce się na to patrzeć – opowiada dalej właścicielka. 

Wiele przyjęć, nawet tych najbardziej rodzinnych, dawno już wy-
szło z naszych domostw. Szukamy lokalu wygodnego, przestronne-
go, ale także intymnego i odosobnionego. A najlepiej, gdy w jednym 
miejscu można zorganizować wszystko, od przekąsek po dobrą 
muzykę. Jeśli i wam po głowie chodzą jakieś nierealizowane jeszcze 
przyjęcia, to warto skorzystać z  oferty Caffe Maredo. Klimat was 
zachwyci. 
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Ola Radomska 
w koszalińskich 
plenerach

Fotografie: natalia snoch
modelka: ola radomska

makijaż: sara szuma-zaczyńska

S
esja, którą tutaj prezentujemy, 
przypomina zwyciężczynię zeszło-
rocznego castingu na nową twarz 

„Prestiżu”. Natalia Snoch, autorka zdjęć, 
fotografowała Olę Radomską w  Ko-
szalinie. Kto zgadnie gdzie? Na naszym 
facebookowym profilu 10 sierpnia br. 
ogłosimy konkurs dla spostrzegawczych 
(i znających dobrze Koszalin) na określe-
nie adresów, w jakich pracowała sesyjna 
ekipa. Będą nagrody!
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Dotyczy wybranych wariantów ofert. Rabaty dostępne przy zachowaniu 
warunków Regulaminów Promocji i programu smartDOM. Szczegóły 
w Regulaminach „PLUS. III” i „smartDOM 4.5 – Telewizja, Internet, Telefon” 
na plus.pl Maksymalna liczba umów z rabatem 50% wynosi 3 umowy.

PLUS.PL

ABONAMENT

Czas na przerzutkę na Plusa!

Masz problem  
z zasięgiem?

TANIEJ

KOLEJNE
KARTY

50 %

ROZMOWY, 
SMS-Y, MMS-Y 

BEZ 
LIMITU

12 GB
NA KAŻDEJ 

KARCIE

Przyjdź i sprawdź!, Koszalin, 
CH FORUM, ul. Paderewskiego 1  I  ul. Dworcowa 3  tel. 508-14-15-15 

PLUS_07495_ABO_205x280_Koszalin.indd   1 2020-07-06   11:51:59



po tygodniach siedzenia w domu, w zawieszonej pandemicznej rzeczywistości. po czasie, kiedy 
formalnym strojem na home office był wygodny dres, przyszła pora nabrać dobrej energii. taka właśnie 
myśl przyświecała fotografowi wojciechowi Gruszczyńskiemu oraz karolinie maciejewskiej 

– makijażystce, którzy postanowili zorganizować „sesję zdjęciową z widokiem na morze”.
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autor: anna zawiślak

#portretdoskonaly



N
a odzew na dużą dawkę dobrej energii, której odzwiercie-
dleniem miał się stać portret doskonały, nie trzeba było 
długo czekać. Wojciech i Karolina zgodnie przyznają, że po-

trzebowali zawodowego zastrzyku dobrych fluidów, powrócenia do 
pracy, którą kochają, a z drugiej strony silnej energii od osób uczest-
niczących w sesjach.

Portret z widokiem na morze

Co zrobić, żeby poczuć się wyjątkowo? Najlepiej stworzyć komfor-
tową i  swobodną atmosferę. Odprężyć się, oddać w  ręce specjali-
stów, wyczekać odpowiedni moment i  zatrzymać tę chwilę w  ka-
drze, to właśnie plan idealny na portret doskonały.

Przepiękne wnętrze ogromnego penthouse’u  w  mieleńskim Dune 
Beach Resort, ze wspaniałym tarasem i  najlepszym widokiem na 

morze, stały się scenerią sesji zdjęciowych. Zespół zaledwie trzech 
osób odpowiedzialnych za efekt finalny, sprawił, że udało się wydo-
być subtelność, komfort i zaufanie. Wojciech Gruszczyński mówi, że 
doskonały portret wymaga nawiązania relacji zaufania pomiędzy 
fotografem a  osobą portretowaną. Tą delikatność znakomicie po-
kazują zdjęcia, tak jak rosnącą z  kadru na kadr odwagę i  pewność 
siebie modeli amatorów.

Na początku jest nieśmiałość

- Pierwsze kroki pań, a także par, które trafiają na nasze sesje, bywa-
ją niepewne, skromne, często zbyt krytyczne wobec siebie - mówi 
Karolina Maciejewska. - Zawsze staram się stworzyć dobrą atmos-
ferę, a przede wszystkim dużo opowiedzieć o tym, co wykonuję, na 
jakich kosmetykach się opieram, służę radą, a także tak po prostu po 
kobiecemu zachęcam do odwagi i przełamania swoich często zbyt 
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mocnych osądów o własnym wyglądzie – przyznaje. - Makijaż, który 
podkreśla urodę na potrzeby fotografii, zazwyczaj jest mocniejszy 
od naturalnego lub tego który panie stosują na co dzień. To też fan-
tastyczna okazja, spojrzeć na swoje drugie ja i odkryć inne oblicze 
siebie.

Coś na pamiątkę

- W naszych albumach i telefonach, jest wiele zdjęć przypadkowych, 
na których przeważnie sami sobie się nie podobamy. Rośniemy 
w kompleksy zupełnie niepotrzebnie – opowiada Wojciech Grusz-
czyński. - Dobre zdjęcia, dobry portret, nie wymaga specjalnej diety, 
katorgi na siłowniach, a jedynie odprężenia i dobrego nastawienia. 
Poczucie wygody, poczucie zaopiekowania, lampka prosseco, wspa-
niałe wnętrze, dodają błysk w  oku, który jest nie do podrobienia. 
Tego właśnie jako fotograf szukam w portretach i dążę do takiego 
efektu w swojej pracy – mówi.

Jak z żurnala

Panie, które zdecydowały się wziąć udział w  „Sesji z  widokiem na 
morze”, miały okazję wystąpić przed obiektywem w absolutnie fan-
tastycznych sukienkach z wypożyczalni E-Garderobe. Kilkadziesiąt 
modeli sukni od najlepszych projektantów i  nowojorskich marek, 
czekało, aby podkreślić atuty sylwetki i dać niewątpliwą okazję po-
czucia się niczym gwiazda filmowa na sesji do najlepszych magazy-
nów.

Maria Jachowska, dobry duch sesji, czyli osoba do zdań specjal-
nych, opowiada, jakie miłe to uczucie, kiedy tuż po zdjęciach, pa-
nie wychodzą zdecydowanie pewniejszym krokiem, z  ochotą na 
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Karolina Maciejewska 
 
Kosmetolog, wizażystka z 10-letnim doświadczeniem. 
Właścicielka gabinetu kosmetologicznego w Koszali-
nie. Współautorka Warsztatów Stylu organizowanych 
na terenie całej Polski. Od lat związana z magazynem 
„Prestiż”. Jej żywioł to podążanie za najnowszymi 
trendami; bez końca poszukuje pomadki w idealnym 
odcieniu czerwieni... Pasjonatka koreańskiej pielęgna-
cji ciała. Swoją wiedzą chętnie dzieli się z kursantkami 
podczas szkoleń i spotkań indywidualnych.

Wojciech Gruszczyński
 
Zawodowo z fotografią związany od ponad 12 lat, spe-
cjalizuje się w fotografii portretowej i kobiecej, a swoje 
pierwsze okładki i zdjęcia do artykułów wykonał 
ponad dekadę temu m. in. właśnie dla koszalińskiego 
„Prestiżu”. Obecnie mieszka i fotografuje głównie 
w Warszawie, choć wykorzystuje każdą sposobność, 
by powrócić na zdjęcia w nadmorskich, rodzinnych 
stronach. Nieustannie inspiruje się malarstwem 
Edwarda Hoppera i fotografią Helmuta Newtona, 
Herba Rittsa, czy Marca Lagrange’a. W zdjęciach naj-
bardziej ceni patos, harmonię i silne kobiety. Na swoim 
koncie ma liczne wyróżnienia i nagrody konkursów 
renomowanych magazynów. 

więcej. Wywołane fotografie są znakomitą pamiątką, prezentem 
dla ukochanego, początkiem nowego etapu, czasem impulsem do 
działania.

Ja, dla siebie

- Magia portretu jest niesamowita. Każdego dnia portretuję różne 
osoby, kobiety, pary, niezwykłe wydarzenia. Dziś chodzi o  dobry 
gest dla siebie, może - ktoś powie - zrobienie czegoś ciut próżnego, 
ale kiedyś, za kilkanaście lat taka fotografia, portret z  pewnością 
okażą się wartościową, sentymentalną pamiątką. Może najlepszym 
ujęciem ulotnych chwil – życzyłby sobie Wojciech Gruszczyński.

„Portret doskonały” to coś, czego doświadczyć można w  każdym 
wieku i na każdym etapie życia. Portret doskonały to #musthave - 
chciałoby się rzec. Dotychczas odbyły się dwie edycje z #portretdo-
skonaly, ich efekty można oglądać w mediach społecznościowych. 
Sukces poprzednich edycji sprawił, że miejsca na jesienną, wrze-
śniową odsłonę rozeszły się w  48 godzin od ogłoszenia zapisów. 
Z tego powodu Wojciech i Karolina planują przedłużenie cyklu o do-
datkowy termin. 

Więcej informacji można znaleźć na 
Instagramie: maciejewska.makeup.

cosmetology oraz panmajster, a także śledząc 
hashtag #portretdoskonaly.

Karolina Maciejewska i Wojciech Gruszczyński



Zapraszamy do salonów 
Grey Wolf:
Galeria Emka
ul. Jana Pawła II 20
Koszalin

Sklep Grey Wolf
ul. Zwycięstwa 75
Koszalin

Galeria Słupsk
Sklep Grey Wolf
ul. Tuwima 32-33
Słupsk

C.H.JANTAR
Sklep Grey Wolf
ul. Szczecińska 58
Słupsk
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N
ie wiadomo, ile osób w Polsce cierpi na syndrom lub zespół 
chronicznego zmęczenia (ang. chronic fatique syndrome – 
CFS). W innych krajach podawane są dane szacunkowe – np. 

w Wielkiej Brytanii jest ok. 250 tys. chorych, a w Stanach Zjedno-
czonych może być ich od 800 tys. do 2,5 miliona. Około 80 proc. 
przypadków syndromu przewlekłego zmęczenia stwierdzano u ko-
biet, ale choroba może występować u każdego, bez względu na płeć 
i wiek – także  u dzieci.  

Warto przy tym wyjaśnić, dlaczego w  tym przypadku mówimy 
o  syndromie lub zespole, a  nie o  chorobie. Zespół chorobowy to 
sytuacja, kiedy występuje wspólna i stosunkowo stała konstelacja 
objawów, ale ich przyczyna może być rozmaita. W  chorobie nato-
miast możliwe jest określenie jednej przyczyny, a objawy choroby 
i  jej skutki mogą być takie same u różnych chorych. W przypadku 
chronicznego zmęczenia mówi się raczej o syndromie bądź zespole 
objawów niż o chorobie. 

Objawy syndromu chronicznego zmęczenia

Najczęściej stosowane do dziś kryteria rozpoznawania syndromu 
przewlekłego zmęczenia opracował w  1994 roku wraz ze swoim 

syndrom chronicznego zmęczenia uznawany jest za jedną z chorób cywilizacyjnych. charakterystycznym 
objawem tego stanu jest bardzo silne zmęczenie, które wydaje się nieadekwatne do ogólnego stanu 

zdrowia. syndrom, jeśli jest nieleczony, może poważnie utrudniać codzienne funkcjonowanie. 

Syndrom chronicznego zmęczenia 
– co warto wiedzieć

zespołem Keiji Fukuda – amerykański lekarz, później zastępca dy-
rektora generalnego Światowej Organizacji Zdrowia ds. zdrowia, 
bezpieczeństwa i środowiska. 

- Zespół przewlekłego zmęczenia nie jest „zwykłym”, nawet ciężkim 
zmęczeniem. Jest to sytuacja, w której chory z powodu niesłycha-
nego zmęczenia ma problem z  najprostszymi czynnościami życio-
wymi i społecznymi. Kiedy je wykonuje, ma uczucie, jakby wycieka-
ła z niego ostatnia kropla energii – wyjaśnia dr med. Andrzej Lasota 
z firmy Phytomedica.

Według kryteriów Fukudy, najważniejsze jest pojawienie się uczu-
cia zmęczenia trwającego lub nawracającego co najmniej od pół 
roku. To uczucie nie mija pomimo odpoczynku i  jest tak silne, że 
może wpływać na rozmaite aspekty życia osoby chorej, w  tym na 
możliwość wykonywania pracy. Jednak zmęczenie może być rów-
nież objawem wielu innych chorób, dlatego przed postawieniem 
diagnozy, bardzo ważne jest wykluczenie obecności innego scho-
rzenia.  

Poza tym, aby stwierdzić zespół przewlekłego zmęczenia, dodat-
kowo muszą występować co najmniej cztery z  objawów dodatko-



i   z d r o w i e  i  U r o d a   i

i   7 3   i

wych, takich jak m.in. ból gardła, powiększone węzły chłonne, bóle 
mięśniowe i stawowe, zaburzenia pamięci i koncentracji, nadmierna 
senność lub bezsenność.

To, co wydaje się charakterystyczne dla tej choroby, to że zmęcze-
nie może się nasilić wraz z aktywnością fizyczną lub umysłową, ale 
nie poprawia się wraz z odpoczynkiem. Ma to też związek ze współ-
występującymi zaburzeniami snu. Po nocnym wypoczynku chorzy 
często budzą się niewyspani, z  poczuciem, że są niemal tak samo 
zmęczeni, jak przed położeniem się do łóżka. Z  kolei długotrwałe 
problemy ze snem mogą zwiększać ryzyko złego samopoczucia, 
a w konsekwencji także depresji. Dlatego istnieje prawdopodobień-
stwo, że u  osób z  zespołem chronicznego zmęczenia zaburzenia 
nastroju mogą być konsekwencją innych objawów (w tym zaburzeń 
snu), a nie objawem wprost wynikającym z choroby. 

