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Jeśliby wziąć za prognostyk frekwencję turystów podczas 
długiego weekendu czerwcowego, zapowiada się nad mo-
rzem dobry sezon. Oczywiście ostatecznie o wszystkim za-

decyduje pogoda, a ta nad Bałtykiem bywa kapryśna. Mało kto, 
planując urlop na Środkowym Pomorzu, bierze pod uwagę fakt, 
że statystycznie w lipcu w Koszalinie jest więcej dni deszczowych 
niż słonecznych. Za to jest trochę cieplej niż w Kołobrzegu, ale 
dużo chłodniej niż w Świnoujściu… Niby to samo morze, odległo-
ści nieduże, a jednak można mówić o mikroklimatach.  

Nie należę do urodzonych optymistów, za co obrywa mi się często 
od najbliższych, ale jakoś dziwnie jestem przekonany, że po waka-
cjach wrócimy do względnej normalności. Szczepienia postępują, 
3 miliony Polaków oficjalnie przeszło Covid-19 (co najmniej dru-
gie tyle bez odnotowania tego faktu w dokumentacji medycznej), 
a więc zbliżamy się to uzyskania mitycznej „odporności stadnej”. 
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MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

Małymi krokami wraca normalność. 

Czy wszystko będzie jak dawniej? Na pewno nie będzie. Naj-
ważniejsze, by wreszcie zaczęła w normalnym trybie i pełnym 
zakresie działać służba zdrowia. Tak jak miniony rok był czasem 
straconym w edukacji (co przyznają sami nauczyciele), tak duże 
szkody pandemiczny chaos poczynił w zdrowiu Polaków – przez 
zakażenia, ale i pośrednio, przez brak dostępu do specjalistów. 

Zaległości w wiedzy można nadrobić, ze zdrowiem trudniej. Trze-
ba docenić zaangażowanie medyków w walkę z pandemią, tak jak 
to zrobił Piotr Jedliński, prezydent Koszalina, przyznając Kosza-
lińskie Orły, czyli swoje doroczne symboliczne nagrody, przedsta-
wicielom środowiska medycznego. Ale jednocześnie trzeba za-
apelować o „jeszcze” – najprościej mówiąc: o więcej pracy, uwagi 
poświęconej pacjentom i empatii. 

Obserwuję w swoim otoczeniu ludzi wymagających specjali-
stycznych badań, konsultacji i interwencji. Niestety, dostęp do 
nich nadal jest utrudniony. Czasami w sposób niezrozumiały, 
bo jak wytłumaczyć fakt, że w stutysięcznym mieście nie działa 
na przykład poradnia hepatologiczna, a pacjenci są odsyłani do 
Słupska, Szczecina albo Wałcza? Dlaczego na badanie USG w ra-
mach ubezpieczenia wciąż czeka się długie tygodnie? Żeby było 
jasne, nie są to pretensje do lekarzy, a do osób odpowiedzialnych 
za organizację pracy służby zdrowia w Koszalinie. Takich ludzi jak 
mój lekarz rodzinny, dr Ryszard Ryś, należałoby ozłocić nie tylko 
Koszalińskimi Orłami. O niektórych urzędnikach zawiadujących 
specjalistyczną opieką medyczną w naszym mieście trudno wy-
powiadać się równie serdecznie i z wdzięcznością. 

* * *

Kolejne wydanie „Prestiżu” w zwykłym formacie ukaże się na przeło-
mie lipca i sierpnia. Wcześniej, bo   na przełomie czerwca i lipca wyj-
dzie numer specjalny zatytułowany „LATO 2021” zasadniczo prze-
znaczony dla turystów, choć pewna liczba egzemplarzy znajdzie się 
również w tradycyjnych punktach dystrybucji. 

Andrzej Mielcarek
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Zatrzymaj nawilżenie na 

72 godziny
dzięki sile aktywatora 

witaminy D

Zazwyczaj w maju lub czerwcu w Manowie odbywała się co roku wystawa psów myśliwskich. Perturbacje 
pandemiczne spowodowały jednak, że w tym roku odbyła się tam Krajowa Wystawa Psów Rasowych - 

wszystkich 10 grup rasowych Związku Kynologicznego w Polsce. 

Czworonożni arystokraci 
wystąpili w Manowie

W ciągu dwóch dni na ringach zaprezentowało się 
800 rodowodowych psów. Pieczę nad wydarze-
niem sprawował Związek Kynologiczny w Polsce, 

oddział Koszalin. 
Wystawa psów rasowych to okazja na spotkanie się hodow-
ców i wymianę spostrzeżeń, ale przede wszystkim na zdrową 
rywalizację. Niestety, czerwcowa wystawa nie mogła się od-
być z udziałem publiczności. Kolejna, już w sierpniu, zaplano-
wana jest już z udziałem widzów. 

Związek Kynologiczny w Polsce działa nieprzerwanie od 1938 
roku (oddział w Koszalinie powstał w 1955 roku). Zrzesza 
hodowców, właścicieli i miłośników blisko 350 ras psów. Na 
manowskiej wystawie psy zaprezentowały się w dziesięciu 
grupach FCI, czyli: owczarki i inne psy pasterskie; pinczery, 
sznaucery, molosy, szwajcarskie psy górskie i do bydła; te-
riery; jamniki; szpice i inne rasy pierwotne; psy gończe i rasy 
pokrewne; wyżły; aportery, płochacze i psy dowodne; psy 
ozdobne i do towarzystwa oraz charty. Oczywiście rywalizo-
wały w grupach wiekowych. 

Jak przypominają hodowcy, pies to przyjaciel człowieka, za 
którego stajemy się odpowiedzialni. Dlatego zakup szczenia-
ka określonej rasy powinien być rozważną decyzją, dostoso-
waną do naszych możliwości czasowych, warunków miesz-

kaniowych i naszego trybu życia. Nie zawsze mniejsze rasy 
są typowymi psami „na kolanka”, a większe mogą wymagać 
zdecydowanie więcej zainteresowania niż przypuszczamy. 
Związek Kynologiczny jest miejscem, w którym możemy 
śmiało prosić o radę, podpowiedź; pamiętajmy jednak, aby 
zapytać o nią przed zakupem, a nie po. Większa świado-
mość kupujących pomogłaby wyeliminować pseudohodow-
le i bezduszne podeście do handlu zwierzętami. 

Okres pandemii pokazał, jak bardzo dla zdrowia fizyczne-
go i psychicznego potrzebny jest nam kontakt ze zwierzę-
tami i przyrodą. – W 2020 i 2021 roku nastąpiła eksplozja 
zakupów i adopcji psów nie tylko w naszym kraju, ale i na 
całym świecie. Hodowcy martwią się, że zainteresowanie 
zwierzętami i moda na posiadanie psa minie razem z pan-
demią. Stąd tak ważna jest odpowiedzialna i mądra decyzja 
– mówi Alicja Mech, hodowca dogów niemieckich (hodowla 
Arhus). – Znajomość specyfiki rasy i jej potrzeb to kluczowa 
sprawa. Na co dzień mam kontakt z osobami, które kupiły 
szczenięta doga niemieckiego nawet kilka lat temu. Dajemy 
sobie wsparcie i dzielimy się wiedzą, przesyłamy sobie fo-
tografie naszych pupilów, a niejednokrotnie spotykamy się 
bądź podczas wakacyjnego wypoczynku, bądź właśnie na 
wystawach psów. 

Związek Kynologiczny w Polsce i jego oddział w Koszalinie 
otwarte są na współpracę:  – Zapraszamy wszystkich chcą-
cych uczestniczyć w przygotowaniach do kolejnych wystaw. 
Szukamy wolontariuszy i stażystów. Pomoc przy wystawie 
jest nieoceniona, a należąc do Związku, można uczestniczyć 
również w pracach poszczególnych sekcji, z czasem apliku-
jąc można zostać trenerem, a nawet sędzią. Do związku na-
leżeć może również ktoś, kto nie posiada psa ani nie prowa-
dzi hodowli. Tu liczą się przede wszystkim chęci – deklaruje 
Grzegorz Wolski, przewodniczący zarządu oddziału. 

Autor:  anna zawiślak   |  Fotografie: marcin betliński
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Polskie Radio Koszalin wyrusza w wakacyjną podróż, by odkrywać najciekawsze 
miejsca regionu i mówić o nich na antenie.

Radio Koszalin latem promuje 
turystyczne perły regionu 

„Radio Koszalin na wakacjach” to cykl audycji, który ma już swoją 
tradycję i w ramach którego rozgłośnia przedstawia najpiękniej-
sze i wyjątkowe miejsca Pomorza. 

Piotr Ostrowski, prezes zarządu i redaktor naczelny stacji, mówi: 
- Poprzednie wakacyjne wyjazdy Radia Koszalin cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem słuchaczy, dlatego w tym roku na-
szym wozem satelitarnym odwiedzimy kilka regionów. Zaczyna-
my od Polanowa i jego okolic, następnie odwiedzimy Pojezierze 
Bytowskie, Borne Sulinowo i na koniec w sierpniu dotrzemy na 
Pojezierze Wałeckie. Nie zabraknie nas również nad Bałtykiem. 
W te wakacje odwiedzimy na pewno kilka kurortów Środkowego 
Wybrzeża, na czele z Kołobrzegiem. Wszystko po to, by być bli-
sko naszych słuchaczy i promować po tym trudnym pandemicz-
nym okresie turystyczne perły regionu.

Uczestnikiem akcji „Radio Koszalin na wakacjach” będzie między 
innymi Jarosław Rochowicz, dziennikarz PRK: - Nasze letnie wę-
drówki po Pomorzu to już stały element wakacyjnej ramówki. Dla 
mnie ten projekt to istota pracy dziennikarza regionalnej stacji. 
Podróżując po regionie, skracamy dystans pomiędzy rozgłośnią 
a słuchaczem. W naszych relacjach radiowych nie zabraknie cie-
kawych gości, tajemniczych historii oraz wspaniałej kuchni. Jeśli 
szukają Państwo inspiracji, by ruszyć w wakacyjną podróż, z pew-
nością warto słuchać Polskiego Radia Koszalin.

Wyprawę będzie można także śledzić w mediach społecznościo-
wych rozgłośni oraz na portalu prk24.pl. Zapraszamy do wspólnej 
wędrówki z Polskim Radiem Koszalin.

I   w y d a r z e n I a   I
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Spektakl „Zaczarowana Piosenka” to najnowsza propozycja koszalińskiego Teatru Muzycznego Adria. 
Jego premiera odbyła się 29 maja br. z okazji Dnia Dziecka, a do dzieci właśnie skierowane jest to 
widowisko. Podczas niemalże dwugodzinnego koncertu można usłyszeć najpiękniejsze i najbardziej 
znane piosenki z  bajek, m.in. „Król Lew”, „Pocahontas”, „Kraina Lodu”, „Hercules”, „Vaiana” i  z wielu 

innych znanych produkcji animowanych. 

Podczas pierwszego po pandemicznej przerwie koncertu symfonicznego w Filharmonii Koszalińskiej 
z towarzyszeniem orkiestry zagrali wyróżniający się uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych 

im. Grażyny Bacewicz. Koncert „Estrada młodych” odbył się 28 maja br. 

Adria zaprasza również 
w wakacje 

„Estrada młodych” zdążyła wrócić 

W szystko to w oparciu o kostiumy do złudzenia przy-
pominające te, które nosili główni bohaterowie bajek 
oraz w pięknych aranżacjach muzycznych sekcji dętej 

i smyczkowej, które występują na żywo  podczas koncertu. 

Reżyserem całości jest Kacper Wojcieszek. Zaśpiewali: Judyta 
Wenda, Diana Gliniecka, Monika Reiske, Sylwia Piotrowska, Mag-
dalena Łoś-Wojcieszek, Paweł Nowicki, Daniel Klusek, Andrzej 
Krysiak, Oliwier Jarosik. Zatańczyli: Kamila Chojnowska i Dawid 
Tokarczyk. Zagrali: Jakub Gradomski, Jakub Szynal, Artur Or-
łowski, Adam Vogelsinger, Marcin Orłowski. Realizacja dźwięku 
to dzieło Pawła Skoczyka, a reżyseria świateł - Alicji Brożyny. 
Scenariusz przygotowali Daniel Klusek i Magdalena Łoś-Wojcie-
szek. Scenografia: Maciej Rutkowski, Mirosław Łasiński; kostiu-
my: Magdalena Łoś-Wojcieszek, Dawid Tokarczyk; choreografia: 
Kacper Wojcieszek, Dawid Tokarczyk.

Na sezon wakacyjny Teatr Muzyczny Adria proponuje cieszą-
cy się ogromną popularnością musical „The Bodyguard”, a także 
autorski musical „Showlesque”. W repertuarze znajdą się także 
koncerty - „Razem przez Świat” (światowe hity  polskich wersjach 
językowych) oraz „Zaczarowana Piosenka”.

Magdalena Łoś-Wojcieszek, dyrektor Teatru Muzycznego Adria 
w Koszalinie, mówi: - Gramy przez całe wakacje. Mamy nadzieję, 
że zawitają do nas turyści z nadmorskich miejscowości, a my bę-
dziemy mogli dzielić się z nimi tym, co najbardziej kochamy robić.

orkiestrę poprowadził Przemy-
sław Degórski, student drugie-
go stopnia dyrygentury symfo-

nicznej i operowej Akademii Muzycznej 
w Poznaniu, w klasie prowadzonej przez 
pierwszego dyrygenta Filharmonii Ko-
szalińskiej dra Jakuba Chrenowicza.

Z orkiestrą wystąpiło sześcioro uczniów 
– absolwentów koszalińskiej szkoły mu-
zycznej, którzy w nietypowych, pan-
demicznych warunkach zagrali recitale 
dyplomowe: Hubert Bielecki (gitara), Mi-
chalina Białoskórska (saksofon), Gabriela 
Bortnowska (fortepian), Wiktor Dziedzic 
(fortepian), Wanessa Elert (gitara), Patry-
cja Pączkowska (śpiew).

Koncert poprowadziła Beata Piocha, na 
co dzień polonistka w koszalińskim „Mu-
zyku”. 

Występy uczniów szkoły z towarzysze-
niem orkiestry symfonicznej zainicjował 
niemal 50 lat temu profesor Andrzej 
Cwojdziński. Stały się one tradycją, a dla 
publiczności – okazją do oklaskiwania 
największych wschodzących talentów 
muzycznych Koszalina. 
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61. Krakowski Festiwal Filmowy (KFF) to jedno z najstarszych i najważniejszych na świecie wydarzeń 
poświęconych filmom dokumentalnym, animowanym i  krótkometrażowym fabułom. Wśród 170 

filmów z całego świata znalazł się dokument „Papierosy” w reżyserii koszalinianki, Mai Markowskiej. 

Koszalińscy radni nadali tytuł Honorowego Oby-
watela Miasta. W uzasadnieniu napisali: „W każ-
dej społeczności znajdujemy osoby wybitne, cie-
szące się zaufaniem społecznym, szacunkiem 
i uznaniem w oczach mieszkańców, które swoją 
postawą i zaangażowaniem na rzecz miasta, za-
sługują na szczególne wyróżnienie”. 

„Papierosy” – sukcesem jest sam 
udział w festiwalu 

Dr Eugeniusz żuber honorowym 
obywatelem Koszalina

maja Markowska w Koszalinie kojarzona jest przede wszystkim z de-
signem i projektami społecznymi, m.in. grupą KOSZ Ogród Spo-
łeczny. W działania społeczne zaangażowała się po skończeniu 

studiów – jest absolwentką wzornictwa na Politechnice Koszalińskiej. 

Film pojawił się w jej życiu przypadkiem: – Otrzymałam grant z programu 
„Działaj lokalnie” na warsztaty i w jego ramach wzięłam udział w dodatko-
wym konkursie na opowieść filmową, prezentującą nasze działania – opo-
wiada Maja. – Wysyłając film, nie wiedziałam, że jest on oceniany przy re-
krutacji do Wajda School (Szkoła Wajdy). Odebrałam telefon, że dostałam 
się na rozmowę, oczywiście się zgłosiłam, a potem brałam udział w warsz-
tatach filmowych. Zrozumiałam, że to coś, czego szukałam całe życie i po-
kochałam to. Nigdy nie sądziłam, że produkowanie filmów będzie w moim 
zasięgu.

„Papierosy” to pierwszy, samodzielny film Mai Markowskiej (wcześniej 
pracowała przy produkcjach znajomych). Nie tylko go wyreżyserowała 
i wyprodukowała, ale także napisała scenariusz, stworzyła animację i jest 
autorką zdjęć. Debiut przypadł na trudny, pandemiczny, czas i w pewnym 
sensie go dokumentuje, choć tak naprawdę co innego gra w nim główną 
rolę. – Prowadzący zajęcia w szkole zachęcili nas, byśmy prowadzili pamięt-
niki z pandemii, bo znaleźliśmy się w zupełnie nowej rzeczywistości i warto 
historię, która toczy się na naszych oczach zapisać – opowiada reżyserka. 
– W tamtym czasie zamieszkałam z moim bardzo chorym dziadkiem, by się 
nim opiekować. Film jest portretem naszej relacji, a pandemia jedynie tłem. 
Palenie tytułowych papierosów, to coś, co łączy mój i dziadka świat. Ktoś 
trafnie to ujął, że nasza relacja jest silniejsza niż tytułowy nałóg. 

Udział w prestiżowym krakowskim festiwalu to – trzeba przyznać – debiut 
z przytupem. Film zakwalifikował się do Konkursu Polskiego,
w kategorii filmów dokumentalnych. Nagrody nie otrzymał, ale sam udział 
to i tak ogromny sukces. Czekamy na kolejne produkcje reżyserki. 

Autorami plakatu filmu są również koszalinianie, Łukasz Waberski i Maciej 
Mazurkiewicz.

eugeniusz Żuber, dr nauk prawnych, wieloletni samorządo-
wiec, a przede wszystkim społecznik, na trwałe wpisał się 
w historię Koszalina. Swoją aktywność koncentrował wokół 

spraw kultury, sportu, działań społecznych i samorządowych.

My zaś zamiast zdjęciem postanowiliśmy zilustrować tę informa-
cję portretem Laureata, który na naszą prośbę przygotował Bar-
tosz Żuber, student kierunku Grafika na Akademii Sztuk Pięknych 
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Katalog zostanie zamieszczony na stronie koszalin.pl. 
Dostęp do bazy będzie otwarty i na bieżąco aktuali-
zowany. – Zachęcamy artystów wszelkich dziedzin 

z naszego miasta do współpracy przy realizacji tego zada-
nia – mówią przedstawiciele realizującego projekt Wydziału 
Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. 