Wśród innych objawów wymieniane są m.in. problemy z  pamięcią 
i koncentracją, a także poczucie niepokoju oraz napięcia. Dość czę-
ste są także bóle mięśniowo-stawowe, osłabienie mięśni, bóle gło-
wy, a nawet podwyższona temperatura. 

W  zaawansowanym stadium choroby wystąpić mogą zaburzenia 
postrzegania. Chory może mieć kłopoty ze zrozumieniem niektó-
rych zdań, z trudem przyswajać nowe wiadomości i być spowolnio-
ny psychoruchowo. 

Co wywołuje CFS?

Dotychczas przyczyny zespołu chronicznego zmęczenia nie zosta-
ły jednoznacznie ustalone. Z badań i obserwacji wynika jednak, że 
przyczyny choroby mogą mieć związek zarówno z  zaburzeniami 
immunologicznymi (a więc z osłabieniem odporności), jak i z zakaże-
niami infekcyjnymi.  Np. niektóre osoby bezpośrednio przed wystą-
pieniem CFS przechodziły infekcje przypominające grypę. Następ-
nie, pomimo że choroba infekcyjna została pokonana, zmęczenie nie 
ustąpiło, po czym dołączyły kolejne objawy. 

- Jeśli chodzi o  infekcję wirusową, to bierze się pod uwagę zaka-
żenie wirusem Epsein-Barr (EBV) oraz innych wirusów z tej samej 
grupy. Wszystkie herpes-wirusy mogą uszkadzać układ odporności 
– mówi dr Andrzej Lasota.  – Niektóre badania wskazują na zabu-
rzenia metabolizmu kwasu mlekowego w mięśniach oraz obecność 
RNA enterowirusa w  mięśniach, jak również na niedobór skład-
ników odżywczych. Istnieje też teoria, wg której objawy zespołu 
chronicznego zmęczenia są efektem zaburzeń w wydzielaniu jedne-
go z hormonów produkowanych przez nadnercza – dodaje.

Zauważono również, że syndrom przewlekłego zmęczenia częściej 
pojawia się w  niektórych grupach zawodowych (np. u  nauczycieli 
i lekarzy), w tym u osób żyjących w dużym stresie i pośpiechu. Dla-
tego poszukując możliwych przyczyn choroby zaczęto wiązać je 
także z trybem życia prowadzonym przed wystąpieniem objawów 
CFS oraz z  czynnikami psychologicznymi. Na przykład jedną z  sy-
tuacji życiowych, która czasem wyzwala syndrom przewlekłego 
zmęczenia jest przejście na emeryturę, a więc zamiana intensywnej 
aktywności zawodowej na znacznie spokojniejszy sposób funkcjo-
nowania. 

Niektórzy eksperci doszli do wniosku, że zespół przewlekłego zmę-
czenia może być wywołany nie przez pojedyncze czynniki, ale przez 
ich kombinację, która obejmuje jednocześnie infekcje wirusowe, za-
burzenia równowagi hormonalnej oraz problemy z układem odpor-
nościowym. Do tego dodać należy czynniki związane ze stresem, 
szybkim tempem życia, długotrwałym funkcjonowaniem pod pre-
sją, a także niewłaściwe odżywianie.  Możliwe, że dopiero nałożenie 

się na siebie wielu spośród tych czynników daje efekt w postaci syn-
dromu przewlekłego zmęczenia.

Co może pomóc?

Niestety, rozpoznanie zespołu chronicznego zmęczenia jest bardzo 
trudne. Dlatego najważniejsze w  procesie ustalenia diagnozy jest 
wyeliminowanie wszelkich innych możliwości. 

W związku z tym lekarz powinien przeprowadzić z pacjentem szcze-
gółowy wywiad, aby wykluczyć występowanie wszelkich innych 
chorób przejawiających się zmęczeniem. A  jest ich wiele – m.in. 
anemia, cukrzyca, choroby nerek, płuc oraz serca. Zmęczenie jest 
też charakterystyczne dla chorób nowotworowych, boreliozy, a na-
wet dla zakażenia wirusem HIV. Wykluczyć należy także zaburze-
nia natury psychicznej, np. zmęczenie może być jednym z objawów 
depresji. 

Warto także zauważyć, że istnieje duża zbieżność w objawach zwią-
zanych ze zmęczeniem i złą jakością snu zarówno w odniesieniu do 
zespołu przewlekłego zmęczenia, jak i fibromialgii – choroby obja-
wiającej się m.in. bólami mięśni. Co gorsza, ani CFS, ani fibromialgia 
nie są obecnie możliwe do zdiagnozowania na podstawie wyników 
badań krwi ani innych badań obrazowych, a więc w obydwu przy-
padkach diagnozuje się je na podstawie wykluczenia innych chorób. 
- Objawy CFS mogą być takie same, jak objawy przewlekłego zmę-
czenia w przebiegu fibromialgii – potwierdza dr med. Andrzej Laso-
ta. – W obydwu przypadkach mogą być one jednak łagodzone w taki 
sam sposób, np. poprzez stosowanie suplementów diety takich jak 
Myalgan. Spożycie Myalganu może okazać się korzystne w  wielu 
przypadkach CFS, zwłaszcza w  tych, gdy u  podłoża przewlekłego 
zmęczenia leży niedobór wartościowego snu – dodaje.

Inne środki, które można wziąć pod uwagę w diecie osoby dotknię-
tej syndromem przewlekłego zmęczenia to suplementy poprawia-
jące odporność immunologiczną organizmu. Np. Immulina Plus 
zawiera ekstrakt ze spiruliny (rodzaj sinic), który aktywuje układ 
odpornościowy. Niestety, takiego składnika raczej nie znajdziemy 
w  zwykłym sklepie spożywczym, więc suplement z  apteki nie ma 
w tym przypadku alternatywy.

Zespół chronicznego zmęczenia leczy się objawowo. Lekarz uzależ-
nia więc leczenie od symptomów, jakie towarzyszą chorobie. W le-
czeniu stosuje się m.in. witaminę C (także podawaną dożylnie), kwas 
foliowy, witaminę B12, magnez, cynk, L-tryptofanem czy L-karni-
tynę. Stosowane są także antydepresanty. Bardzo często istotnym 
elementem leczenia syndromu przewlekłego zmęczenia jest psy-
choterapia – najlepiej, jeśli jest ona łączona z farmakoterapią. 

Syndrom przewlekłego zmęczenia to choroba tajemnicza, ale coraz 
częściej dostrzegana przez środowiska medyczne. Aby podkreślić 
rangę tego problemu, Światowa Organizacja Zdrowia uznała dzień 
12 maja Światowym Dniem Zespołu Chronicznego Zmęczenia. 
Dzięki tego typu inicjatywom, więcej osób może dowiedzieć się 
o  chorobie, a  także zwrócić uwagę na to, w  jaki sposób można jej 
zapobiegać.

Wiele wskazuje na to, że syndrom chronicznego zmęczenia ma zwią-
zek ze sposobem w jaki funkcjonujemy na co dzień. Dbałość o rów-
nowagę pomiędzy pracą a  wypoczynkiem, codzienna aktywność 
ruchowa oraz stosowanie zdrowej diety, mogą stanowić sposoby, 
które pozwolą nam zmniejszyć ryzyko wystąpienia CFS w  przy-
szłości. Niestety, gdy choroba już się pojawi, leczenie trwa zwykle 
długo, choć przy odpowiednim leczeniu, objawy można znacznie 
złagodzić, a czasem nawet całkowicie wyeliminować. 
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I
stnieje program Ministerstwa Zdrowia dotyczący zwalczania 
chorób nowotworowych oraz program genetyczny diagno-
zowania i  profilaktyki nowotworów dziedzicznych, o  którym 

chcemy z panem profesorem jako jego liderem, porozmawiać. Na 
czym ten program polega? 
- Wszystko rozpoczyna się od ankiety. Jeśli ktoś miał w rodzinie za-
chorowanie na raka, staramy się określić, czy było to zachorowanie 
silnie dziedzicznie uwarunkowane czy raczej związane z  czynni-
kami środowiskowymi, kiedy prawdopodobieństwo powtórzenia 
jest znacznie niższe. Jeśli występują czynniki dziedziczne, ryzyko 
zachorowania rośnie nawet o kilkadziesiąt procent w stosunku do 
zagrożenia populacyjnego.

- W programie ministerialnym jest kilka modułów. 
- Pierwszy, największy, to diagnostyka i później opieka profilaktycz-
na nad rodzinami z silną, dziedziczną predyspozycją do raka piersi 

przy dzisiejszym poziomie wiedzy medycznej większość wcześnie wykrytych nowotworów można wyle-
czyć, w tym najczęściej występujące u kobiet – nowotwory piersi i jajnika. program profilaktyczny, o któ-
rym rozmawiamy z prof. dr hab. Jackiem Gronwaldem, pozwala każdej koszaliniance zgłosić się w do-
wolnym momencie do poradni onkologicznej przy ulicy orlej w celu sprawdzenia, w jakim stopniu może 
być ona zagrożona zachorowaniem na nowotwór. Jeśli jednak ryzyko nowotworu jest wysokie, pacjentki 

trafiają pod opiekę poradni i dużo częściej niż inne panie wykonują cykliczne badania profilaktyczne. 

i jajnika. Drugi moduł to silna dziedziczna predyspozycja do raka jeli-
ta grubego i trzonu macicy. Dalej są inne, dotyczące chorób rzadziej 
występujących. Monitorowanie sytuacji w  obrębie modułów 1 i  2 
daje liczbowo najlepsze rezultaty, bo są to nowotwory najczęstsze. 

- O co są pytani pacjenci wypełniający wstępną ankietę programu 
genetycznego? 
- Przede wszystkim o  to, jakie nowotwory wystąpiły w  rodzinie, 
w  jakim wieku ujawniły się one u  krewnych pierwszego, drugiego 
i  trzeciego stopnia. Na tej podstawie typujemy, czy dany pacjent 
powinien mieć wykonany test genetyczny czy nie. Zachorowania 
na nowotwór piersi, jajnika albo któryś z kilku rodzajów nowotworu 
jelita grubego są wskazaniem do zrobienia testu. 

- O co chodzi w tych testach? 
- W naszej populacji mamy silny „efekt założyciela” w genie BRCA1. 

autor: andrzej mielcarek / Fotografie: agnieszka orsa

Profilaktyka nowotworowa
– zaglądanie w geny ostrzega przed rakiem 
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Co to oznacza? BRCA1 i BRCA2 są to geny, których mutacje bardzo 
silnie predysponują do raka piersi i jajnika, a u mężczyzn oznaczają 
wyższe ryzyko raka prostaty. Geny te są duże, mają po 20 tysięcy 
par zasad. Przesekwencjonowanie tych 20 tysięcy miejsc jest sto-
sunkowo drogie. Kiedy w 1998 roku rozpoczynała działalność po-
radnia genetyczna w Koszalinie, a była to pierwsza nasza zewnętrz-
na poradnia, sekwencjonowanie kosztowało kilka tysięcy dolarów, 
obecnie kosztuje kilkaset dolarów, czyli wciąż dużo. My już jednak 
wiemy, że wśród 100 osób z  mutacją genu, 90 osób ma ją w  kilku 
określonych miejscach i to jest ten „efekt założyciela”. Możemy więc 
naszym testem, bez sekwencjonowania całego genu, badając kilka 
miejsc w genie BRCA1 i kilka w BRCA2, osiągnąć skuteczność „na-
mierzenia” na poziomie kilkudziesięciu procent. W  związku z  tym 
od wielu lat w  naszym kraju wskazania do testowania są jednymi 
z najbardziej liberalnych i dopuszczają testowanie niemal u każdej 
osoby, u której jest w rodzinie nowotwór piersi albo jajnika. Tak jak 
możliwe i  potrzebne jest testowanie pacjentek, które rozważają  
antykoncepcję hormonalną albo hormonalną terapię zastępczą, bo 
przyjmowanie tych środków przy występującej mutacji genetycz-
nej wiąże się z bardzo wysokim wzrostem ryzyka zachorowania. 

- Co się dzieje, kiedy mutacja zostanie stwierdzona? 
- Jeśli mutacja jest wykryta, to „jesteśmy w domu”: znaleźliśmy no-
siciela mutacji, zdrową osobę, którą trzeba uważnie obserwować. 
Taka osoba otrzymuje odpowiednie zalecenia. Jeśli jest to dwu-
dziestolatka, to otrzymuje tylko radę, by nie stosować hormonalnej 
antykoncepcji, bo tylko roczne jej stosowanie w tym wieku podnosi 
ryzyko zachorowania aż o 10 procent, a pamiętajmy że ona jako no-
sicielka mutacji w  genie BRCA1 lub BRCA2 ma nawet 70-procen-
towe prawdopodobieństwo rozwoju raka piersi, a 40-procentowe 
rozwoju raka jajnika.

- Mówimy o paniach skierowanych do państwa poradni przez le-
karza pierwszego kontaktu, ginekologa, onkologa lub o tych, któ-
re same się zgłosiły z  wątpliwościami. Jednak generalnie nadal 
z ochotą do badań profilaktycznych jest w Polsce źle. 
- Jeśli w  rodzinie są zachorowania na nowotwory, to te osoby ra-
czej odpowiadają na zaproszenie do wykonania badań. Generalnie 
jednak kiedy pacjentki są zapraszane na cytologię w celu wykrycia 
wczesnych etapów raka szyjki macicy, korzystają z badań niechęt-
nie. W  naszym województwie odsetek ten jest jednym z  najwyż-
szych w kraju i dochodzi do 40 procent, ale w Polsce jest to zaledwie 
nieco ponad 20 procent. Na darmową mammografię też chodzi 30-
40 procent pacjentek. Kobiety i  tak są lepsze niż mężczyźni, bo ci 
reagują najrzadziej.