Twórcy zainteresowani umieszczeniem swojej sylwetki 
w katalogu powinni przygotować informację zawiera-
jącą: krótki opis artysty/twórcy (do 1000 znaków wraz 
ze spacjami); zdjęcie artysty/twórcy w pionie (nieobo-
wiązkowe) oraz trzy zdjęcia w poziomie przedstawia-
jące próbę twórczości (np. zdjęcie pracy, wyrobów 
twórczych, artysty podczas pracy na scenie); wskazanie 
dziedziny, wybranej spośród następujących: muzyka, 
plastyka, teatr i taniec, literatura, fotografia, grafika, 

sztuki wizualne, street-art; link do odsłuchania/obej-
rzenia twórczości (jeśli istnieje); adres strony www ar-
tysty/ twórcy (jeśli posiada); link do profilu w mediach 
społecznościowych artysty/twórcy (jeśli posiada); tele-
fon i adres e-mail; podpisane oświadczenie znajdujące 
się na stronie www.koszalin.pl (podstrona kultura, za-
kładka Rok Koszalińskiej Kultury/Katalog Koszalińskich 
Artystów/Oświadczenia). 

Przygotowane według powyższego wzoru informa-
cje należy przesyłać w formie elektronicznej na adresy:  
bartosz.czaja@um.koszalin. pl, anna.janiel@um.koszalin.pl. 

W razie pytań dodatkowych informacji udzielą pracow-
nicy Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego, tel. 94 348 87 14 oraz 94 348 87 11. 

Trwają prace nad stworzeniem „Katalogu koszalińskich artystów”. To jeden z elementów Roku 
Koszalińskich Artystów, którego założeniem jest promowanie lokalnych twórców i wsparcie 
ich zwłaszcza okresie pandemicznego bezruchu. Katalog ma być ogólnodostępną bazą, 
która ułatwi wyszukiwanie i kontakt z artystami z Koszalina oraz okolic, a także wszystkim 

zainteresowanym. 

Artyści, zgłaszajcie 
się do bazy!
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W piątek 11 czerwca br. Filharmonia Koszalińska zaprasza na koncert symfoniczny, zatytułowany 
„Niekończące zakończenie”. Miał się on odbyć dokładnie rok wcześniej, na zakończenie sezonu 
artystycznego 2019-2020. Z  orkiestrą pod batutą Jakuba Chrenowicza wystąpi trio złożone 

z pianisty Krzysztofa Dysa, kontrabasisty Pawła Pańty i perkusisty Krzysztofa Szmańdy. 

Trio Krzysztofa Dysa na finał 
sezonu w Filharmonii

Koncert rozpocznie Uwertura Antoniego Szałow-
skiego. Następnie zabrzmi Koncert jazzowy Macieja 
Małeckiego, którego prawykonanie – przez to samo 

trio! – miało miejsce w marcu 2016 roku w studiu koncer-
towym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. Ma-
ciej Małecki zadedykował ten utwór swemu przedwcze-
śnie zmarłemu synowi Marcinowi, również jazzmanowi 
i kompozytorowi. Niektóre fragmenty Koncertu jazzowe-
go kompozytor pozostawił inwencji wykonawców, którzy 
swobodnie interpretują i improwizują swoje partie. 

Utworem kończącym koncert będzie słynny poemat sym-
foniczny „Amerykanin w Paryżu” George’a Gershwina. 

Jedną z kluczowych postaci finałowego koncertu jest 
Krzysztof Dys, koszalinianin z pochodzenia (rocznik 1982), 

polski pianista, improwizator. Wykształcenie zdobył 
w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskie-
go w Poznaniu, w klasie fortepianu klasycznego. Obecnie 
jako doktor sztuk muzycznych wykłada na tej uczelni (jest 
adiunktem w klasie fortepianu jazzowego). Jako młody 
pianista zdobył prestiżowe nagrody zarówno na polu mu-
zyki klasycznej, jak i jazzowej. 

Wrażliwość i nietuzinkowość osobowości, a może nawet 
swego rodzaju osobliwości muzycznej wyrażonej przez 
Krzysztofa Dysa, podkreśla wielu jego słuchaczy. Jest 
wśród nich również postać niezwykła – Evan Ziporyn, 
jeden z najznakomitszych klarnecistów i wizjonerów mu-
zyki współczesnej, zdobywca Grammy, dyrektor MIT’s 
new Center for Art Science and Technology, który napi-
sał: „Dzięki swoim rozlicznym talentom Krzysztof Dys jest 
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Koszalin ul. Okulickiego 24a
tel. 94 340 70 83, kom. 602 661 651

clinika@przychodnia-clinica.pl
www.przychodnia-clinika.pl

Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży
Centrum Medycyny Pracy

Rejestracja codzienna: osobiście lub telefonicznie 

Badania z zakresu medycyny pracy 
Badania kierowców w transporcie drogowym

i kandydatów na kierowców

Badania sanitarno-epidemiologiczne
Porady z zakresu medycyny pracy

Szczepienia ochronne

W ramach umowy NFZ
» LEKARZE RODZINNI (POZ)

» LEKARZE SPECJALIŚCI
Ginekolog-położnik

Neurolog
Audiolog-Foniatra

Psychiatra
Gastrolog

KOLONOSKOPIA
GASTROSKOPIA
REKTOSKOPIA

USG jamy brzusznej - EKG 
- Laboratorium analiz medycznych krwi i moczu

Internista - Kardiolog - Psycholog - Onkolog -
- Gastrolog - Laryngolog - Pulmonolog -
- Medycyna Pracy - Medycyna Podróży -

- Badania kierowców -

niezwykle ważną postacią we współczesnej muzyce. Pre-
zentuje inny, świeży głos dzięki połączeniu swoich zdol-
ności wirtuoza i kreatywnego umysłu. Tym samym swoją 
twórczością wypełnia lukę pomiędzy nową muzyką a ja-
zzem. To muzyk najwyższego kalibru i jestem przekonany, 
że w ciągu najbliższych kilku lat jego pozycja poważanego 
artysty umocni się dzięki wzrastającej międzynarodowej 
sławie”.

Jazzujący finał, zaplanowany w tym samym kształcie 
na zakończenie sezonów 64. i 65. w Filharmonii Kosza-
lińskiej, w rzeczywistości nie jest koncertem ostatnim. 
Dwa tygodnie po nim, 25 czerwca, odbędzie się bowiem 
kolejny, pierwotnie mający uczcić przypadające w maju 
urodziny Stanisława Moniuszki, patrona Filharmonii Ko-
szalińskiej. Obok jego arii i recytatywów, pochodzących 
z oper „Halka” i „Straszny dwór”, w koncercie zatytuło-
wanym „Zakończenie z Moniuszką” znajdą się fragmenty 
oper Feliksa Nowowiejskiego i Władysława Żeleńskie-
go. Wszystkie zaśpiewa młody polski tenor Piotr Kalina, 
laureat nagród w wielu konkursach wokalnych, obecnie 
studiujący śpiew solowy na Akademii Muzycznej im. 
Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, gdzie został 
wyróżniony stypendium rektora za wybitne osiągnięcia 
w nauce. Koncert otworzy uwertura do opery „Dwie 
chatki” Karola Kurpińskiego, a zamknie poemat symfo-
niczny „Odwieczne pieśni” Mieczysława Karłowicza.

Czerwcowe koncerty poprowadzi Andrzej Zborowski. 
Początek każdego z nich, jak zwykle, o 18:30.
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Wyrastające ponad sosny nadmorskiego lasu 
mury budujących się apartamentowców nie po-
zostawiają wątpliwości: Darłowo przeżywa kolej-
ny skok w swoim rozwoju. Na miarę tego sprzed 
30 lat, kiedy dzięki przedsiębiorczym mieszkań-
com z nieco sennego letniska zaczęło się prze-

kształcać w kurort z prawdziwego zdarzenia. 

m iasto dobrze wykorzystało czas po wstąpieniu Polski do 
Unii Europejskiej. Z pozyskanych funduszy zewnętrznych 
współfinansowało szereg ważnych dla mieszkańców i tu-

rystów inwestycji. Między centrum Darłowa a Darłówkiem (dziel-
nicą nadmorską) powstało nowe połączenie drogowe, bulwar wy-
korzystywany chętnie przez spacerowiczów i rowerzystów oraz 
wiele innych udogodnień. 

Pojawili się inwestorzy, którzy doceniając walory Darłowa, posta-
nowili zaangażować swój kapitał właśnie w tym miejscu, budując 
miejsca wypoczynku o najwyższym standardzie, zdolne przyciągać 
wymagających gości i spełniać ich rosnące wymagania. Bez wąt-
pienia zmieni to oblicze miasta, wydłużając sezon wypoczynkowy 
i zwiększając liczbę turystów. 

Ale Darłowo zmienia się przede wszystkim dzięki samym darłowia-
nom i staraniom lokalnego samorządu, kierowanego od 2002 roku 
przez burmistrza Arkadiusza Klimowicza (na zdjęciu na sąsiedniej 
stronie). Niewiele można znaleźć na Środkowym Pomorzu przykła-
dów tak przemyślanej promocji, jak w przypadku Darłowa. Sztan-
darowym przedsięwzięciem w tym zakresie był Festiwal Media 
i Sztuka, który miał dotychczas dziewięć edycji, a którego ciągłość 
przerwała pandemia. Przypominamy to wydarzenie w fotograficz-
nym skrócie, licząc na to, że za rok – być może w nieco innej for-
mule – powróci. I zapraszamy naszych Czytelników do Darłowa, 
choćby na rodzinny spacer. Warto przekonać się, jak na naszych 
oczach zmienia się i pięknieje. 