- Z czego to się bierze? 
- Nadal świadomość prozdrowotna jest niska, a  z  drugiej strony 
niewydolny okazuje się system zapraszania do badań przesiewo-
wych. A można zapraszać skutecznie, o ile wykaże się determinację 
i zaangażowanie. Pozytywnym przykładem jest poradnia z Siedlec, 
która z nami współpracuje. Tam robią to tak: najpierw wysyłają za-
proszenie listowne lub esemesowe, na co reaguje 30-40 procent 
pacjentów (niezależnie czy to mammografia, czy USG). Potem włą-
czają się gminy i  proboszczowie. Wówczas reakcja na zaproszenie 
dochodzi do 50 procent. Ale jeśli pielęgniarka środowiskowa do-
trze do konkretnych osób z  informacją, odsetek pozytywnych od-
powiedzi wzrasta do 60-70 procent. A to jest już szwedzki poziom 
pozytywnych reakcji, czyli satysfakcjonujący. W naszym programie 
genetycznym, jeśli chodzi o  województwo zachodniopomorskie, 
w 2000 roku lekarze rodzinni zebrali prawie 1,3 miliona ankiet, my 
je przejrzeliśmy i zaprosiliśmy na badania 40 tysięcy pacjentów.

- Kolosalna praca. 
- To był start programu. Ostatecznie znaleźliśmy wtedy ponad ty-



Prof. dr hab. Jacek Gronwald (ur. 1965) jest specjalistą 
położnictwa i ginekologii, laboratoryjnej genetyki 
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Pochodzi z Koszalina. W koszalińskiej Onkologicznej 
Poradni Genetycznej (podobnie jak prof. Cezary 
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siąc nosicielek mutacji genu BRCA1. Te pacjentki znalazły się pod 
naszą  regularną opieką. Dotychczas w  skali kraju mamy prawie 
600 tysięcy, a w samym Zachodniopomorskiem niemal 100 tysięcy 
przebadanych próbek krwi. Obecnie część testów finansuje mini-
sterstwo, a  część – Narodowy Fundusz Zdrowia. Kontrakt z  NFZ 
umożliwia badanie również rzadkich zmian. 

- Na czym konkretnie polega Państwa opieka nad osobami, u któ-
rych stwierdzono mutacje genetyczne świadczące o  zagrożeniu 
rakiem? 
- Jeśli osoby te ukończyły 25. rok życia, zapraszamy je dwa razy 
w roku na badania (USG piersi, mammografię, USG narządu rodne-
go albo marker CA125). Tam, gdzie w rodzinie jest predyspozycja do 
raka jelita grubego, kierujemy raz w roku zaproszenie na USG narzą-
du rodnego u kobiet od 30. roku życia, bo tam jednocześnie pojawia 
się podwyższone ryzyko raka trzonu macicy. Kolonoskopia wykony-
wana jest raz na dwa lata. Pacjenci z grup najwyższego ryzyka sami 
tego pilnują, ale są też tacy, których trzeba trochę „przypilnować”. 
W  Koszalinie rocznie mamy ponad 1300 pacjentów. Oczywiście 
wciąż dochodzą nowi. Po 35. roku życia proponujemy paniom pro-
filaktyczne usunięcie jajników i jajowodów, bo w tym wieku ryzyko 
zachorowania już znacznie rośnie. 
Coraz częściej pacjentki zgadzają 
się też na podskórną obustronną 
mastektomię z jednoczesną rekon-
strukcją piersi.

- Refundowaną przez NFZ?
- Tak. Przepisy wykonawcze odno-
śnie tych refundacji weszły w życie 
w zeszłym roku

- Jak to się odbywa? 
- Pacjentki zgłaszają się do odpo-
wiedniego ośrodka z  wynikiem 
testu genetycznego. Chirurg pla-
styk ocenia sytuację i  wykonuje te 
profilaktyczne operacje. Usunięcie 
narządu rodnego, jajników i jajowo-
dów (w odpowiednich kombinacjach usuwany jest też trzon macicy 
albo nie  - w zależności od wieku pacjentki), ma takie znaczenie, że 
obecnie nikt nie jest w stanie wcześnie wykryć raka jajnika. Robimy 
USG, robimy marker jajnikowy, ale skuteczność wczesnego wykry-
cia pozostawia wiele do życzenia. Praktycznie jedynym wyjściem 
jest usunięcie jajników i  jajowodów. Po takim zabiegu pacjentki 
uzyskują tak zwane przeżycie bardzo zbliżone do populacyjnego. 
Niektóre pacjentki bardzo szybko się decydują, innym zabiera to 
kilka lat.

- Bo to jest chyba trudna decyzja. Pojawia się obawa przed nie-
możnością posiadania dzieci. 
- Tak jest. Oczywiście nie zachęcamy do tego dwudziesto- czy trzy-
dziestolatek. Zaczynamy od 35. roku życia, podkreślam. Najczęściej 
w tym czasie pacjentki mają już planową liczbę dzieci. 

- W jaki sposób tego typu zabiegi (są to przecież bardzo wrażliwe 
narządy) mogą wpływać na satysfakcję ze współżycia płciowego?
- Jeśli pacjentka jest zdrowa, w pochwie niewiele się zmienia. Zmie-
niają się za to hormony, ale pacjentka może stosować hormonalną 
terapię zastępczą w  oparciu o  estrogen. Robiliśmy badania, które 
pozwalają zaryzykować wniosek, że satysfakcja seksualna jest bar-
dzo podobna jak przed operacją. Oczywiście zdarzają się pacjentki, 
które mają obniżoną jakość życia, gdzie trudno hormony precyzyj-
nie dobrać, ale jest to znakomita mniejszość. Generalnie jeśli chodzi 
o jakość życia niewiele się zmienia. Pacjentki z BRCA1, z wywiadem 

rodzinnym obciążonym, mają poczucie zagrożenia rakiem, a po ta-
kich operacjach to poczucie spada.

- Co zapewne podnosi jakość życia.
- Na pewno zniwelowany strach przed rakiem poprawia samopo-
czucie i komfort psychiczny. Cały świat w tej chwili uważa tę ope-
rację za absolutnie wskazaną. Jesteśmy dumni z takiej obserwacji: 
gdy w 2000 roku zaczynaliśmy program ministerialny i pracę z leka-
rzami rodzinnymi, w  województwie zachodniopomorskim rocznie 
odnotowywane było mniej więcej 160 zachorowań na raka jajnika, 
a w całej Polsce było 3200 takich przypadków. W 2015 roku, czyli 
15 lat później, w Polsce mniej więcej o 10 procent wzrosła zachoro-
walność na raka jajnika, bo o 15 procent zwiększyła się liczba kobiet 
w  wieku powyżej 45. roku życia. Było tych przypadków wówczas 
3600 w roku. A w tym czasie w  Zachodniopomorskiem odnotowa-
no 130 zachorowań. Jako region mamy więc osiągnięcia. Teraz ten 
program rozlewa się na całą Polskę, ale póki co genetyków klinicz-
nych nie ma za dużo, więc wszystko idzie pomalutku. 

- Cały czas mówimy o raku piersi i jajnika. A co z innymi częstymi 
rodzajami raka? 

- Jeśli w  rodowodzie jakiejś osoby 
znajdujemy zachorowania na raka 
jelita grubego, a zachorowanie było 
w młodym wieku, to badamy takie 
geny jak MSH1, MSH6, które też 
wiążą się z 80-procentowym ryzy-
kiem zachorowania na raka jelita 
grubego. I tu, co ciekawe, nie trzeba 
profilaktycznie usuwać jelita gru-
bego, tylko wystarczy regularnie 
robić kolonoskopię. W grupach naj-
wyższego ryzyka wykonywana jest 
ona co dwa lata od 25. roku życia. 
Wtedy ujawniane i usuwane są po-
lipy, co redukuje zachorowalność 
o 80 procent. Nowotwory wykryte 
na poziomie choroby lokalnej, czyli 
bez przerzutów, są wyleczalne. 

- Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy jelito grube jest usuwane pro-
filaktycznie. 
- Dotyczy to pacjentów, którzy mają jelito usiane polipami. Chodzi 
o polipowatość rodzinną, gdy zmutowany jest gen APC. Wtedy nie-
stety całe jelito grube trzeba usunąć profilaktycznie, nawet u osoby 
dwudziesto-dwudziestopięcioletniej. Takimi pacjentami również się 
zajmujemy.  

i   z d r o w i e  i  U r o d a   i
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onkologiczna poradnia Genetyczna
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tel.: 94 346 00 33; 94 346 00 18 



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

ECHO SERCA 
HOLTER EKG
HOLTER CIŚNIENIOWY
TESTY SKÓRNE I PŁATKOWE
SPIROMETRIA

PEDIATRA PULMONOLOG Grażyna Stanisławska
PEDIATRA ALERGOLOG Aleksandra Nogalska
CHIRURG DZIECIĘCY Jerzy Niesłuchowski
INTERNISTA PULMONOLOG Lidia Sławińska
KARDIOLOG Agata Pawelska-Buczeń
KARDIOLOG Karolina Zakutyńska-Kowalczyk
KARDIOLOG Krzysztof Jarząbek

NEUROCHIRURG Michał Tarnowski
ORTOPEDA Piotr Kaczkowski
ORTOPEDA Krzysztof Buczeń
ORTOPEDA DZIECIĘCY Joanna Kraśny
NEUROLOG Marek Żmuda
NEUROLOG Adriana Ziemiańska-Gadomska
LARYNGOLOG Edward Bauer
LEKARZ REHABILITACJI MEDYCZNEJ Dorota Hornung

Stan-Med
Rejestracja:

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

www.stanmed.pl

GABINETY 
SPECJALISTYCZNE

RADIOLOG Joanna Staniewicz
RADIOLOG Aleksander Kaczmarek
RADIOLOG Hubert Sekular
RADIOLOG Katarzyna Stanisławska
RADIOLOG Bartłomiej Rękawiecki
RADIOLOG Kinga Kubiak
RADIOLOG Magdalena Śliwa
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dziadek, syn i trzech wnuków. w rodzinie żulickich ogrodnictwo wszyscy mają w genach. ich centrum 
ogrodnicze, najstarsza firma w kołobrzegu, obchodzi w tym roku niezwykły jubileusz: 75 lat powstania. 
na ten sukces ciężko zapracowały trzy pokolenia. a wszystko zaczęło się w czerwcu 1945 r., kiedy 
do zupełnie zrujnowanego kołobrzegu przyjechał z lubelszczyzny edward żulicki, urodzony w 1901 

roku w żulicach.

Centrum Ogrodnicze Żulicki
trzy pokolenia kołobrzeskiej tradycji ogrodniczej

J
erzy Żulicki, syn Edwarda, wspomina: - Ojciec był ogrodnikiem 
z  powołania. Przed wojną skończył w  Tomaszowie Lubelskim 
cztery klasy szkoły powszechnej, jeszcze polsko-rosyjskiej. 

Na naukę ogrodnictwa pojechał do Winiar pod Kalisz, sadownic-
twa uczył się z  kolei w  Grójcu. Później terminował w  Warsazawie 
w sklepie z nasionami słynnych braci Hoser (Piotr Hoser był głów-
nym ogrodnikiem Ogrodu Saskiego – przyp. red.) w  Alejach Jero-
zolimskich. Kiedy miał 20 lat, usamodzielnił się i prowadził ogrody 
przy dworach. A że był zdolny, szybko zaczął cieszyć się zaufaniem 
ich właścicieli. Dostawał działkę, obornik i  wolną rękę. Uprawiał 

ziemię, a  jesienią ustawiał wszystkie zbiory w  dwóch pryzmach – 
przyjeżdżał hrabia, podziwiał i  wybierał sobie lepszą – śmieje się 
pan Jerzy.

Miasto spalonych róż

Wojna przerwała dobrze zapowiadającą się karierę Edwarda Żulic-
kiego. Razem z żoną, Felicją, byli w Związku Walki Zbrojnej, później 
w AK pod dowództwem Mieczysława Zygmunta, późniejszego pre-
zesa kołobrzeskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii 

autor: kasia madey / Fotografie: agnieszka orsa
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Krajowej. – Dożył pięknego wieku, miał 101 lat – kiwa z uznaniem 
głową pan Jerzy. Po wojnie razem z Edwardem Żulickim przyjechał 
do Kołobrzegu. Pani Felicja razem z dwójką malutkich dzieci została 
w Zamościu, czekając na sygnał od męża, czy warto przyjeżdżać na 
te, jak to wtedy mówiono, Ziemie Odzyskane.

Był 12 czerwca 1945 r. Miasto było zupełnie zrujnowane. Znisz-
czone domy, spalona gazownia, nie działała kanalizacja miejska, 
wodociągi ani elektrownia. Ślad nie pozostał po ogrodach różanych, 
z których słynął Kołobrzeg przed wojną. Edward Żulicki był jednym 
z pierwszych osadników kołobrzeskich, wpisany został w ewidencji 
pod numerem 60. Zajął się wskrzeszaniem w mieście zniszczonego 
przez działania wojenne ogrodnictwa i żywił pierwszych mieszkań-
ców.