Darłowo 
ma przyszłość
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Dokąd w niedzielne popołudnie nad morze? W Koszalinie odpowiedź wydaje się oczywista: 
do Mielna albo Łaz. Jednak nie wszyscy koszalinianie tak myślą, dlatego coraz większą ich licz-
bę można spotkać w Darłowie i to nie tylko podczas weekendów. Darłowo odkrywane jest na 

nowo jako cel krótkiej rodzinnej eskapady i relaksującego spaceru.  

DARŁoWo

droga z Koszalina do Darłowa „skróciła się” dzięki ukoń-
czonemu trzy lata temu remontowi drogi nr 203. Trasa 
wiodąca przez Suchą Koszalińską, Iwięcino i Dąbki stała 

się wygodna, przez co docieramy do celu w pół godziny. Am-
bitniejsi wsiadają na rowery i pokonują ją dzięki sile mięśni, ale 
również robią to komfortowo i bezpiecznie, bo wzdłuż drogi sa-
mochodowej biegnie ścieżka rowerowa. 

Na miejscu goście mają do wyboru tyle atrakcji, że na jednej wi-
zycie się nie kończy. My pozwolimy sobie zrobić mały ich prze-
gląd i zaproponować Czytelnikom darłowski mini przewodnik 
spacerowy. 

NajpiękNiejsze zachody słońca

Niby wszędzie takie same, a jednak nie. Te obserwowane 
w darłowskim porcie albo na miejscowej plaży uznawane są za 
szczególnie piękne. Kto z nas nie lubi obserwować malowni-

czych zachodów słońca? Kto z nas nie lubi spacerów brzegiem  
morza? 

W Darłowie można to robić z nieco innej perspektywy, jakiej nie 
znajdziemy w innych zakątkach polskiego wybrzeża. Powstała tu 
unikalna kładka przyrodnicza zbudowana na palach i poprowa-
dzona nad wydmą. 

Natychmiast stała się ona jednym z ulubionych miejsc mieszkań-
ców i turystów. Widok na przepiękną i nieco dziką zachodnią pla-
żę oraz możliwość przyglądania się z bliska przyrodzie, na co dzień 
niedostępnej, to doskonała sceneria dla nadmorskiego spaceru. 

O popularności liczącego ponad 600 metrów długości traktu 
spacerowego świadczą setki wykonywanych tu zdjęć i filmików 
krążących później w mediach społecznościowych. I nie są to tyl-
ko i wyłącznie zdjęcia na tle zachodzącego słońca. Hitem był film 
z trzema liskami bawiącymi się na wydmie. 

Mini przewodnik spacerowy

Nam zdarzyło się kiedyś oglądać ciekawą scenę, kiedy dwóch około 
10-letnich chłopców spacerujących z rodzicami urządziło sobie zaba-
wę polegającą na tym, który z nich zauważy na pobliskiej wydmie wię-
cej kęp ściśle chronionego mikołajka nadmorskiego. Połączyli przy-
jemne z pożytecznym, a mikołajek pozostał bezpieczny…

Główne wejście na kładkę zlokalizowano od strony tak zwanej Hydro-
budowy przy ulicy Dorszowej. Prowadzi ona aż do zejścia przy ulicy 
Sosnowej.

UFo i FalochroN

Z kładki mamy rzut kamieniem do najbardziej charakterystycznych 
miejsc w Darłówku, bo tak nazywa się nadmorska dzielnica Darłowa 
(nie Darłówek!). Latarnia morska z 22-metrową wieżą to doskona-
ły punkt widokowy, a rozsuwany most ze sterownią nazywaną UFO 
to jedyna tego typu konstrukcja w kraju. To miejsca doskonale zna-
ne i z pewnością nikt ich nie przegapi, dlatego zapraszamy na spacer 
w stronę wejścia do portu - na falochron. 

Tu nie tylko będziemy podziwiać przepływające statki i łodzie, ale natknie-
my się też na bardzo nietypowy pomnik. Jest nim pięciotonowy gwiaz-
doblok – taki jak wykorzystywane na co dzień do umocnienia brzegu. 

Ten jest wyjątkowy, bo znalazł się na falochronie, po tym jak nad pol-
skim wybrzeżem w 2014 roku szalał orkan Ksawery. Potężny betono-
wy obiekt został siłą żywiołu przerzucony w miejsce, w którym stoi 
do dzisiaj. Ma być przestrogą i dowodem na to, jak niszczycielska może 
być siła natury.

Ślady historii wojeNNej 

Kolejnym miejscem, o którym informatory nie piszą na pierwszych 
stronach, a które z pewnością warto odwiedzić w Darłówku są bun-
kry zlokalizowane przy ulicy Helskiej. Ich fragmenty widać z opisywa-
nej na wstępie kładki przyrodniczej, ale wejście znajduje się od strony 
uliczki biegnącej równolegle do brzegu. Fortyfikacje z czasów II wojny 
światowej dla zwiedzających udostępnił znany w regionie miłośnik mi-
litariów Marian Laskowski. 

Uwagę już przy samej bramie przykuwa wojskowe działko i symbole 
posterunku, ale to, co naprawdę warto tu zobaczyć, w zdecydowa-
nej większości schowane jest pod ziemią. Bunkry prawdopodobnie 
ciągną się wzdłuż brzegu na długości około 400 metrów. Do części 
z pomieszczeń można się dostać i to, co rzuca się w oczy, to świetnie 
zachowana struktura betonu, farby, a nawet posadzek z okresu dru-
giej wojny światowej. To owiane tajemnicą miejsce można zwiedzać, 
ale najlepiej zrobić to po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się 
z gospodarzem terenu.

Na rowerze Nad kopań

Tym, którzy na chwilę zupełnie chcą uciec od ludzi, polecamy wy-
prawę - najlepiej rowerową - na wschodnie krańce Darłówka, gdzie 
niepozorna droga ułożona z betonowych płyt wyprowadzi nas nie tyl-
ko na tereny dobrze znane odwiedzającym organizowany tutaj przez 
lata zlot militarny. Jeśli pojedziemy nią dalej, równolegle do morskiego 
brzegu, to wyjedziemy na bardzo rzadko uczęszczane obrzeża miasta, 
by po kilku kilometrach znaleźć się na w pełni profesjonalnej, asfalto-
wej ścieżce rowerowej, którą poprzez mierzeję jeziora Kopań dotrze-
my aż do nadmorskiego Jarosławca. 

To część międzynarodowej trasy rowerowej R10 wokół Bałtyku. Nie-
zapomniane wrażenia, spokój i cisza gwarantowane.

Pięciotonowy gwiazdoblok, który stał się pomnikiem

Trasa rowerowa w kierunku jeziora Kopań
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lagUNy i szeroka wschodNia plaża

Bałtyk to żywioł – piękny, ale momentami niszczycielski. Na po-
czątku XX wieku ta część jego natury ujawniła się m.in. na plaży 
wschodniej w Darłówku. Niszczona uderzeniami fal, zaczęła się 
ona kurczyć. Staraniem władz samorządowych kurortu, Urząd 
Morski dekadę temu rozpoczął jej obronę i odbudowę przez tzw. 
refulację. 

Refulacja zaś to kosztowne i czasochłonne przepompowanie pia-
sku z dna morskiego na nabrzeże i rozprzestrzenianie go na lądzie 
przez maszyny budowlane. Na blisko dwukilometrowym odcinku 
plaża została odbudowana, a w ramach szerszego projektu inwe-
stycyjnego powstały kamienne bariery, o które rozbijają się fale 
nim dotrą do brzegu. 

W efekcie powstało fantastyczne kąpielisko, gdzie woda jest za-
wsze nieco cieplejsza niż gdzie indziej (w tym miejscu jest płyciej) 
i przezroczysta. Sama plaża stała się zaś bardzo szeroka.

Jeśli chcą Państwo poplażować bez konieczności walki o miejsce 
na kocyk, polecamy plażę zachodnią w Darłówku pół kilometra 
od tzw. Patelni, czyli miejsca w którym przez lata odbywały się 
letnie zloty zabytkowych pojazdów wojskowych. 

Ale nawet jeśli nie planują Państwo opalania i wylegiwania się na 
piasku, warto to miejsce odwiedzić, bo widoki z wysokiego brze-
gu są przepiękne. Widziane po lewej stronie port i pensjonaty 
Darłówka wydają się małe jak pudełka zapałek, a przed oczyma 
obserwatora rozpościera się niczym niezakłócony, kojący widok 
błękitnego morza.

Świeża ryba

Wróćmy jeszcze na chwilę do portu. Jest on sam w sobie atrakcją 
dla spacerowiczów. Co prawda do części handlowej, gdzie zawi-
jają niewielkie statki transportowe, wejść nie można, ale widok 
zacumowanych jednostek robi wrażenie. 

Można za to oglądać z bliska kutry rybackie oraz spacerowe statki 
Unicus i Król Eryk, a w marinie jachtowej – różnej wielkości ża-
glówki. 

Rybactwo bałtyckie z przyczyny ostrych limitów połowowych, 
wywołanych drastycznym spadkiem liczebności dorsza, stało się 
właściwie żywym skansenem. Jednak kilka darłowskich kutrów 
dalej łowi. Dzięki nim na nabrzeżu można się zawsze zaopatrzyć 
w świeże lub wędzone ryby. Można je również zjeść na miejscu 
w którejś z pobliskich smażalni. 

Śladami króla eryka

Oddalmy się na chwilę od morza i zajrzyjmy do dominującego nad 
główną częścią miasta zamku. To tutaj znajdziemy odpowiedź na 
pytanie, dlaczego Darłowo z dumą posługuje się nazwą Królew-
skiego Miasta. 

Nie każdy wie, że w Darłowie urodził się, a później spędził ostat-
nie lata swojego życia król Danii, Szwecji i Norwegii - Eryk Po-

morski, zwany też Ostatnim Wikingiem Bałtyku. Jako jedyne 
z miast nadmorskich Darłowo może poszczycić się gotyckim 
Zamkiem Książąt Pomorskich. 

To prawdopodobnie w tym zamku Eryk Pomorski przed 
wiekami ukrył swój wielki skarb, a dziś stoi tu pomnik Ery-
ka wykonany z brązu, zaprojektowany przez Konstantego 
Kontowskiego, darłowskiego historyka sztuki i kustosza 
muzeum w Darłowie. Pomnik został odsłonięty we wrze-
śniu 2010 roku, ustawiony w niszy zamkowego muru. Moż-
na go obejrzeć od strony dziedzińca. 

Z kolei w średniowiecznym Kościele Mariackim do dziś 
można zobaczyć sarkofag skrywający szczątki wielkiego 
króla, który na przełomie XIV i XV wieku władał całą pół-
nocną Europą.

W zamku zwiedzić można wystawy stałe (głównie sztuki 
i historycznych wnętrz), jak również czasowe o rozmaitej 
tematyce. Najnowsza (dostępna od 10 czerwca br.) to „Mie-
cze Europy”.  

siąŚć obok tyrmaNda

W poszukiwaniu miejsc niebanalnych proponujemy, aby 
po zwiedzeniu głównego placu miasta z fontanną Rybaka 
i rzeźbą uliczną pierwszego powojennego burmistrza mia-
sta Stanisława Dulewicza, wybrać się deptakiem w kierun-
ku mostu na rzece Wieprzy i dalej w stronę kościoła pw. św. 
Jerzego. 

To tutaj można usiąść na ławeczce tuż obok Leopolda Tyr-
manda, polskiego pisarza i publicysty, popularyzatora jazzu 
w Polsce. Jego imię nosi Darłowski Ośrodek Kultury, a ła-
weczka znalazła się w Darłowie oczywiście nieprzypadko-
wo. Leopold Tyrmand jest autorem książki „Siedem dalekich 
rejsów” i scenariusza filmu na jej kanwie pt. „Naprawdę 
wczoraj” kręconego w Darłowie ze znakomitą obsadą.

mUzyczNa FoNtaNNa

Jak na królewskie miasto przystało, jest i park Króla Eryka. 
I tutaj znajduje się kolejna nowość: fontanna, która potrafi 
zatańczyć w rytm muzyki. Jej powstanie to tylko jeden z ma-
lutkich elementów składających się na olbrzymi unijny pro-
jekt pod hasłem Zielone Darłowo ukończony w 2019 roku. 

Dzięki niemu miasto wzbogaciło się o cztery nowe parki, 
z których dwa – Park Inkula i Park przy ul. Świętej Gertrudy 
powstały zupełnie od nowa. Jeśli dodamy do tego miejsce 
przeurocze – Wyspę Łososiową – autentyczną wyspę obla-
ną wodami rzeki Wieprzy, to po wyjeździe będziemy prze-
konywać wszystkich, że Zielone Darłowo to nie slogan.

U Świętej gertrUdy

Na zakończenie warto wrócić na chwilę na ulicę Świętej 
Gerturdy. Tutaj, w granicach cmentarza, znajduje się zabyt-
kowa świątynia. Najstarsza zachowana wzmianka źródłowa 
o niej pochodzi z 1497 roku, wtedy to Darłowo nawiedzi-
ło najprawdopodobniej tsunami nazwane współcześnie 
„Niedźwiedziem Morskim”. Dla upamiętnienia tego wyda-
rzenia, do dziś ulicami miasta raz w roku – we wrześniu – 
przechodzi procesja pokutno-błagalna.

Plaże w Darłówku uważane są za najpiękniejsze 
i najbezpieczniejsze nad Bałtykiem 

Przy nabrzeżu rybackim zawsze można kupić świeże ryby

Rynek w Darłowie z ratuszem i kościołem mariackim w tle

Leopold Tyrmand zaprasza, by się przysiąść

Nowa fontanna w parku
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Niemal identyczna kapliczka (powstała prawdopodob-
nie wcześniej niż darłowska), znajduje się w Koszalinie 
na placu obok Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. 

darłowo Na haczykU

Zaproponowane przez nas atrakcje spacerowe nie wy-
czerpują listy miejsc wartych odwiedzenia w Darłowie. 
Każdy może ją uzupełnić po swojemu. 

Swoje powody do systematycznego odwiedzania Darło-
wa mają na przykład wędkarze. Wylicza je koszalinianin, 
pan Jerzy Makara: - Darłowo, a konkretnie nabrzeże 
wzdłuż kanału morskiego w Darłówku Wschodnim, to 
doskonałe miejsce do organizacji zawodów wędkar-
skich. Ze względu na swoją infrastrukturę odpowiada 
ono przepisom Polskiego Związku Wędkarskiego do-
tyczącym organizacji zawodów, nawet mistrzostw Pol-
ski. Istnieje tam możliwość obserwacji łowiących przez 
wczasowiczów, mieszkańców Darłowa, poznawania me-
tod tam stosowanych, łowionych ryb itp. Bardzo bogaty 
jest atlas ryb, które tam bytują i to zarówno morskich 
jak i żyjących w wodach śródlądowych (łosoś, troć, san-
dacz, płoć, leszcz, okoń, certa, węgorz). Niecodzienne 
jest to, że w czasie zawodów wędkarze obcują z prze-
pływającymi kanałem kutrami rybackimi, motorówkami, 

stateczkami pasażerskimi. Kanał morski to 
w rzeczywistości ujście rzeki Wieprzy do 
morza. W Darłówku do Wieprzy uchodzi 
bardzo czysta rzeka Grabowa, obfita w ryby 
łososiowate. Dla wędkarzy to istny raj!

żywioł Na FotograFii

Darłowo jest ulubionym miejscem Marka 
Jóźkowa, znakomitego koszalińskiego fo-
tografika. W darłowskim porcie podczas 
sztormów wykonał on wiele zdjęć, które 
później zbierały nagrody na rozlicznych kon-
kursach – również międzynarodowych. 

Pan Marek mówi: - Mało jest miejsc nad 
naszym Bałtykiem, gdzie podczas sztormo-
wej pogody tak malowniczo fale rozbijają 
się o główki kanału portowego. Jednocze-
śnie fotograf znajdzie tam częściową osło-
nę w postaci obiektów znajdujących się na 
brzegu, które chronią go przed wiatrem 
i deszczem. Inaczej byłaby figa ze zdjęć i ze… 
sprzętu. Ale nie tylko za to lubię Darłowo. 
Jest w nim sympatyczny klimat letniska, ży-
jącego nieśpiesznie, sympatycznego. Zajeż-
dżam tam, kiedy tylko mogę i namawiam do 
tego znajomych. 

Widok na marinę jachtową przed sezonem wakacyjnym 

Nad kanałem portowym w Darłówku 
systematycznie odbywają się zawody 
Polskiego Związku Wędkarskiego 

Fot. Jerzy Makara

W tle Zamek Książąt Pomorskich, w którym urodził 
się i dożywał ostatnich swych dni król Eryk 
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Wielowymiarowe, wyjątkowe wydarzenie miało dotychczas dziewięć edycji, ostatnią w  roku 
2019. Odbywało się zawsze na początku lipca. Pandemia przerwała ciągłość festiwalu. Dlatego 

wspominamy go z nadzieją na jego powrót w przyszłym roku. 

Festiwal stał się marką samą w sobie. Co roku 
gromadził wybitnych przedstawicieli kultu-
ry, mediów i polityki oraz tłumy publiczno-

ści. W nieformalnej i przyjaznej atmosferze roz-
mawiali oni o ideach, wartościach, dokonaniach  
i szeroko pojętej sztuce, w tym sztuce życia i sztu-
ce wyboru.

Festiwal to miejsce dobrych spotkań, wypełnio-
ne najlepszymi wzorcami, twórczością medialną 
i artystyczną, wyselekcjonowanymi książkami, 
ważnymi tematami podawanymi w atrakcyjnej, 
nowoczesnej formule. Wydarzenie, odbywające 
się równocześnie w kilku miejscach nadmorskiego 
kurortu, dostarczało bogatego ładunku pozytyw-
nych wrażeń artystycznych, intelektualnych i po 
prostu mądrej rozrywki. 

Lista znamienitych gości to ponad 300 znanych 
nazwisk. Niektórych – jak aktor Wojciech Pszo-
niak, dziennikarz Grzegorz Miecugow, pisarka Ma-
ria Czubaszek czy dramaturg Janusz Głowacki – 
nie ma już wśród nas. Dlatego prowadzone z nimi 
na festiwalowej estradzie wywiady na pewno zo-
staną w pamięci widzów na zawsze. 

Integralną częścią festiwalu były co roku wyda-
rzenia towarzyszące, m.in. wystawy fotograficz-
ne, koncerty, spektakle, zajęcia edukacyjne dla 
dzieci, kino pod gwiazdami, imprezy taneczne, 
a nawet słuchowisko radiowe. Wydarzenie, dzię-
ki współpracy z Polskim Radiem Koszalin miało 
również swoją scenę muzyczną, na której wystę-
powały takie gwiazdy jak Kayah, De Mono, For-
macja Nieżywych Schabuff, Nocna Zmiana Bluesa,  
Sarsa, Kasia Popowska, Małgorzata Ostrowska.

Przypominamy migawki z festiwalu, wybrane z ty-
sięcy zdjęć, które wykonał w ciągu lat Tomasz 
Keler, fotograficzny kronikarz wydarzenia. 