- Początkowo wybrał gospodarstwo przy dzisiejszej ulicy Koszaliń-
skiej, stosunkowo mało zniszczone, a  do tego z  piękną palmiarnią. 
W  budynku gospodarczym, z  wielką dziurą w  ścianie po pocisku 
armatnim, zamieszkała jego pierwsza pracownica. Była to ciężar-
na kobieta, która dowiedziawszy się, że ojciec otwiera w  mieście 
ogrodnictwo, od razu zgłosiła się do pracy. Ojciec natomiast za-
mieszkał w  wynajętym od państwa Kołtuniaków mieszkaniu przy 
ul. Granicznej. Po pewnym czasie, pracownica przyszła do ojca 
z płaczem, że już nie może dłużej wytrzymać „odwiedzin” żołnierzy 
radzieckich z  pobliskich koszar, którzy przychodzą do niej co noc. 
Ojciec natychmiast podjął decyzję, że trzeba się przenieść do spo-
kojniejszej dzielnicy i  zajął gospodarstwo rolne wraz z  budynkiem 
i szklarnią przy ul. Szczecińskiej, dziś Jedności Narodowej 30.

Pierwsza Wigilia w Kołobrzegu

To była kompletna ruina. Jak odnotowano w  protokole „wzięcia 
w opiekę” przez obywatela Żulickiego domu mieszkalnego przy ul. 
Szczecińskiej należącego wcześniej do rodziny Maas, dach był cał-
kowicie zerwany, wszystkie sufity uszkodzone, domek gospodarczy 
całkowicie spalony. Ale w dzielnicy zachodniej było zdecydowanie 
spokojniej. Edward Żulicki postanowił, że czas sprowadzić do Koło-
brzegu rodzinę.  

- Matka przyjechała 1 listopada – wspomina pan Jerzy, któremu tro-
chę łamie się głos. - Miesiąc czekała w Zamościu na pociąg, później 
dwa tygodnie jechała bydlęcym wagonem, z moim trzymiesięcznym 
bratem, Bolesławem i dwuletnią siostrą Teresą. W strasznych wa-
runkach. Na stacjach dostawali tzw. kipiatok, czyli wrzątek, pielu-
chy prała w kałużach… Do Kołobrzegu przyjechali zawszeni, głodni 
i zupełnie wyczerpani. Kiedy matka wysiadła z pociągu, jej oczom 
ukazało się morze ruin. Rozpłakała się, nie mogła uwierzyć, że 
w tym mieście da się żyć. 

Uwierzyła w to dopiero kilka tygodni później, jedząc dorsza usma-
żonego na pierwszą kołobrzeską Wigilię. Jego świeżość, zapach, 
smak sprawiły, że poczuła, iż mogą tu mieszkać. 

Codzienne warunki były tak straszne, że omal nie straciła życia, pi-
jąc jak wszyscy wodę z Parsęty. Innej wody w mieście nie było, bo 
wodociągi nie działały, a w rzece pływały jeszcze trupy żołnierzy…    
- Umarłaby, gdyby nie radzieccy marynarze – mówi pan Jerzy. – Dali 
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jej śledzi solonych, które zjadła, a sól zabiła wszystkie bakterie i ura-
towała jej życie. Ten sposób zdradziła sąsiadom, których w ten spo-
sób uratowała od śmierci. 

Początki rodzinnej firmy były trudne. Pan Edward uprawiał wa-
rzywa i dwa razy w tygodniu jeździł na targ, który wtedy odbywał 
się koło Ratusza. Latem ciągnął za sobą wyładowany wózek, zimą 
sanie. Aż wyłowił z  rzeki niemiecki samochód, wyremontował go 
i było mu już łatwiej wozić warzywa i owoce. Ale nie było łatwo na 
tym zarobić. - Kiedy ojciec wracał z targu, matka mówiła: „Ani to-
waru, ani pieniędzy”. Ludzie nic nie mieli – mówi pan Jerzy. – Ojciec 
praktycznie rozdawał towar za uścisk dłoni. 

Kolejki z okazji Dnia Kobiet

Jerzy Żulicki poszedł w ślady ojca. Skończył szkołę ogrodniczą, tzw. 
„Pomidorówę” w  Szczecinie, później technikum w  Bielsku-Białej, 
a następnie dostał się do Wyższej Szkoły Ogrodniczej w Krakowie. 
– Kandydatów na jedno miejsce było 30, ale ja miałem świetnego 
matematyka w technikum, a do tego ojca ogrodnika, więc udało mi 
się ich pokonać. Po 3 latach ojciec zachorował, musiałem przerwać 
studia stacjonarne i  przenieść się na zaoczne do Poznania, które 
skończyłem z wynikiem bardzo dobrym – mówi z dumą. 

W tym czasie poznał swoją przyszłą żonę Magdalenę. – Magdusia 
była fizjoterapeutką w  sanatorium „Bałtyk” – wspomina. – Ale co 
to była za pensja! Nawet buty trudno było wtedy za nią kupić. Pan 
Jerzy zatrudnił więc żonę u siebie. Wkrótce ich rodzina zaczęła się 
powiększać. Na świat przyszli  synowie: Jakub, Filip i Sebastian. 

To był już czas, w którym zaczął inwestować w rodzinny interes. – 
Ojciec z  matką słynęli z  bardzo dobrych wyrobów – kisili w  becz-
kach kapustę i ogórki. Ojciec zawsze powtarzał: „Jedzcie, póki żyję, 
bo jak mnie zabraknie, to już tego nie będzie”. I wiedział, co mówi, bo 
ja z warzyw przerzuciłem się na kwiaty. Postanowiłem wybudować 
szklarnię. Trzy miesiące mi to zajęło, bo nie było żadnych materia-
łów na rynku. Pamiętam, że rury załatwiłem sobie w Stoczni Szcze-
cińskiej. Zaopatrywałem kwiaciarnie w regionie, mieliśmy też mały 

kiosk, w którym początkowo kwiaty sprzedawała moja matka, póź-
niej żona. Pamiętam kolejki, które stały do nas 8 marca, z okazji Dnia 
Kobiet, najpopularniejszego święta w PRL. Trzy goździki, wstążka, 
celofan i następna wiązanka – śmieje się pan Jerzy. – Kiedy następ-
nego dnia szedłem do pracy, to pamiątką po wczorajszej kolejce były 
niedopałki na chodniku… Za czasów komuny byliśmy klasą niezbyt 
mile widzianą. „Badylarze” mówiło się o nas, kontrole były w dzień 
i w nocy, nakładano na nas domiary, ale jakoś się przetrzymało. 

W drodze z kwiatami

Kiedy komuna upadła, Jerzy Żulicki zorientował się, że pociąg ru-
szył i trzeba szybko do niego wskoczyć. - Zacząłem budować dużą 
kwiaciarnię. Jeździłem do Holandii, przywoziłem do Kołobrzegu 
nowości, a w naszej kwiaciarni jeszcze okien nie było. Jak przycho-
dził wieczór, cały towar z powierzchni 200 metrów trzeba było za-
bierać i chować w szklarni. Bywały takie dni, że kiedy przyjeżdżałem 
z Holandii z tymi kwiatami, to tylko zjadłem obiad, przebrałem się 
i  jechałem z powrotem, bo ludzie z kwiaciarni w okolicznych miej-
scowościach niecierpliwie czekali na towar. Nie raz byłem tak zmę-
czony, że jadąc autostradą, modliłem się o  jakiś parking, bo bałem 
się, że zasnę za kierownicą. Najgorzej było na granicach celnych. 
Zimą Niemcy kazali czekać na końcu kolejki. Tłumaczyłem, że wio-
zę żywe kwiaty, że zmarzną, jak będę długo stał na mrozie. No to 
oni oczywiście musieli je obejrzeć, a przy okazji każdy sobie trochę 
wziął. Bywało tak, że pół samochodu trzeba było na granicy zosta-
wić, żeby w ogóle do Polski wjechać – zamyśla się. 

Sposób na sukces

Pan Jerzy szybko podejmuje odważne decyzje, dzięki którym ro-
dzinna firma trwa na rynku już tyle lat. Po wojnie było w Kołobrzegu 
12 ogrodnictw, przetrwali tylko Żuliccy. Na terenach należących 
do konkurencji wyrosły kołobrzeskie apartamentowce. - Do prze-
mian trzeba się dostosować i  działać błyskawicznie – mówi pan 
Jerzy. – Na początku lat 90. jako pierwszy w Polsce przemianowa-
łem nasze ogrodnictwo na Centrum Ogrodnicze. Wtedy też zaczą-
łem stopniowo przestawiać się z  produkcji na handel. Z  Holandii 



Resetują głowę podczas wyjazdów, często zagranicznych, z których 
pan Jerzy przywozi setki zdjęć z  miast i miasteczek, które urzekły 
go architekturą i roślinnością. Bo chociaż wciąż pracuje na najwyż-
szych obrotach, ani myśli o zwolnieniu tempa. Teraz chciałby zrobić 
wszystko, żeby ulica, przy której mieści się ich firma, i  przy której 
mieszkają, została zrewitalizowana. – To duża ulica, która prowadzi 
do morza. Latem przechodzą nią setki turystów. Powinna być jedną 
z najpiękniejszych w Kołobrzegu, zieloną i ukwieconą – mówi i wie-
rzy, że uda mu się do tego doprowadzić. A pytany o plany zawodowe, 
odpowiada skromnie: - Przetrwać następne 75 lat.
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sprowadził z rozbiórki centrum ogrodnicze o powierzchni 500 m2, 
później zamówił projekt nowoczesnego centrum w  firmie belgij-
skiej. – Jak go zobaczyłem, to powiedziałem, że takie centrum to 
może być pod Berlinem, pod Paryżem, ale nie w Kołobrzegu, który 
ma 40 tys. mieszkańców! – wspomina pan Jerzy. – Gdzie tam u nas 
hala na 2600 m2, nowoczesne konstrukcje, rozsuwane dachy, pełna 
automatyka! Ale w  ciągu roku jakoś dojrzałem do tego i  Centrum 
powstało, a później nawet je rozbudowaliśmy, bo się ciasno zrobiło. 
– Kuba nas motywował, powtarzał: „Tata, damy radę!” – mówi pani 
Magdalena. - Obecnie posiadamy pod dachem 6000 m2.

Jerzy Żulicki do dziś jeździ sam na giełdy kwiatowe, żeby osobiście 
dopilnować jakości kwiatów. – Nie mogę tego powierzyć pracowni-
kom – mówi. – Podstawą sukcesu naszej firmy jest zaufanie klien-
tów, którzy muszą dostać towar najwyższej jakości. Dlatego raz 
w tygodniu jedzie wieczorem do Poznania, żeby o czwartej rano już 
wybierać kwiaty do swojego Centrum. – W  handlu trzeba umieć 
stracić – zdradza. Dlatego nie uznaje sprzedawania kwiatów nie 
pierwszej świeżości. – Co rano robimy przegląd i około 10 procent 
roślin wyrzucamy. W  naszej firmie wyznajemy zasadę, że jak pan 
młody dostanie po głowie wiązanką ślubną, to ona musi przetrwać 
ten atak w stanie nienaruszonym. Do wieńców pogrzebowych też 
wkładamy tylko najświeższe kwiaty. 

Państwo Żuliccy nie kryją, że cenią sobie wyrazy uznania, które ich 
firma otrzymuje od ministrów, wojewodów i prezydentów. - Jeste-
śmy liderami Centrów Ogrodniczych w  Polsce. Branżowe pismo 
„Biznes Ogrodniczy” przyznało nam jako pierwszym „Złote Streli-
cje”. Ale najbardziej cieszą mnie otrzymane w ubiegłym roku „Złote 
Orły Handlu”. To nagroda, która świadczy o tym, jak wysoko klienci 
oceniają nas w internecie. Pokonaliśmy w tym rankingu 429 tys. firm 
w Polsce. To mi daje ogromną satysfakcję, że ludzie nas doceniają, 
ufają nam i  chcą u  nas robić zakupy. Pan Jerzy zdradza, że zdarza 
się, że do ich Centrum przyjeżdżają również całymi rodzinami tu-
ryści i wczasowicze. – A potem muszą wsadzić teściową w podróż 
powrotną do pociągu, bo samochód mają po dach wypakowany ro-
ślinami od nas – śmieje się. 

Rodzinny biznes

W  firmie Żulickich pracują dziś wszyscy synowie i  ich żony. - Kuba 
jest wysokiej klasy specjalistą od roślin, Filip zajmuje się zoologią, 
akwarystyką, zakłada ogrody, a Sebastian z kolei ma dryg stolarski, 
artystyczny, robi dekoracje – mówi z dumą ojciec. - Razem pracują, 
nie ma między nimi zatargów, nie kłócą się o to, kto, ile zarabia, na-
wet na wakacje jeżdżą razem ze swoimi rodzinami – podkreśla pani 
Magdalena. – Mamy ze sobą dobre relacje, szanujemy się i traktuje-
my po partnersku. Strategię działania firmy ustalamy razem. Znajomi 
zazdroszczą nam, że dzieci chcą z nami pracować. My ich do tego nie 
zmuszamy. Kiedy Sebastian szedł na studia, myślałem, że się wyła-
mie i wybierze bankowość. Ale on wrócił i powiedział: „Ojciec, u cie-
bie tyle roboty, zapisałem się na ogrodnictwo!”– dodaje pan Jerzy.

Wszyscy mieszkają przy tej samej ulicy, pan Jerzy śmieje się, że jak 
podejdzie do płotu i krzyknie, to wszyscy od razu stawią się w pracy. 
– Stworzyliśmy tu sobie swoje własne Żulice – dodaje. – A wszystkie 
kobiety w rodzinie mają imiona na literę „M” – mówi pani Magdale-
na. – Więc z synowej Asi musieliśmy zrobić Masię – śmieje się.