Większą liczbę festiwalowych zdjęć będzie można 
oglądać w wakacje na darłowskim rynku podczas 
wystawy stacjonarnej, której wernisaż zaplano-
wany jest na koniec czerwca br.

Media i Sztuka 
Festiwal w Darłowie 
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Z  Cezarym Łazarewiczem, reporterem i  pisarzem, rozmawiamy 
o planowanym przez niego przewodniku po Darłowie. Książka ma 

się ukazać przed wakacjami przyszłego roku. 

Ja z Darłowa nigdy nie 
wyjechałem

- długo nie było na rynku aktualnego przewodnika po darło-
wie. przygotowywany przez pana, pojawi się 23 lata po pu-
blikacji poprzedniego, autorstwa zenona gałuszki… 
- Od razu zastrzegam: nie zamierzam pisać typowego prze-
wodnika turystycznego. A jeśli już nazwać planowaną książkę 
przewodnikiem, będzie to przewodnik osobisty. Oczywiście 
ktoś kto zechce, będzie mógł poszukać miejsc, które w książce 
się pojawią. Zastanawiam się jednak chwilami, czy taki zamysł 
nie odstraszy potencjalnych czytelników. 

- a może zachęci? książka napisana przez znakomitego repor-
tera, który pokazuje miasto swego urodzenia przez subiek-
tywny pryzmat własnej pamięci może być ciekawą lekturą. 
- Żyjemy w świecie, w którym nazwiska – poza celebryckimi 
- nie są rozpoznawalne, a czytanie książek nie jest modne.  
Tak więc może być różnie. Książka jako taka jest obecnie moc-
no passe. Opisywać jakieś miejsce w tej formie, zamiast poka-
zywać je kolorowo w Internecie, to jak wyjść na ulicę w zbroi. 

Ale dla mnie to ważne, bo uważam, że warto pewne rzeczy za-
chować od zapomnienia inaczej niż tylko w krótkiej migawce. 

- wiem, że pomysł na ten przewodnik rodził się długo. 
- Pierwszy raz burmistrz Arkadiusz Klimowicz namawiał mnie 
do jego napisania jakieś 6-7 lat temu. Później powracał do te-
matu, namawiał. W końcu przygotowałem wstępny plan, któ-
ry burmistrzowi się spodobał. 

- kiedy myśli pan o darłowie swojego dzieciństwa, jakie po-
jawia się wtedy pierwsze wyraziste wspomnienie?
-  Plaża, rozgrzany żółty piasek, zimna morska woda. Kiedy 
zamykam oczy, słyszę zgiełk tej plaży. On był inny niż współ-
cześnie: drące się dzieciaki, ktoś zachwalający cytronetę albo 
watę cukrową. Ludzi było dużo, ale nie tyle co obecnie, bo 
przecież nie było bazy turystycznej. Na plaży spotykali się 
głównie darłowiacy. Plaża wschodnia była wyłącznie dla nich, 
a zachodnia dla przyjezdnych. 

- kiedy to się zaczęło zmieniać? 
- Wraz z upadkiem komunizmu, choć już w latach osiemdziesiątych 
po stronie wschodnie kanału portowego zaczęły powstawać ośrodki 
wypoczynkowe. Ludzie mieli się już gdzie zatrzymywać, więc przy-
jeżdżali. Boom nastąpił w latach dziewięćdziesiątych. Każdy, kto miał 
dom albo kawałek placu, budował pensjonat. Dla mnie stało się to 
jakby niepostrzeżenie. Kiedy przyjeżdżałem do Darłowa jakieś kil-
kanaście lat temu, to było już inne miasto. Pojawiły się w tym czasie 
luksusowe hotele, przytulne pensjonaciki. Zmiana wręcz cywilizacyj-
na. To co obecnie dzieje się w inwestycjach po stronie wschodniej, 
jest imponujące. To kolejny duży skok w rozwoju. 

- dla małego chłopca tamto stare darłowo musiało być fascynują-
ce: zamek, legenda króla eryka, historyczny kościół, wąskie uliczki, 
wyspa na rzece... odbierał pan swoje miasto w taki sposób? 
- Zamek tak. Kościół również. Tam za ołtarzem stały sarkofagi z ko-
śćmi króla Eryka Pomorskiego czy księżnej Anny. Można było po-
dejść, dotknąć. Mama opowiadała mi, że byli tacy, co rozsuwali wie-
ko trumny Eryka i wyjmowali kości, strasząc nimi innych. Nie wiem, 
ile w tym prawdy, ale takie opowieści krążyły.
Zamek zaś w latach siedemdziesiątych, kiedy ja byłem dzieckiem, 
cały czas był remontowany. Jego restauracja zakończyła się w paź-
dzierniku 1988 roku. Ale ja miałem w klasie koleżankę, Monikę Bie-
lecką, której mama Ewa była kustoszem zamku i dzięki temu mogli-
śmy cichcem wchodzić do tego tajemniczego obiektu. To działało  
na wyobraźnię.

- była na przykład opowieść o podziemiach prowadzących z zamku 
do centrum miasta…
- Wykorzystał ją Marek Krajewski w swoim mrocznym kryminale 
zatytułowanym „Arena szczurów”. Tajemniczy korytarz miał łączyć 
zamek z domem, w którym później był pierwszy w mieście sklep sa-
moobsługowy, coś w rodzaju delikatesów. 

- Na powojennych zdjęciach darłowo wygląda na miasto z klima-
tem.
- Na zdjęciach wyglądało może dobrze, ale rzeczywistość skrzecza-
ła. Nic nie było remontowane, wszędzie wilgoć, grzyb. Po niesprzą-
tanych ulicach wiatr toczył jakieś papiery. To nie było sielankowe 
miasteczko jak dzisiejsze Darłowo, w którym wszystkie okna są wy-
mienione, a elewacje pomalowane. Ono od 1945 roku do lat siedem-
dziesiątych nie widziało malarskiego pędzla. Jak Niemcy pomalowali 
przed wojną, taki kolor przetrwał przez 30 lat. 

- a jak wyglądały lata osiemdziesiąte? 
- Zaczęły do portu przypływać niewielkie szwedzkie statki handlo-
we po zrębki. Latem przypływały pojedyncze jachty. Pojawiali się 
jacyś obcokrajowcy. Pełno było marynarzy. Rybacy czasami pływali 
na Bornholm. Nie było to miasto portowe jak Szczecin czy Gdańsk, 
ale zaczął się jakiś ruch, zrobiło się nam bliżej do Zachodu.

- pojawiło się okno na świat?
- Morze zawsze nim było. Ale mój ówczesny świat to blok mieszkal-
ny przy ulicy Królowej Jadwigi i ludzie, którzy w nim mieszkali. Mam 
z wieloma kontakt do dzisiaj, niezależnie czy pozostali w Darłowie, 
czy z niego - jak ja – na stałe wyjechali. 

- a propos ludzi. w latach osiemdziesiątych w darłowie ujawnia 
się grupa ludzi, którzy są z prawdziwego zdarzenia opozycją po-
lityczną. to był fenomen, bo wydawało się, że opozycja to tylko 
duże ośrodki. 
- Zaczęło się trochę od przypadku. Spotkaliśmy jako grupa rówie-
śników panią Ninę Górecką. Ona zaś była przyjaciółką pani Zy-

skowskiej, która mieszkała w pobliżu liceum. Mieszkał tam również  
Marek Łuba, który był moim najlepszym kolegą. Zaczęliśmy się u niego 
spotykać. W Darłówku w stanie wojennym komuniści urządzili obóz 
internowania. Pielęgniarką w nim byłą moja kuzynka Ela Betlińska.  
To ona zaczęła przynosić nam „bibułę”, czyli wydawnictwa publiko-
wane poza cenzurą. Z kolei mój wujek, Eugeniusz Duwe, zaangażo-
wał się w kościelną akcję organizowania wakacji dla prześladowa-
nych ludzi opozycji. Można więc było spotkać twarzą w twarz głośne 
opozycyjne nazwiska. Poza tym było to kolejne źródło nielegalnej 
literatury. Niektóre tytuły pamiętam do dziś: „Pytania o Rosję” An-
drzeja Drawicza, „Nomenklaturę” Michaiła Woslenskiego… Literatu-
ra krążyła coraz szerzej.

- kluczowa postać to jednak Nina górecka.
- Janina Górecka to wówczas już była żona jedynego darłowskiego 
pisarza Zbysława Góreckiego, który „słynie z tego, że na wybory 
nie chodzi”. Wokół niej to środowisko się zbiera. Najpierw chodzi-
my i tylko gadamy, później zaczynamy myśleć o własnych ulotkach. 
Skonstruowaliśmy maszynę, a właściwie prostą ramkę, do ich po-
wielania. Przyjeżdża Przemek Gosiewski, który studiuje w Gdańsku, 
opozycyjnej stolicy Polski, i przywozi nam ze stoczni wałek do dru-
kowania. Nagle to zaczyna funkcjonować. Przychodzi 1986 rok, póź-
niej plan budowy u nas elektrowni atomowej po fiasku Żarnowca. 
My zaczynamy się aktywizować, a łączy nas właśnie pani Nina jako 
swego rodzaju patronka i mentorka. 