Pani Magdalena i pan Jerzy są ze sobą już 45 lat. Rodzinny biznes, 
który prowadzą, w  ich przypadku okazał się sposobem na udane 
małżeństwo. Starają się nie przenosić zawodowych stresów do 
domu, choć przyznają, że nie da się uniknąć rozmów o  pracy przy 
rodzinnych posiłkach. Ale oni to lubią, ba!, nawet twierdzą, że to po-
maga im wciąż wymyślać coś nowego i rozwijać firmę.
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nie dla wszystkich firm pandemia koronawirusa i związane z nią rynkowe zawirowania oznaczają 
spadek obrotów. niektóre, jak koszalińska spółka e.link produkująca plastikową stolarkę budowlaną, 
notuje największy od początku swej działalności poziom zamówień. nie oznacza to, że nie odczuwa ona 
skutków pandemii: wzrosły koszty transportu, część pracowników z Ukrainy wyjechała, nic nie wskazuje 
na to, by mieli wrócić do pracy osadzeni z koszalińskiego zakładu karnego. dlatego e.link prowadzi 
permanentną rekrutację załogi, oferując konieczne przeszkolenie, pewne zarobki i perspektywę rozwo-

ju zawodowego. 

E.Link Polska
stały wzrost zamówień, potrzebni kolejni pracownicy 

W
spomniani skazani pracowali w  E.Link do początków 
pandemii w  ramach rządowego programu „Praca dla 
więźniów”. To forma resocjalizacji i  ułatwienie powrotu 

do normalnego życia po zakończeniu kary. W  E.Link zdarzały się 
sytuacje, że  skazani, którzy poznali pracę przy produkcji okien, kon-
tynuowali pracę w firmie już jako wolni ludzie. Obawa przed możli-
wością zakażenia koronawirusem i przeniesienia go do zamkniętej 
placówki, jaką jest więzienie, spowodowała decyzję władz więzien-
nictwa o zawieszeniu współpracy. 

Andrzej Hondo, członek zarządu E.Link, komentuje: - Nam to bar-
dzo utrudniło życie, bo musieliśmy szybko uzupełnić ubytek kilku-
nastu pracowników. Poradziliśmy sobie. Ale wciąż ze względu na 
liczbę zamówień potrzebujemy kolejnych ludzi. Czekamy na nich 
z  ofertą wprowadzenia do zawodu, ciekawej pracy i  pewnych za-

robków. Mamy miejsce dla każdego, kto podchodzi do obowiązków 
z poczuciem odpowiedzialności i zaangażowaniem. 

Ireneusz Gabryś, członek zarządu odpowiadający za marketing 
i  handel, relacjonuje: - Ugruntowaliśmy swoją markę wśród na-
szych odbiorców. Stale przybywa zamówień. Nasz słupski oddział 
zajmujący się handlem, mocno rozbudował sieć sprzedażową. 
Ogranicza nas tylko zdolność produkcyjna. Dlatego otworzyli-
śmy pod Bydgoszczą dodatkową halę, by móc produkować więcej 
i wspólnie z naszym specjalistą z branży okiennej, budujemy tam 
nowy zakład.  Pozyskujemy kolejne zamówienia i  tak naprawdę 
moglibyśmy ich mieć jeszcze więcej, ale ograniczają nas zdolności 
wytwórcze. Pracujemy na dużych obrotach, by sprostać wszyst-
kim terminom i nie zawieść klientów. Koniecznością jest rozbudo-
wa. 

autor: andrzej mielcarek / Fotografie: agnieszka orsa
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Jej wstępny plan już jest. Realizację przyhamowała pandemia. Na 
stanowiącym od zeszłego roku własność spółki terenie oprócz 
obecnie wykorzystywanej hali stoją obiekty magazynowe, które 
zostaną rozebrane, by w ich miejscu powstała nowa powierzchnia 
służąca produkcji. – Dzięki temu podwoimy zdolności wytwórcze – 
informuje Ireneusz Gabryś. 

Głównymi odbiorcami okien z E.Link są Niemcy. – Jesteśmy dostaw-
cami stolarki głownie na potrzeby modernizacji budynków. A to bar-
dzo dynamiczny biznes, który ciagle się rozwija. To w efekcie przy-
nosi nam tyle zamówień, że mamy ich pełen kalendarz co najmniej 
do końca tego roku – mówi Andrzej Hondo. 

Ireneusz Gabryś dodaje: - Odbiorcy oczekują nie tylko dostarcze-
nia dobrych okien, ale również pomocy w kwestii ich zamontowa-
nia. Kiedyś popularna była w branży formuła „dostarcz i zamontuj”, 
czyli producent gwarantował również montaż stolarki. Bywało 
jednak tak, że dobrej jakości okna trafiały do odbiorców zgodnie 
z umową, ale pojawiały problemy z jakością serwisu montażowego. 
Cała odpowiedzialność spadała wtedy na producenta, który często 

nie otrzymywał ostatecznie wynagrodzenia, a  więc ponosił duże 
ryzyko. My przyjęliśmy inny model. Dostarczamy okna, ale nie za-
pewniamy ich montażu. Rekomendujemy wyspecjalizowaną polską 
firmę, która bierze odpowiedzialność za swoją pracę. Sytuacja jest 
więc czytelna: każdy odpowiada za to, na czym się zna. Nasze reko-
mendacje dla klientów oznaczają korzyść, bo pozostając w stałym 
kontakcie i  dobrych relacjach z  montażystami, w  sytuacji jakichś 
trudności, jesteśmy w stanie szybko się porozumieć i wyeliminować 
problemy bez angażowania klienta. Gdy producent i montażysta nie 
mają z sobą żadnego związku, różnie bywa, bo czasami jedna stro-
na przerzuca rozwiązanie problemu na drugą, przez co wydłuża się 
czas realizacji zamówienia i pojawiają niepotrzebne emocje. My do-
pracowaliśmy się świetnych relacji z ekipami montażowymi. 

Od zeszłego roku E.Link mocno rozwija produkcję drzwi wejścio-
wych, tzw. ciężkich. Przynosi ona firmie duże korzyści. Andrzej 
Hondo komentuje: - Moglibyśmy produkować i okien, i drzwi dużo 
więcej. Ciągle potrzebujemy nowych pracowników. Sytuacja na ryn-
ku pracy jest z  perspektywy pracodawcy trudna. W  sektorze pro-
dukcyjnym można nawet mówić o deficycie rąk do pracy. Pandemia 
zaostrzyła te kłopoty, bo wielu potencjalnych pracowników woli cze-
kać na realizację kolejnych obietnic ze strony państwa niż rozpocząć 
drogę rozwoju zawodowego. Dlatego my uważnie wsłuchujemy się 
w oczekiwania naszych ludzi, starając się tworzyć takie warunki pra-

cy, by zarówno zarobki jak i atmosfera dawały im satysfakcję. Kiedy 
w marcu pojawiło się napięcie związane z koronawirusem, przedsta-
wiliśmy pracownikom zapewnienie, że dołożymy wszelkich starań, 
by ich zarobki pozostały na niezmienionym poziomie i  że mogą się 
czuć bezpiecznie. Słowa dotrzymaliśmy. Stało się tak, mimo że firma 
ponosiła wyższe koszty codziennego funkcjonowania. 

Ireneusz Gabryś mówi: - Dzięki wzrostowi zamówień firma ma pro-
centowo wyższy zysk niż w roku ubiegłym, który był rokiem bardzo 
dobrym. Pomimo zachwiania związanego z  pandemią, udało nam 
się utrzymać rentowność na poziome pozwalającym na dalsze in-
westowanie w rozwój Spółki. Poczucie stabilności dało nam między 
innymi zlecenie na dostawę 16 tysięcy okien na potrzeby remon-
towanego kompleksu obiektów w  Niemczech. Wykorzystujemy 
również fakt, że działamy w  grupie firm Q4Windows, kojarzonej 
z Jarosławem Loosem. Oferujemy więc również stolarkę drewnia-
ną, aluminiową i  stalową, choć jej nie produkujemy. Firmujemy ją 
naszą marką i ręczymy za jej jakość. Sytuacja wygląda tak, że sami 
wytwarzamy tygodniowo około 600 okien a sprzedajemy 800-950. 
Ta nadwyżka to produkcja firm z Grupy Q4Windows. 

Andrzej Hondo komentuje: - To jest korzyść z  działania w  grupie. 
Nie będąc w  stanie samodzielnie spożytkować całego potencjału 
działu handlowego, pomagamy w  dystrybucji produktów firm za-
przyjaźnionych. Marzy nam się po rozbudowie zakładu samodzielna 
produkcja na poziomie 1000 okien w tygodniu. 

Obaj nasi rozmówcy, szefowie a  jednocześnie współwłaściciele 
firmy, podkreślają, że rozwój oparli na metodzie małych kroków: - 
Można by oczywiście pójść na żywioł i w oparciu o kredyty szybko 
budować nowe hale, ale my wybraliśmy strategię organicznego, 
stopniowego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że to również ważne 
dla naszej załogi. Pracownicy mogą być pewni, że jakieś nagłe zmia-
ny rynku nie zburzą pozycji firmy i nie zagrożą ich miejscom pracy. 

E.Link Polska to nowoczesny wytwórca 
plastikowej stolarki okiennej i drzwio-
wej. Przez Centrum Analiz Branżowych 

został w 2019 roku określony jako najbardziej dyna-
micznie rozwijająca się w Polsce spółka okniarska. 

Andrzej Hondo Ireneusz Gabryś
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w  naszym cyklu poświęconym pracom koszalińskich fotografików, dla których fotografia jest hobby 
a nie wykonywanym obecnie zawodem, prezentujemy prace pana marka Jóźkowa. 

Galeria JedneGo aUtora

MaREK JóźKóWMaREK JóźKóW
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P
rywatnie pan Marek jest emerytem - 
niezwykle ciepłym, sympatycznym, 
cichym człowiekiem. I  wrażliwym, 

o czym dobitnie przekonują jego zdjęcia. 
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Ma temperament fotoreporterski, 
wyłapując szczegóły, które innym 
umykają. Warto wspomnieć, że Ma-
rek Jóźków przez kilka lat praco-
wał w  „Gońcu Pomorskim”, jednym 
z dzienników ukazujących się w Kosza-
linie w pierwszej połowie lat 90. XX w. 
Na marginesie: kto jeszcze pamięta, że 
w  100-tysięcznym mieście ukazywa-
ły się wówczas trzy gazety codzienne 
plus nawiązująca z nimi konkurencyjną 
walkę na newsy lokalna edycja „Gazety 
Wyborczej”? 

Pan Marek jest postacią niezwykle 
zasłużoną dla środowiska pasjonatów 
fotografii, nie tylko lokalnego. Był 
m.in. pomysłodawcą i  organizatorem 
kilkunastu edycji Międzynarodowego 
Przeglądu Fotografii Złota Muszla – 
konkursu, na który u szczytu jego po-
pularności wpływało półtora tysiąca 
prac (wówczas wykonywanych jeszcze 
w technice analogowej). 

Sam swoje prace wysyła na rozliczne 
konkursy i przeglądy, a lista zdobytych 
przez niego trofeów jest tak długa, że 
trudno byłoby je pomieścić na jednej 
stronie gazety. Są to najczęściej wy-
różnienia honorowe, ale firmowane 
m.in. przez renomowane światowe 
tytuły prasowe i  zaświadczające naj-
wyższy poziom profesjonalizmu auto-
ra. W  jego uznaniu w  1998 roku Ma-
rek Jóźków został  przyjęty w  poczet 
członków rzeczywistych Fotoklubu 
Rzeczypospolitej Polskiej.
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Marek Jóźków jest autorem i współautorem wielu wystaw foto-
graficznych w Polsce i za granicą. Jego fotografie prezentowane 
były na wystawach pokonkursowych – m.in. w Australii, Austrii, 
Brazylii, Danii, Finlandii, Francji, Kanadzie, Luksemburgu, we 
Włoszech, na Tajwanie, w Zambii oraz oczywiście w Polsce. 

Na potrzeby prezentacji w „Prestiżu” pan Marek wybrał zdjęcia 
wyłącznie czarno-białe. 
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Z
e swych 74 lat ponad 40 spędził za więziennymi murami. 
Wcześnie zaczął zaliczać wyroki skazujące. Najdłuższa prze-
rwa między odsiadkami jaką przeżył, trwała 15 lat.  Miał więc 

szansę na normalne życie, ale przypadek (rolę przypadku podkreśla 
często) spowodował, że znów zainteresowała się nim prokuratura, 
a potem sąd wlepił mu kolejne kilkanaście lat kary. 

Jest z pewnością człowiekiem niezwykle utalentowanym. Fałszer-
skie popisy zaczął od podrabiania dokumentów – od prostych po 
tak skomplikowane jak polskie i zagraniczne paszporty. Sławę arcy-
mistrza przyniosły mu jednak pieniądze, które „produkował” – naj-
pierw dolary, później złotówki. Były tak doskonałe, że nawet jedną 
z grzywien zapłacił w kasie sądu falsyfikatami i nikt się nie zoriento-
wał, a banki emisyjne zainteresowały się nim jako ekspertem.

Kiedy mówi o  fałszowaniu banknotów, uświadamia czytelnikowi, 
że to działalność wymagająca nie tylko umiejętności plastycznych, 
ale również rozległej wiedzy z wielu dziedzin: materiałoznawstwa, 
technik poligraficznych, chemii. Nie opanuje jej ktoś pozbawiony 
inteligencji. Właśnie żywa inteligencja, niebanalne przemyślenia, 
barwne anegdoty z przestępczego półświatka zjednują Zdzisławo-
wi N. przychylność czytelnika. To nie jest bandzior, zakapior, dege-
nerat. Z rozmowy z dziennikarką wyłania się obraz człowieka wraż-
liwego, na swój sposób honorowego, dowcipnego. 