- powstał wówczas ruch wolność i pokój, czysto młodzieżowa opo-
zycja.
- Ja się do WiP-u włączyłem, Maciek Klimowicz, Maciej Majewski. 
Arek Klimowicz jest wówczas na studiach medycznych we Wrocła-
wiu, ale regularnie przyjeżdża. Przy wsparciu pani Niny zorganizo-
waliśmy nawet gazetę. Grupka gówniarzy wyrobiła sobie kontakty 
w mieście i z opozycją na zewnątrz - coś niesamowitego. Kiedy 
przychodzi przełomowy rok 1989 zebranie założycielskie Komi-
tetu Obywatelskiego Solidarności organizuje w swoim mieszkaniu 
Maciek Klimowicz, który wtedy chyba jeszcze chodził do liceum.  
To my ściągaliśmy do komitetu różnych zacnych ludzi, którzy się 
chcieli zaangażować. I tak to się zaczyna, a dla mnie właściwie koń-
czy, bo zaczynam wówczas pracę dziennikarską i coraz rzadziej by-
wam w Darłowie. 

Cezary Łazarewicz z mamą na spacerze. 
Darłowo, ulica Rynkowa, rok 1969 lub 1970 
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- z tej „grupy gówniarzy” i w ogóle darłowa tamtego czasu wzięło się kil-
ka istotnych w polityce nazwisk.
- Przemek Gosiewski był wicepremierem, Stanisław Gawłowski wicemi-
strzem, wieloletnim posłem, obecnie senatorem, a Arek Klimowicz jest od 
2002 roku burmistrzem Darłowa. 

- z innej politycznej „parafii”, ale z darłowa, pochodzi bartosz arłukowicz.
- Wtedy, w okresie przełomowym, jego nie było widać. Zajęty był nauką. 
Jemu zresztą byłoby trudno się zaangażować w to, co my robiliśmy, bo jego 
ojciec był wysokiej rangi urzędnikiem i działaczem PZPR. Ja wtedy byłem 
bardzo radykalny i waleczny, muszę dodać. 

- a z okolic darłowa wziął się barwny trybun ludowy andrzej lepper.
- To już trochę później. Nie byłoby Leppera w polityce, gdyby nie woje-
woda koszaliński Stanisław Socha. Była powódź, która rolnikom zniszczyła 
nieubezpieczone uprawy. Lepper i jego koledzy zażądali wprowadzenia 
lokalnego stanu klęski żywiołowej, bo wtedy za straty zapłacić mogłoby 
państwo. Ale tego wojewoda nie chciał albo nie mógł zrobić, i na tym wy-
rosła Samoobrona. To był rok 1991, ja piszę jeden z pierwszych tekstów 
do „Gazety Wyborczej”, a Lepper udziela jednego z pierwszych swoich 
wywiadów. 

- rozumiem, że między innymi ci ludzie będą bohaterami książki?
- Tak, również Andrzej Lepper, bo mam sporo anegdot z nim związanych. 
W ogóle chcę, żeby cała ta moja opowieść była mocno anegdotyczna. 
Tacy ludzie jak Nina Górecka i Zbysław Górecki to byli ludzie ważni. Ważni 
dla mnie, mojego kręgu, ale również w ogóle dla Darłowa. Zwłaszcza pani 
Nina. W ten sposób, mam taką nadzieję, zostanie po niej ślad w pamięci nie 
tylko mojej. Zasługuje na to bez najmniejszego wątpienia. 

- a będą nawiązania na przykład do leopolda tyrmanda i jego powieści 
zatytułowanej „siedem dalekich rejsów”, osadzonej w realiach darłow-
skich albo wspomnianej powieści marka krajewskiego, żywo związanego 
z miastem? 
- Oczywiście. Nie sposób ich nie wspomnieć, tak jak innych związanych 
z miastem książek i filmów. Mam listę nazwisk, miejsc, zdarzeń, o których 
chcę opowiedzieć. Ona jest dosyć długa, ale wciąż niezamknięta. Dopóki 
nie napiszę, wciąż coś może na nią jeszcze trafić. I chcę jasno powiedzieć, 
że wśród postaci nie skupię się wyłącznie na tych jakoś powiązanych z poli-
tyką. Musi się przecież pojawić pan Ulanowski, pan Makarski, pan Dorał. To 
są lokalne marki, które darłowiacy doskonale znają. Na przykład mimo że 
od dawna nie ma Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Kuter”, to 
wciąż wszyscy idą po ryby do „Kutra” a po ciastka do „Makarskich”. 

- czeka pana dużo pracy…
- ..., którą warto podjąć. Ja jako „człowiek prowincji” tak naprawdę nigdy 
nie wyjechałem z Darłowa. To wciąż jest dla mnie ważne miasto i punkt 
odniesienia. W Warszawie mam mnóstwo kolegów, którzy starają się 
ukryć swoje miejsce pochodzenia, a ja wręcz przeciwnie. Na każdym kroku  
to podkreślam, bo ja się Darłowa nie wstydzę. Mam w nim wciąż „bazę”. 
A kiedy mówię o bazie, myślę o ludziach, do których zawsze mogę się 
zwrócić o pomoc. Jest ich coraz mniej, bo na przykład moi rodzice umarli, 
ale niezmiennie myślę o Darłowie z ogromnym sentymentem. Chciałbym 
często do niego wracać, ale czas i okoliczności dają coraz mniej okazji. Je-
stem niezmiernie dumny z tego, że moje dzieci również uważają Darłowo 
za swoje miejsce, miasto dla nich ważne. 

- tak więc na pewno nie będzie to typowy przewodnik. co na to zlecenio-
dawca, czyli burmistrz darłowa?
- Myślę, że gdyby chciał typowego przewodnika, siły promocyjne miasta, 
by go zrobiły. Zwrócił się jednak do mnie, a więc celem zamówienia jest coś 
innego niż klasyczny przewodnik turystyczny. Sam jestem ciekaw efektu. 

Cezary Łazarewicz (ur. 1966) – dzien-
nikarz prasowy, reporter i  publicysta. 
Publikował w  czołowych polskich tytu-
łach prasowych, między innymi „Gaze-
cie Wyborczej”, „Przekroju”, „Polityce”. 
Autor wielu książek reporterskich: Kaf-
ka z  Mrożkiem. Reportaże pomorskie 
(2012), Sześć pięter luksusu. Przerwa-
na historia domu braci Jabłkowskich 
(2013), Elegancki morderca (2015), Żeby 
nie było śladów. Sprawa Grzegorza 
Przemyka (2016), Tu mówi Polska. Re-
portaże z  Pomorza (2017), Koronkowa 
robota. Sprawa Gorgonowej (2018), 
1968. Czasy nadchodzą nowe (2018, 
wraz z  Ewą Winnicką) i  Nic osobiste-
go. Sprawa Janusza Walusia (2019).  
Za Żeby nie było śladów otrzymał Na-
grodę Literacką Nike, Nagrodę im. 
Oskara Haleckiego przyznawaną dla 
najlepszych książek popularnonauko-
wych poświęconych historii Polski w XX 
wieku oraz Nagrodę MediaTory w kate-
gorii Obserwator. Książka ta otrzymała 
również tytuł Książki 2016 roku w plebi-
scycie Radia Kraków, była nominowana 
do nagrody Śląski Wawrzyn Literacki 
i  Nagrody Historycznej im. Kazimierza 
Moczarskiego oraz znalazła się w finale 
Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego.
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Maroko kojarzymy z  wakacjami, aromatycznymi potrawami, błękitem nieba. Jako turyści zaledwie 
ocieramy się o  jego niezwykle bogatą i  bardzo starą kulturę. Katarzyna Ławrynowicz, koszalinianka,  
od dziesięciu lat mieszka i pracuje w Douar Dlam, historycznej dzielnicy Marrakeszu.  Z pasją prowadzi bloga 
„U mnie w Marrakeszu”. Dla wydawnictwa Pascal napisała przewodnik, a rodakom na miejscu pokazuje 
szlaki poza głównymi trasami turystycznymi. Z  wykształcenia artystka plastyk, z  nieustanną potrzebą 
tworzenia i czułością na piękno, sztukę i kulturę. W rodzinnej manufakturze naturalnych kosmetyków, 

organicznych olejków dotyka obu światów współczesnego Maroka – tradycyjnego i nowoczesnego. 

Ciepły wiatr od Marrakeszu
KATARZYNA ŁAWRYNoWICZ 

- jest maroko turystyczne i to mniej turystyczne. to drugie 
być może bardziej interesujące. 
- Maroko poza szlakiem turystycznym to zwykłe życie prze-
ciętnych ludzi. Ludzi z jednej strony takich samych jak my, 
którzy mają swoje smutki, radości, marzenia, pragnienia, po-
szukujących szczęścia dla siebie i bliskich, a z drugiej strony 
posiadających odmienne od naszych normy społeczne, tra-
dycje, obrzędy, wierzenia, sposób modlenia się czy ubioru. 
Dla mnie najbardziej wartościowe i fascynujące zawsze było 
spotkanie właśnie z nimi. Oznaczało faktyczne poznawa-
nie świata, które sprawia, że poznajesz także i siebie. Stric-
te turystycznie w Maroku byłam tylko raz podczas swojej 
pierwszej podróży, kolejne pobyty spędzałam w domu mojej 
marokańskiej koleżanki z jej rodziną w tradycyjnej dzielnicy 
Marrakeszu. Turyści najczęściej widzą Marrakesz jako mia-
sto pełne pośpiechu i zgiełku. Jednak poza obrębem tury-
stycznym marokańskie lokalne życie jest proste i powolne, 
a Marokańczycy nie bardzo przejmują się czasem i punk-

tualnością. Ludzie spędzają godziny na rozmowach, pieką 
codziennie domowy chleb i gotują czasochłonne posiłki, 
celebrując każdego dnia wspólne jedzenie w większym gro-
nie. Nadal wielu potrafi siedzieć bez telefonu w ręku i tylko/
aż istnieć - być, czuć i widzieć. Autobusy miejskie czy mię-
dzymiastowe jeżdżą bez rozkładu, a te lokalne międzymia-
stowe na odjazd będą czekać, aż cały autobus się zapełni.  
Ile to potrwa? A kto to wie! Kiedy zbiorą się ludzie. Może go-
dzina, może dwie… A gdzie nam się śpieszy? 