Cóż z  tego, kiedy od początku był na bocznym torze, niejako ska-
żony i  zdany na radzenie sobie w  życiu sposobami, które opisuje 
paragrafami kodeks karny. Swoją drogą trudno nie zgodzić się ze 
Zdzisławem N. dywagującym nad paradoksami prawa. Na przykład 

Pieniądze szczęścia nie dają, 
nawet fałszerzom. Nowa książka 
Magdy Omilianowicz
z  tą książką magdy omilianowicz jest jak z  dobrym hollywoodzkim kryminałem, gdzie bohater, 
choć złoczyńca, sympatię widza zawsze ma po swojej stronie. sympatią czytelnika cieszy się również 
bohater tej opowieści. po lekturze trudno jednak uciec od refleksji, że los jest bardzo niesprawiedliwy, 
dając ludziom tak bardzo nierówny życiowy start. pewnie gdyby zdzisław n. przyszedł na świat w innej 
rodzinie, jako dziecko czuł się kochany, miał inne wzorce, cieszyłby się teraz sławą uznanego malarza 

a nie genialnego fałszerza.

nad faktem, że podrabianie pieniędzy było zawsze traktowane jako 
zbrodnia (zanim za zbrodnię uznano na przykład gwałt zbiorowy), 
a przez to zagrożone karą do 25 lat pozbawienia wolności. 

Książka Magdy Omilianowicz pozostawia pewien niedosyt wynika-
jący z przyjętej przez autorkę metody pracy. Zapisuje ona bowiem 
wynurzenia Zdzisława N. bez konfrontowania ich z opiniami i wspo-
mnieniami innych osób. Szczególnie o  taką konfrontację prosi się 
wątek Kaliny, córki bohatera. Fakt, że nie chciała ona utrzymywać 
kontaktu z ojcem to wyraźny sygnał, że zapewnienia o głębokim oj-
cowskim uczuciu nie wystarczą do opisania tej relacji. 

Podobnie trudno wziąć na wiarę zapewnienie Zdzisława N., że jego 
fałszerska działalność nie przynosiła nikomu konkretnemu szkody – 
oprócz oczywiście państwa (czyli tworu abstrakcyjnego). Skąd pew-
ność, że nie płakały z powodu odkrytych w utargu „fałszywek” Bogu 
ducha winne ekspedientki? Albo kasjerki bankowe, zmuszone pokryć 
straty z własnej kieszeni, a przy tym poddane zapewne śledztwu? 

Ale mimo tego mankamentu „Przepis na fałszerza” czyta się z przy-
jemnością. Jest w nim mnóstwo smaczków, dykteryjek, szczegółów 
przypominających rzeczywistość siermiężnego PRL-u, kiedy dora-
stał bohater. A przede wszystkim jest nietuzinkowa postać i nawet 
jeśli większość z tego co opowiada reporterce Zdzisław N. nazwać 
trzeba autokreacją, ma to tyle uroku, że na pewno czasu przezna-
czonego na lekturę nikt nie uzna za stracony.
 
Magda Omilianowicz: „Przepis na fałszerza”. Wydawnictwo REPORTER 
Magda Omilianowicz. Koszalin 2020
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Magda Omilianowicz i Michał Fajbusiewicz 
podczas ubiegłorocznej promocji ich wspólnej ksiązki



Jeśli szukają Państwo oryginalnych, niepowtarzal-
nych prezentów - zapraszam do mojego kołobrze-
skiego sklepu Kamienie Świata.  
Znajdą w nim Państwo minerały – surowe i w postaci 
biżuterii, �gurki z najlżejszego drewna na świecie - 
indonezyjskiej balsy albo �gurki z pakistańskiego 
onyksu oraz innych półszlachetnych i szlachetnych 
kamieni. Czekają na Państwa bardzo poszukiwane 
lampy solne, redukujące skutki złego promieniowania 
w naszych pełnych urządzeń elektronicznych mieszka-
niach, a także minerały oczyszczające wodę, redukują-
ce stres, poprawiające nastrój. 
Kamienie od zawsze intrygują ludzi. Ze względu na 
wygląd, barwę, wewnętrzny blask, przejrzystość czy 
rzadkość występowania wielu z nich nadano wartość 
handlową, magiczną i uzdrowicielską, powiązano ze 
znakami Zodiaku, gwiazdami i planetami. Służyły i 
służą  za amulety i ozdoby. Jest ich takie bogactwo, że 
na zgłębienie wszystkich ich tajemnic zabrakłoby 
życia. Ja od dawna poznaje ten fascynujący świat, a od 
26 lat prowadzę własną �rmę. Mogą być Państwo 
pewni, że w moim sklepie jesteście zawsze mile 
widziani.  Chętnie podzielę się z Państwem wiedzą na 
temat kamieni, opowiem o ich niezwykłych właściwo-
ściach i pomogę wybrać najbardziej odpowiednie dla 
danej osoby.  

Małgorzata Piekarz
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karolina tomaszewska, czyli kicia karo – warto zapamiętać. młoda, zdolna graficzka 
z charakterystycznym i rozpoznawalnym stylem, swoimi pracami przenika do koszalińskiej 
codzienności. właśnie kończy akademię sztuk pięknych w Gdańsku na kierunku grafiki, choć 

spektrum jej zainteresowań jest znacznie rozleglejsze. 

Faktury i struktury  
kolażowe historie kici karo

autor: anna zawiślak / Fotografie; izabela rogowska 
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N
a początku był koszaliński „Plastyk”, później Akademia 
Sztuk Pięknych w  Gdańsku. Mogłaś w  tych szkołach za-
kosztować różnych dziedzin sztuk plastycznych.

- Koszalińska szkoła plastyczna to dobry początek na poznanie oraz 
rozwinięcie warsztatu plastycznego. Z kolei Akademia w Gdańsku to 
już bardziej kierunkowe kształcenie, tam poznałam szersze pojęcie 
grafiki i ilustracji, oczywiście także z zastosowaniem w komercyjnych 
projektach. Najbliżej mi jednak do techniki wycinania i  kolażu. Bar-
dzo lubię pracować w tej technice analogowo, patrzeć na struktury, 
szukać kształtu, lubię łączyć techniki, także wykorzystując grafikę 
cyfrową i wszystkie możliwości jakie daje. Ten proces to ciągła droga, 
poszukiwania. Lubię eksperymentować i  uzyskiwać coraz to nowe 
efekty. Wszystkie wcześniejsze etapy edukacji i rozwijania umiejęt-
ności były potrzebne do tego momentu, w którym jestem teraz.

- Twój styl jest charakterystyczny, widać ciebie, twoje emocji 
i przesłania. 

- Całkiem niedawno miałam przyjemność stworzyć ilustrację 
okładkową do „Almanachu Kultury Koszalińskiej”, wydawanego 
przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną. W  jednej z  miejskich ka-
wiarni, można napić się pysznej kawy z  projektowanego przeze 
mnie, specjalnie dla nich, papierowego kubka. Tworzę też pro-
mocyjne ilustracje różnego typu wydarzeń, w  których cyklicznie 
uczestniczy całkiem sporo ludzi. Każde z tych zleceń jest zupełnie 
inne, wymaga innej koncentracji ważnych informacji jakie za sobą 
niesie. W takich projektach, gdzieś po drodze spotykam się z ocze-
kiwaniami odbiorców. Cieszę się, że mogłam swoimi pracami pozo-
stawić w moim rodzinnym mieście jakiś ślad. 

- Ale to nie wszystko. Poza projektowaniem organizujesz też 
warsztaty kolażu, a twoje prace można podziwiać na autorskich 
wystawach.
- Wszystko zaczęło się od wystawy w kawiarni Powidoki (śmiech). 
A  tak na poważnie, to po prostu spytałam Agatę i  Michała Kacz-
marków, czy mogłabym w ich miejscu zaprezentować kilka swoich 
prac. Na początku zupełnie się nie znaliśmy, w pierwszej chwili, wy-
jaśnili, że jeszcze nie są technicznie gotowi, może innym razem, ale 
po kilku tygodniach sami się odezwali i wystawa doszła do skutku. 
Uważam, że trzeba przełamać swoją nieśmiałość i i próbować po-
kazać swoje prace, gdzie się da. Takie wystawy czy publikacja prac 
w social mediach, to doskonałe źródło do pokazania swojej twór-
czości oraz tego nad czym pracuję, co mnie inspiruje, gdzie można 
zobaczyć moje działania. Staram się na to otwierać. 

- Twoje prace ilustrują także dwa poczytne periodyki, mam tu na 
myśli miesięcznik „Charaktery” oraz internetowy kwartalnik lite-
racki „Wizje”. Jak pracuje się z tymi wydawnictwami?
- Każda praca nad ilustracją to tak naprawdę nowe wyzwanie. 
W „Wizjach” moje ilustracje interpretują dany utwór literacki. Cza-
sem teksty są trudne w  interpretacji, metaforyczne i  to stanowi 
wyzwanie. Z  kolei „Charaktery” to miesięcznik zajmujący się psy-
chologią. Moje grafiki ilustrują konkretny temat lub zagadnienie. Na 
szczęście w obu mam wolną rękę i nikt nie ingeruje w warstwę este-
tyki czy stylu, ale są pewne wytyczne związane z samym układem 
na stronie, chodzi tu głównie o  obszar i  rozmiar pracy. Na pewno 
praca w każdym z tych projektów wymaga swojego rodzaju dokład-
nej analizy oraz stworzenia nietypowego rozwiązania. Ilustracja 
może być uzupełnieniem albo dopowiedzeniem czegoś. Wraz z tek-
stem stanową spójną całość. Aby podjąć współpracę w z wydawnic-
twami, na początek wysłałam do nich swoje portfolio. 

- Jesteś koszalinianką, ale ostatnio więcej czasu spędzasz w Trój-
mieście. Kiedy wracasz do rodzinnego miasta, jak postrzegasz za-
chodzące w nim zmiany – mam na myśli obszar estetyki.
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- Myślę, że nie możemy narzekać. Koszalin staje się coraz ciekaw-
szy. Jest w nim również przestrzeń dla niszowych wydarzeń. Dzięki 
lokalnym twórcom odbywają się różnego typu wystawy, pokazy, 
spotkania. Wbrew pozorom w Koszalinie dzieje się coraz więcej.

- Zdarza się, że i ty także kreujesz te wydarzenia, myślę tu o or-
ganizowanych przez ciebie otwartych warsztatach z techniki ko-
lażu. 
- Myślę, że kolaż jest techniką, w  której może sprawdzić się każ-
dy. To dość intuicyjny proces, nie ma tutaj konkretnych zasad.  
Poza tym wielu uczestników moich warsztatów mówi, że wycho-
dzą z nich zrelaksowani i to jest ważne. Dla mnie wycinanie to gra 
z wszelkimi fakturami oraz warstwami. Na warsztatach pomagam 
w  znalezieniu kierunku oraz w  odwadze w  dobieraniu kształtów 
czy faktur. Zauważyłam, że przyjemność z  tego czerpią wszyscy 
bez względu na wiek. 

- Czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo grafika jest 
obecna w naszym życiu. To przecież krój czcionki w gazecie, ba-
nery reklamowe, napis na T-shircie. Wszystko zostało w jakiś spo-
sób zaprojektowane. Część grafików chce podążać ścieżką czysto 
artystyczną, inni oddają się pracy komercyjnej. Czy te światy 
mogą się spotkać?
- Ależ oczywiście. Każda zaprojektowana rzecz, przedmiot, napis, 
spełniają inną funkcję. Ta estetyka projektów może wzajemnie się 
przenikać, np. plakaty wydarzeń, mogą zawierać zarówno cechy 
przykuwające wzrok jak i przekazywać istotne informacje. Myślę, 
że to właśnie tej odwagi oraz uważnej obserwacji uczymy się na 
Akademii. Oczywiście, wszystko też zależy od danego zlecenia, 
istotne jest też to, czego oczekuje zleceniodawca i czemu ma słu-
żyć dany projekt. 

- Mówisz, że lubisz pracować analogowo, ręcznie tworzyć swoje 
prace, jak to się ma do zalewu grafiki tworzonej w sposób cyfro-
wy?
- Jest to dla mnie bardzo ważne, aby móc tworzyć analogowo. My-
ślę, że ten rodzaj działania ma się całkiem dobrze i wielu artystów 
tworzy najpierw ręcznie, a  dopiero w  ostatnim etapie posługuje 
się cyfrowym wsparciem. Lubię jednak tą manualną pracę, możli-
wość czucia materiałów, papieru, tektur, kalki to bardzo pomocne 
także w pracy cyfrowej. Nie wyobrażam sobie tworzyć jedynie na 
komputerze, odejście od ekranu pozwala mi też zauważyć zupełnie 
inne szczegóły czy detale.

- Jakie są twoje najbliższe plany?
- To przede wszystkim obrona, która ze względu na pandemię zo-
stała przeniesiona na październik. Mogę zdradzić, że temat dyplo-
mu jest związany z Koszalinem. Potem? Na pewno chciałabym się 
rozwijać i otrzymywać ciekawe projekty do realizacji. 



Zapraszamy do salonów 
Grey Wolf:
Galeria Emka
ul. Jana Pawła II 20
Koszalin

Sklep Grey Wolf
ul. Zwycięstwa 75
Koszalin

Galeria Słupsk
Sklep Grey Wolf
ul. Tuwima 32-33
Słupsk

C.H.JANTAR
Sklep Grey Wolf
ul. Szczecińska 58
Słupsk



N
ie zawiodłem się. Zakończenie historii również będzie dale-
kie od stereotypu. Jakie? Tego nie zdradzę, żeby nie odbierać 
czytelnikom tego smaczku. 

Rzecz zaczyna się banalnie. Zaginęła 18-latka pracująca w  przy-
drożnym barze na obrzeżach liczącego niemal 300 tysięcy miesz-
kańców (40 proc. ludności Alaski) Anchorage. Ale nie wiadomo, czy 
została uprowadzona, czy też odeszła z tajemniczym nieznajomym, 
którego utrwalił monitoring na marnej jakości nagraniu wideo. 
Mijają dni, tygodnie, a śledztwo właściwie nie rusza z miejsca. Nic 
nie dzieje się tak, jak we wspomnianych landrynkowych serialach 
o  superdetektywach dysponujących 
nieprzeciętną inteligencją i  superna-
rzędziam pozwalającymi szybko wsa-
dzić do więzienia każdego bandziora, 
choćby zostawił na miejscu zbrodni 
zaledwie swój cień.

Ujęcie Israela Keyesa było w  dużym 
stopniu szczęśliwym zbiegiem oko-
liczności. Na dokładkę, gdyby nie 
chciał przyznać się do uprowadzenia 
i  zamordowania Samanthy Koenig - 
mimo paru obciążających dowodów, 
z  których najmocniejszym było po-
siadanie przez niego karty bankoma-
towej chłopaka ofiary - śledczy mogli 
oskarżyć go najwyżej o  nieuprawnio-
ne korzystanie z  cudzego konta. Wy-
szedłby po półrocznej odsiadce albo 
dostał wyrok w zawieszeniu.

On jednak chciał im powiedzieć 
o  zbrodni, jej makabrycznym prze-
biegu, zboczonych praktykach sek-
sualnych, przechowywaniu a  później 
pozbyciu się zwłok. 

Przesłuchujący szybko nabrali prze-
konania, że to nie było jedyne morderstwo, którego dopuścił się 
34-letni Israel. Nie znajdowali jednak sposobu, by cokolwiek wię-
cej z niego wycisnąć a tym bardziej cokolwiek mu udowodnić. Sam 
wyszedł im jednak naprzeciw. Obiecał kolejne opowieści, ale nie za 
darmo. Domagał się układu z prokuraturą, gwarantującego mu wy-
rok śmierci wykonany najpóźniej w rok od aresztowania i by żadne 
szczegóły ze śledztwa nie przeciekły do prasy. 

Sączył informacje, cały czas kontrolując sytuację. Nie miał nic do 
stracenia, a śledczy owszem – mogli niczego się nie dowiedzieć, nie 
rozwikłać kolejnych zagadek, podpaść szefom, dostać cięgi od me-

Odtrutka na serialowe bajki o „CSI”
muszę przyznać, że zabierałem się do tej książki raczej z obowiązku, niż szczerej ciekawości. 
spodziewałem kolejnej do bólu przewidywalnej amerykańskiej opowieści o zmaganiach dzielnych 
i nieskazitelnie szlachetnych detektywów ze zwyrodniałym przestępcą, w której – podobnie jak w niemal 
każdym filmie klasy b – wszystko się dobrze kończy, czyli śledczy okazują się górą a geniusz zbrodni 
okazuje się nie takim znowu geniuszem. szybko jednak nabrałem przekonania, że maureen callahan 
pokaże inny obraz kryminalistyki praktycznej od tego, który serwują produkty popkultury z serialami 

typu „csi” na czele. 

diów, narazić się na pretensje ze strony rozżalonych rodzin ofiar. Na 
dokładkę przesłuchania koniecznie chciał prowadzi osobiście pro-
kurator z przemożnym „parciem na szkło” a zerowym doświadcze-
niem śledczym, tak potrzebnym w kontakcie z przebiegłym i góru-
jącym nad nim inteligencją przestępcą.Trudno tu streszczać relację 
Maureen Callahan. Bardzo sprawnie odtworzyła ona przebieg nie-
udolnego śledztwa i obnażyła liczne jego błędy. 

Pokazała również kawał prawdziwej Ameryki – nie tej hollywoodz-
kiej, ale pełnej przemocy, biedy, ludzkich rozbitków wegetujących 
bez nadziei na odmianę losu i  na udział w  „amerykańskim śnie”. 

Pokazała również, że popkulturowe 
przekazy o  seryjnych mordercach 
wpływają na kształtowanie się naśla-
dowców. Niektórzy z nich przerastają 
„mistrzów” i do tych należał z pewno-
ścią Israel Keyes. 

Zawsze w  przypadku zbrodni jak te, 
których dopuścił się ten były żołnierz, 
żyjący z  dorywczych prac budowla-
nych stolarz, z  pozoru sympatyczny 
chłopak z  sąsiedztwa, kluczowe jest 
pytanie: dlaczego? Dlaczego zabijał? 
Keyes odpowiedział na to pytanie za-
równo śledczym, jak i badającemu go 
biegłemu psychologowi wprost. Za-
bijał, bo czerpał z  tego przyjemność. 
Dla czystej przyjemności uprowadzał, 
dręczył, zabijał. Zło w czystej postaci. 
Nawet śladu wyrzutów sumienia. Za 
to determinacja posunięta do niewy-
obrażalnych granic, włącznie z  inge-
rencją we własne ciało – wszystko 
po to, by być fizycznie maksymalnie 
sprawnym a jednocześnie umieć dzia-
łać bez pozostawiania jakichkolwiek 
śladów. 

Pamiętają państwo Hannibala Lectera z „Milczenia owiec” fenome-
nalnie zagranego przez Anthony’ego Hopkinsa w ekranizacji powie-
ści Thomasa Harrisa? Trudno powiedzieć, ile w tej postaci inwencji 
pisarskiej, a  ile prawdziwych cech pierwowzoru, czyli psychopa-
tycznego chirurga. Bohater (właściwie antybohater) reportażu 
Maureen Callahan jest w 100 procentach prawdziwy i z tej przyczy-
ny bardziej niż Lecter przerażający.      

Maureen Callahan: „Drapieżnik. Prawdziwa historia najbardziej nie-
uchwytnego mordercy XXI wieku”. Wydawnictwo ZNAK, 2020
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Wydział Architektury i Wzornictwa
· Architektura Wnętrz  
· Wzornictwo
www.wzornictwo.tu.koszalin.pl

Wydział Elektroniki i Informatyki
· Elektronika i Telekomunikacja  
· Informatyka
www.weii.tu.koszalin.pl

Wydział Humanistyczny
· Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
· Europeistyka 
· Filologia Angielska/Germańska
· Pedagogika
www.wh.tu.koszalin.pl

Wydział Inżynierii Lądowej, 
Środowiska i Geodezji
· Budownictwo  
· Geodezja i Kartografia
· Inżynieria Środowiska
www.wilsig.tu.koszalin.pl

Wydział Mechaniczny
· Energetyka  
· Inżynieria Biomedyczna  
· Mechatronika 
· Mechanika i Budowa Maszyn
· Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
· Transport  
· Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 
www.wm.tu.koszalin.pl

Wydział Nauk Ekonomicznych
· Ekonomia  
· Finanse i Rachunkowość  
· Logistyka
· Turystyka i Rekreacja  
· Zarządzanie
www.wne.tu.koszalin.pl

Filia Politechniki Koszalińskiej 
w Szczecinku
· Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle    
  Drzewnym 
www.wpd.tu.koszalin.pl

politechnika koszalińska
www.tu.koszalin.pl
Tu zaczyna się Twoja przyszłość!

Rekrutacja krok po kroku
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marcin łukaszewicz, znany jako das komplex, to producent muzyczny z koszalina. nie goni 
za rozgłosem, na koncie ma kilkanaście ciekawych projektów muzycznych. latem spotkać 

go można podczas martwego sezonu, czyli serii imprez z muzyką elektroniczną. 

 Das Komplex
muzyka jest czymś intymnym 

autor: anna zawiślak
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N
a co dzień jesteś architektem. Projektujesz, rysujesz, 
przeliczasz. Jak udaje się łączyć tak wydawałoby się skraj-
ne tematy jak architektura i muzyka?

- Moja praca to moja kolejna pasja. W  architekturze na pewnym 
etapie projektowania pojawia się idea, którą się rozwija, żeby stop-
niowo zamienić ją w projekt, a w ostatecznym etapie w realizację. 
Podobnie jak w tworzeniu muzyki. Tu i tu występuje element twór-
czy.

- Kiedy zainteresowałeś się na poważnie muzyką? 
- To zaczęło się w  szkole podstawowej od winylu The Cure zaty-
tułowanego „Desintegration” kupionego mi przez mamę. Była to 
pierwsza płyta, której świadomie słuchałem (sentyment do zespo-
łu został mi do dzisiaj). Chwilę później pożyczyłem od koleżanki 
gitarę akustyczną i  z  pomocą mojego taty zacząłem uczyć się na 
niej grać. Kończąc podstawówkę, miałem już swój pierwszy zespół. 
Moja nauka w  liceum przypadła na środek lat 90. Był to szalony 
czas, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną. Grałem wtedy w zespole 
Błękitna Spawarka. Korciło mnie, żeby mieszać style, eksperymen-
tować z muzyką elektroniczną. Z czasem zbudowałem sobie małe 
domowe studio, w  którym 
realizowałem pomysły. Od 
pewnego momentu pra-
ca w  nim stała się jedyną 
formą mojej aktywności 
muzycznej. Później doszła 
jeszcze chęć dzielenia się 
muzyką z  ludźmi. Wraz 
z grupą znajomych zaczęli-
śmy organizować imprezy 
w Koszalinie jako kolektyw 
Koshaolin Crew.

- Czy myślałeś kiedyś 
o tym, aby rzucić architek-
turę i  zostać zawodowym 
muzykiem?
- Moja droga do archi-
tektury nie była kwestią 
prostej decyzji tylko dłu-
goletnich poszukiwań i za-
stanawiania się, co chcę 
w życiu robić. Umożliwiono mi pracę w tym zawodzie, zakochałem 
się w nim. Realizuję się i muzycznie, i zawodowo. Zawsze wolę mieć 
plan B, nie chcę stawiać wszystkiego na jedną kartę.

- Muzykę, którą tworzysz, trudno sklasyfikować. Wychodzi ona 
z deep house’u, muzyki klubowej, ale bardzo dużo w niej melodyj-
ności, niekiedy jazzujących rytmów, czasem jest mocno oparta 
na retro disco z ciepłym i płynącym lekko wakacyjnym klimatem. 
Jak sam nazwiesz swój styl? Co cię  najbardziej inspiruje?
- Trudno mi zamykać to, co robię, w szufladkach styli i gatunków. 
Słucham prawie wszystkiego. Przekłada się to w naturalny sposób 
na moją twórczość. Puszczając muzykę, staram się grać eklektycz-
nie. Najbardziej w muzyce inspiruje mnie szczerość, to najważniej-
sze kryterium jakim się kieruję. Nie trawię szpanu. Odwiedzając 
czasami sklepy z płytami, sprawdzam w jakiej kategorii ulokowano 
tam moje wydawnictwa. Mam dużo zabawy, bo czasami są to skraj-
ne gatunki. 

- W czerwcu tego roku ukazała się twoja najnowsza EP „Miąższ”, 
na którą składa się pięć utworów. Tytuł trudny do wymówienia 
nawet dla Polaka. Zastanawiam się, jak wymawiają go DJ’e z całe-
go świata, którzy prezentują twoje utwory na przykład w klubach 
Ibizy. 

- Jak można się domyśli
, nikt tam nie wymawia tego słowa poprawnie. Piosenka „Miąższ” 
powstała dosyć dawno i dopiero teraz znalazła się na epce. Zapy-
tany o tytuł, celowo wybrałem „Miąższ”, wyobrażając sobie, jakie 
będą problemy z jego wymową poza granicami Polski. Jeśli chodzi 
o Ibizę to najzwyczajniej w świecie czuję się tam dobrze. Nie mówię 
o klubach, bo ich unikam. Muzyka otworzyła mi drzwi na świat i to 
wykorzystałem. Poznałem fajnych ludzi i  miejsca, lokalne knajp-
ki. Miałem na przykład okazję grać w  Pikes Hotel. To legendarne 
miejsce, gdzie w latach 80. celebryci ukrywali się przed paparazzi. 
Podoba się być może dlatego, że bardziej przypomina agroturysty-
kę z  pięknym basenem niż luksusowy resort. Stałymi bywalcami 
byli tu Freddie Mercury, Grace Jones, Kylie Minogue. Teledysk do 
„Club Tropicana” George’a Michael’a (Wham) był kręcony właśnie 
w  Pikes. Niesamowite, że tam trafiłem. W  zeszłym roku ukazała 
się składanka Dj’a  Harvey’a  wydana przez Pikes Recordings, na 
której znalazła się moja piosenka. Przeżyłem tam dużo pięknych 
chwil, poznałem przemiłych ludzi, którzy najzwyczajniej mieszkają 
na Ibizie przez cały rok. Mam sentyment do tej wyspy - nie mylić 
z imprezami!

- Twoje remiksy znalazły 
się też na albumie Ptaków 
(DJ’ów i  producentów na 
co dzień znanych z  solo-
wej działalności) a są to te-
maty muzyczne od boogie 
przez reggae po techno. 
Pracowałeś również przy 
albumie zespołu Niemoc 
i  rapowego Pro8l3m. Jak 
wygląda współpraca przy 
takich projektach?
- Nie zabiegam o  takie 
zaproszenia, a  i  tak mnie 
spotykają. Największym 
zaskoczeniem było zapro-
szenie do zrobienia remik-
su dla Andrzeja Korzyń-
skiego. Płyta ukazała się 
nakładem wytwórni GAD 
przy współpracy z  Naro-

dowym Centrum Kultury. Wspomnę tylko, że Andrzej Korzyński 
robił muzykę do wielu filmów. Każdy pewnie zna piosenki z „Aka-
demii Pana Kleksa” czy utwory Franka Kimono, ale jego dorobek 
jest gigantyczny - stworzył muzykę do takich dzieł jak „Człowiek 
z marmuru”, „Polowanie na muchy”. Trudno mi dobrać słowa, któ-
re oddałyby to, co czułem, czytając maila z  zapytaniem o  udział 
w tym wydawnictwie. Kolejną propozycją, która mnie zaskoczyła, 
była wiadomość z  prośbą o  remiks dla wspomnianego Pro8l3m. 
Przyznam, że dopiero wtedy zapoznałem się z ich twórczością. Jest 
to dla mnie stylistycznie dosyć odległa bajka, ale potraktowałem 
to jako wyzwanie. Miałem przy okazji możliwość poznania Piotra 
‚Stezza’ oraz Oskara. Znaleźliśmy wspólny język. Remiks ukazał się 
na ich albumie ‚Widmo’ w limitowanej wersji winylowej. 

- Twoja muzyka to mocne nawiązanie do miejsca, z  którego po-
chodzisz. Jest spokojna, płynna, z nutą morskiej bryzy, obok ma-
instreamu, na własnych zasadach. Mam wrażenie, że nie gonisz za 
rozgłosem, robisz to, co ci w duszy gra, bez presji. Czy się mylę?
- Nigdy nie myślałem o wydawaniu tego, co tworzę. Trudno było mi 
uwierzyć, że to się może komuś podobać. Muzyka odgrywa dla mnie 
rolę terapeutyczną, jest czymś intymnym i stanowi nośnik dla róż-
nych emocji. Miejsce, w którym mieszkam - mam na myśli bliskość 
morza - ma duży wpływ na to co robię. Sam Koszalin - z racji tego, 



że się tutaj niewiele się dzieje, a  młodzi ludzie uciekają do innych 
miast - pcha mnie w objęcia muzyki, która stanowi również rodzaj 
ucieczki od tej rzeczywistości. 

- Cykl imprez których jesteś inicjatorem zatytułowanych Martwy 
Sezon ma niezwykły klimat. Wiele wspaniałych osobowości, lu-
dzi pozbawionych potrzeby przypodobania się komukolwiek. Luz 
i tolerancja. Wydarzeniom tym towarzyszy ciekawa oprawa wi-
zerunkowa, to wszystko twoja zasługa?
- Za cyklem tych imprez stoi większa grupa ludzi, która ma chęć ro-
bienia czegoś wspólnie: od festiwalu Good Vibe, przez Pracownię 
Graficzną Dobry Sztos, po kawiarnię Powidoki czy właściciela Big 
One, do którego przynależy dziedziniec, gdzie odbywa się Martwy 
Sezon. Jest to bardzo fajna energia, udowadniamy sobie, że jest 
sens robi pewne rzeczy na własną rękę. Atrybutem tego cyklu jest 
lokalizacja - ów dziedziniec. Pozwala to cieszyć się letnią aurą i ba-
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wić się pod gołym niebem. Chodzi o fajnie spędzony czas w gronie 
przyjaciół gdzieś w mieście, w otoczeniu przyjemnych (oczywiście 
to pojęcie względne) dźwięków. 

- Jakie są twoje najbliższe muzyczne plany, gdzie zagrasz i  czy 
Martwy Sezon, rzeczywiście ma szansę zaistnieć tego lata?
- Mam dogadanych parę imprez m.in w Berlinie i Szczecinie. Za parę 
tygodni ma się ukazać moja epka „Weź Mnie Ze Sobą”. Tytułowa 
piosenka to jeden ze starszych utworów Das Kompex. Nagrana ra-
zem z  Kasią Emose Uhunmwangho, moją serdeczną przyjaciółką, 
bez której Das Komplex by nie powstał. Jeśli chodzi o Martwy Se-
zon, to wszystko zależy od tego, jak będzie rozwijać się epidemia… 
Nie wierzę, że to mówię, nadal jest to dla mnie abstrakcja.

FB Das Komplex / IG @daskomplex



PROFESJONALNA SESJA ZDJECIOWA TWOJEJ FIRMY

M A R C I N  B E T L I Ń S K I  F O T O G R A F I A

Wykonujemy sesje hotelowe, nieruchomości, produktów oraz sesje biznesowe i okolicznościowe.
Wysokiej jakości zdjęcia w ofercie �rmy to podstawa jej handlowego sukcesu.

Zapraszamy

+48 696 052 659  •  Fb/MarcinBetlinskiFotografia  •  www.marcinbetlinskifotografia.pl  •  kontakt@marcinbetlinskifotografia.pl



sanitariuszkami, inne wspierały powstańców, karmiły ich i ukrywa-
ły, leczyły cywilów i żołnierzy, przygarniały tysiące dzieci – sierot 
wojennych, organizowały modlitwy i  duchowo wspierały załama-
nych ludzi. Do tej pory o zaangażowaniu warszawskich klasztorów 
mówiło się niewiele, opisanych zostało zaledwie kilka zgromadzeń, 
a tymczasem skala pomocy niesionej przez zakonnice skrwawionej 
Warszawie była ogromna i trudno ją przecenić. Same doświadczały 
okrucieństw ze strony wrogich żołnierzy, a  mimo to pozostawa-
ły w  służbie bliźniemu do końca. To nie hagiografia. Bohaterki tej 
książki to kobiety z krwi i kości. 

TIMOTHY SNYDER: CZERWONY KSIąŻę 
 Potomek Habsburgów, od dzieciństwa przygotowywany do objęcia 
polskiego tronu. Biseksualny playboy i  hulaka, który nie oparł się 
urokowi nazizmu. Aliancki agent, który ostatecznie umiera w  sta-
linowskim więzieniu. Niezwykłe losy Wilhelma von Habsburga 
(1895-1948) to historia niespełnionego człowieka i  polityczny ro-
mans balansujący na krawędzi tragikomedii. To również znakomicie 
uchwycony zmierzch epoki wielkich dynastii i obraz Europy zatraca-
jącej się w barbarzyństwie XX wieku. Timothy Snyder, wielokrotnie 
nagradzany historyk z Uniwersytetu w Yale, nie tylko przypomina 
światu zapomnianą postać, lecz poszukuje w historii Wilhelma i jego 
rodziny analogii do współczesnych problemów, w tym do roli Unii 
Europejskiej i wciąż żywego nacjonalizmu.

AGNIESZKA DOBKIEWICZ: MAŁA NORYMBERGA. HISTORIE 
KATÓW Z GROSS-ROSEN
Lato 1946 roku, Świdnica. W  atmosferze sensacji do miasta przy-
bywa transport więźniów – byłych esesmanów, obozowych katów. 
Wśród nich jest sześciu wartowników KL Gross-Rosen, zatrzyma-
nych przez aliantów i Sowietów w roku 1945. Rozpoczyna się żmud-
ne śledztwo, w którym polska prokuratura próbuje im udowodnić 
winę.  Tysiące stron dokumentów, setki świadków, godziny rozpraw 
i  miesiące oczekiwań na wyrok.Współcześni zaczynają nazywać  
ten proces polską Norymbergą.  Sześć spraw i dziesięć życiorysów 
pokazuje nieznany koszmar obozu koncentracyjnego Gross-Rosen.  
Homoseksualni kapo, którzy wykorzystywali nieletnich więźniów,  
żydowscy kapo okrutniejsi od esesmanów, sadyści pokroju Wilhel-
ma Kunzego, którzy gotowi byli zatłuc więźnia na śmierć  choćby ło-
patą, to tylko część wstrząsającej prawdy, jaka wyłoniła się w toku 
procesów świdnickich, polskiej „małej Norymbergii”. 

KS. GRZEGORZ STRZELCZYK: ćWICZENIA ZE SZCZęŚCIA
Zaproszenie do duchowych ćwiczeń według ośmiu ewangelicznych 
błogosławieństw. Książka nie tylko dla wierzących. Jak się nie po-
gubić we własnych pragnieniach? Jak harmonijnie poukładać rela-
cje z otoczeniem? Jak się uczyć uważności na drugiego? Jak ustrzec 
w  sobie wewnętrzną ciszę? Jak nie dać się zniszczyć zachłanności 
i pośpiechowi? Ks. Grzegorz Strzelczyk przekonuje, że odpowiedzi 
są na wyciągnięcie ręki – w programie, jakim są błogosławieństwa. 
Zagląda w  głąb człowieka i  konfrontuje je z  naszymi niepokojami 
i pytaniami. Pokazuje, że Ewangelia – nawet jeśli mówi rzeczy trud-
ne albo zaskakujące – jest drogą do spełnionego życia. Ta książka 
inspiruje – przynajmniej do refleksji.

AGATA PUŚCIŁOWSKA: SIOSTRY Z POWSTANIA 
Autorka opisuje nieznane dotąd dramatyczne historie zakonnic 
biorących udział w  powstaniu warszawskim. Niektóre z  nich były 

nowości i hity 
wydawnictwa 

znak

Prestiżowe 
książki

proponuje: andrzej mielcarek
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Najlepszy 
dystrybutor 

do detalu i Gastronomii

allfood Koszalin
Hurtownia Spożywcza, dystrybucja lodów i mrożonek

ul. BoWiD 9K, 75-209 Koszalin +48 943 424 134  |  +48 535 223 870  www.allfood.pl



Fotografie: Agnieszka Orsa

Gastronomiczne 
spotkanie allfood 

– historyczne 
wydarzenie

Bez wątpienia to było historyczne wy-
darzenie i historyczna jest ta nasza foto-
graficzna kronika. Tuż przed wybuchem 
pandemii koronawirusa koszalińska 
firma Allfood zorganizowała swoje do-
roczne spotkanie z  dostawcami i  klien-
tami. Gośćmi specjalnymi byli tym razem 
Robert Makłowicz i Mikołaj Rey – znani 

kucharze. 

Kroniki104 
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Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
BIURA NIERUCHOMOŚCI, DEWELOPERZY

- Agrobud, ul. Szczecińska 42
- Ankam, ul. Piłsudskiego 5,
- Dom Deweloper, Pasaż Milenium, ul. 1 Maja 20/5
- Firmus Group, ul. Dworcowa 29, Mścice
- Gadomska Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 46/U14
- Galeria Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 160
- Gołek Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 142
- Figura Development, ul. Grunwaldzka 14
- Indahouse.pl, ul. Bukowa 29A
- Invest Nieruchomości, Pasaż Milenium, 
   ul. Wyszyńskiego 3/3
- Koszalińska Agencja Nieruchomości Szczerbińscy, 
   ul. Bogusława II 3
- Lechbud Koszalin, ul. Podgórna 8
- PBO Piotr Flens, ul. Gnieźnieńska 74
- Przedsiębiorstwo Budowlane Kuncer Sp. z o.o., 
   ul. Wąwozowa 15
- Urbanowicz S.C. Centrum Nieruchomości, 
   ul. Andersa 2

KANCELARIE, BIURA ROZLICZENIOWE, 
DORADCY PODATKOWI

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

KOŁOBRZEG 

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

SALONY SAMOCHODOWE

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

BIURA PODRÓŻY

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

INNE

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

RESTAURACJE, BARY, KAWIARNIE

- Bar Przerwa – Arcy Catering, 
   ul. Powstańców Wielkopolskich 8
- Bar Vittorio, Pasaż Milenium, ul. 1 Maja 22/4
- Bezalians, ul. Sikorskiego 4m
- Bistro LOFT7, ul. Jana z Kolna 7
- Buongiorno, ul. Zwycięstwa 32
- Cafe Arabica, ul. Śniadeckich 7A
- Cafe Mondo, Galeria Emka - I piętro, 
   ul. Jana Pawła II 20
- Cafe Mondo, Rynek Staromiejski 13
- Club 2CV Restauracja, ul. Piastowska 1
- Cukiernia Kaliszczak, ul. Młyńska 48

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

KOSMETYKA, KOSMETOLOGIA, FITNESS

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

GABINETY LEKARSKIE

- Adent Ortodoncja i Stomatologia, ul. 4 Marca 23G
- Artmed Chrostowscy - Gabinety Stomatologii, 
   Medycyny Estetycznej i Urologii, ul. Piłsudskiego 74
- Cliniq - Klinika Pięknej Skóry, ul. Spółdzielcza 7
- Gabinet Stomatologiczny Bogurscy, 
   ul. Boczna 11/5
- Medicor Centrum Medyczne, Pracownia 
   Badań Prenatalnych, ul. Nowowiejskiego 7
- Millennium-Dental Prywatna Praktyka 

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

HOTELE, APARTAMENTY

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

SKLEPY

- Antracyt, ul. Młyńska 54A
- Atom Webski sklep, ul. Drzymały 15, Koszalin
- Autoryzowany Serwis GSM Samsung, 
   Pasaż Millenium, ul. 1 Maja 22/3
- BLU Salon Łazienek, ul. Morska 33a
- Bokaro Salon Łazienek, ul. Gnieźnieńska 11
- Butik u Anny, ul. 1 Maja 44 (vis-a-vis LO Dubois)
- Ceramika Salon łazienek i studio mebli 
   kuchennych, ul. Batalionów Chłopskich 77
- Cuksik Koszalińska Manufaktura Słodyczy,
   ul. Wyszyńskiego 2
- Deni Cler, ul. Zwycięstwa 78
- Denimking.pl, ul. Mickiewicza 6
- Ibero Łazienki, ul. Szczecińska 42
- IDEAgsm Premium Mobile, Pasaż Millenium, 
   ul. 1 Maja 14/2
- KOSMAZ, ul. Lniana 8
- Kwiaciarnia Centrum, ul. Gnieźnieńska 38
- Kwiaciarnia na Młyńskiej, ul. Młyńska 66-70
- Patrizia Aryton, ul. Zwycięstwa 78
- Perfect Bride Salon Mody Ślubnej, Pasaż Milenium, 
   ul. Krzywoustego 4a/4
- Punkt sprzedaży Cyfrowy Polsat i Plus, 
   ul. Jana z Kolna 30
- RAGAZZE, ul. Harcerska 9F
- Salon Elements, ul. Franciszkańska 22
- Studio Łazienek, Koszalin, ul. Mieszka I 13
- Tropex - Salon Meblowy, ul. Szczecińska 5
- ZONA Salon wyposażenia wnętrz, 
   ul. Moniuszki 2
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NAJWIĘKSZY
DYSTRYBUTOR NA POMORZU

KPPD KOSZALIN, UL. BOHATERÓW WARSZAWY 5   |  TEL. 94 343 20 10

drzwi i podłogi
deska barlinecka 

drewno budowlane
schody i drzwi firmy KORNIK