- tłumy turystów odwiedzają maroko, zadeptując natural-
ny koloryt, często zamieniając go w komercyjną „ustawkę”. 
i kiedy wydaje nam się, że doświadczamy egzotycznego 
miejsca, jest ono pewnego rodzaju kreacją. 
- Turystyka w swojej klasycznej formie jest czystym biznesem, 
który sprzedaje produkt. Wytwarza się oczekiwania, a później 
je sprzedaje.  Mieszkańcy biednych państw uzależnieni od tu-
rystyki szybko dopasowują się do roli, która jest im narzucona. 

- przeciętny turysta zdaje się być nieświadomy większości tego, co się 
wokół niego dzieje, ale bierze w przedstawieniu czynny udział. 
- Jeśli oczekuje doświadczenia typu „egzotyczna kraina rodem z Ty-
siąca i jednej nocy, tancerki brzucha w piaskach Sahary” - to taki pa-
kiet znajdzie się na miejscu. Jest popyt, pojawia się podaż. Tymczasem 
bliskowschodnie tancerki brzucha, jakie mamy w swojej wyobraźni 
i jakie możemy spotkać w klubach, restauracjach dla turystów, nie są 
częścią marokańskiej kultury. Szisza nie jest tu zupełnie popularna lo-
kalnie, ale turystycznie dostępna. Kebab czy falafel także nie jest czę-
ścią tutejszej kuchni, ale w centrum turystycznym występuje bardzo 
powszechnie.  

- przyjmuje się, że państwo z większością muzułmańską jest automa-
tycznie państwem z kulturą arabską. 
- Działa stereotyp. W istocie w Maroku dominuje kultura rdzennej 
ludności Afryki Północnej, czyli Amazigh zwanych również Berberami. 
Stanowili większość społeczeństwa, dziś około połowę. 
Zatem jedna strona płaci drugiej za określone przeżycia. W skali glo-
balnej w turystyce nie występuje miejsce na dialog. Na spotkanie czło-
wieka z człowiekiem. Mieszkańcy widzą w turystach chodzące ban-
komaty, a turyści czują się jak w wielkim bezkresnym skansenie, gdzie 
wszystko jest dla nich. Wszystko i wszystkich „obcykuje” się apara-
tem, nie pytając nawet ludzi o zgodę. Takie zdjęcia bywają nawet póź-
niej używane komercyjnie. Im miejscowi będą bardziej egzotyczni, tym 
lepiej, ale gdy poproszą o 1 euro w zamian za zdjęcie, które wykonano 
im na ulicy bez pytania, to turysta się obrusza. Jednocześnie zazwy-
czaj turysta ma nieprawdziwe przekonanie, że samym swoim pobytem 
wspiera miejscowych. W popularnej formie wyjazdów poprzez biura 
podróży, formułę all inclusive, w kurortach, sieciowych hotelach ob-
serwuje się najwyższy stopień wycieku (leakage), czyli pieniądze wy-
ciekają z powrotem na Globalną Północ, a nie do lokalnej gospodarki. 
Dlatego powstał termin neokolonializm turystyczny. Tworzenie tzw. 
peryferii przyjemności w państwach postkolonialnych, rozwijających 
się pod potrzeby i wyobrażenia turystów z Globalnej Północy. To czę-
sto w wielu aspektach jest przedłużeniem dziedzictwa kolonializmu. 
Świadoma turystyka zatem jest bardzo ważna. 

- które więc regiony są warte zobaczenia i dlaczego?
- Maroko ma naprawdę dużo do zaproponowania. Zarówno południo-
wa część kraju z Górami Atlas, Saharą, Oceanem Atlantyckim i Marra-
keszem czy Essaouirą,  jak i północna część wraz z Fezem, niebieskim 
miastem Chefchauen, rzymskimi ruinami Volubilis i Tangerem z Mo-
rzem Śródziemnym. Mnie oczywiście bliższe jest południe, a miłość  
do Marrakeszu bezkresna, ale wielu podróżników podziela moje zda-
nie, uważając, że południe oferuje więcej. Określa się, że to tu zaczyna 
się Afryka, a Marrakesz jest do niej bramą. 

- Na co zwrócić uwagę?
- Trzeba koniecznie spróbować tradycyjnej kuchni! Ja polecam tadżin 
w Górach Atlas, na przykład w miejscowości Ourika czy Imlil. Abso-
lutnie tam smakuje najlepiej! Harira oraz naleśniki baghrir czy placki 
msemen to także jedne z faworytów! 
Oprócz zabytków warto pogubić się w labiryntach mediny Marrake-
szu czy Fezu i zajrzeć do warsztatów lokalnych rzemieślników, którzy 
podtrzymują wiekowe tradycje w wytwarzaniu marokańskich wy-
robów takich jak dywany, galanteria skórzana, ceramika, dekoracje 
z drewna czy metalu. Maroko to wyjątkowa kraina pod względem rze-
miosła i sztuki, dlatego też chwyta za serce bardzo mocno artystyczne 
dusze.  
Warto będąc w Marrakeszu zobaczyć drugie oblicze miasta i jego 
mieszkańców, udając się do jego nowoczesnej części zwanej Gueliz. 
A zwrócić uwagę należy, by kupować, jeść i spać, wspomagając przede 
wszystkim lokalne biznesy i ludzi.  Czasem automatycznie wydaje nam 
się, że ludzie za swoją pracę są adekwatnie wynagradzani, a nie za-
wsze tak jest. Często kelnerzy w zwykłych, niedrogich barach zara-
biają tylko tyle, ile uzbierają z dobrowolnych napiwków od klientów, 
a sprzedawcy na bazarach często tylko tyle, ile uda im się wynegocjo-
wać powyżej ustalonej z ich szefem ceny. Stała pensja, legalna praca 
często nie istnieje, więc również ubezpieczenie zdrowotne czy składki 
emerytalne. 

- jak powinniśmy się zachowywać, aby uszanować kulturę i tradycję? 
czy tego oczekują od nas marokańczycy, czy na zachowanie tury-
stów przymykają oko?
- Tak naprawdę chcą zwykłego ludzkiego szacunku, a poza tym nie 
wymagają, by turysta zmienił swój ubiór czy cokolwiek w tym stylu. 
Czy przymykają oko? Przymykają. Raz widziałam parę turystów, która 
weszła do środka meczetu tak jak stała, czyli nawet w butach na dy-
wan. Nikt nie zareagował, po chwili sami wyszli. Jednak powinniśmy 
pamiętać, że miejsca takie jak meczet służą do codziennych modlitw 
i nie są turystyczną atrakcją. Jedynie Hassana II w Casablance jest 
meczetem, który można zwiedzać. Jest to też jeden z największych 
meczetów na świecie.  

- kultura muzułmańska jest bardzo ciekawa, ale też wydaje się nie-
zrozumiała. 
- Trudna, niezrozumiała, dziwna – to wszystko sprawiało, że pojawiała 
się chęć poznania. Im głębiej wchodziłam w to tutejsze życie, im więcej 
miałam pytań, tym więcej odnajdywałam odpowiedzi. Im więcej mija-
ło miesięcy i lat poświęconych na obserwacji, czytaniu, im lepiej zna-
łam język, by rozmawiać samodzielnie z ludźmi, tym bardziej wszystko 
stawało się oswojone. Dużo zależy od naszego uosobienia i sposobu, 
w jaki chcemy żyć, jakie mamy priorytety i czego szukamy w życiu, 
gdzie widzimy szczęście i sens. Dla mnie wiele rzeczy przy wejściu 
w tradycyjne środowisko nie było wyzwaniem, jak niepicie alkoholu, 
niechodzenie na dyskoteki czy ubieranie sukien. Wiedziałam, że to bę-
dzie dla mnie podróż do wewnątrz, w stronę samopoznania i rozwoju. 
Gdy zanurzasz się dogłębnie w inne uwarunkowanie kulturowe, nagle 
zaczynasz widzieć program, w którym wyrosłeś w swoim kraju. 

I   4 0   I I   4 1   I



- obca kultura staje się zwierciadłem, w którym się przeglądamy? 
- Wkładasz te obce „buty” i nagle czujesz, że twoje stare miały inny 
fason, różniły się tu i tam, a gdzieś były podobne. To nigdy nie była 
prosta droga, ale realizację duchową widzę jako sens swojego życia.  
Drugą motywacją był tutejszy styl życia, czyli slow life - bez presji, 
pościskanych terminów, bez biegu w kołowrotku, odnajdując swój 
balans, dbając o siebie i innych wkoło. Lokalne społeczności są ko-
lektywne, idą przez życie razem. Tworząc wspólnoty, dzielą radości 
i smutki. Duże rodziny, wielu przyjaciół, sąsiadów, dzieci, dużo doty-
ku, uścisków, posiłków, mnogość, bogactwo wspomnień i uczuć. To 
taka obfitość życia nie związana do końca z monetą. Z biegiem lat 
nasiąkasz emocjonalną pełnią nieznającą samotności. Jesteś częścią 
organizmu, a relacje są autentycznie bliskie. Wybrałam życie, kładąc 
nacisk na jakość, idąc w zgodzie ze swoim sercem. Po niełatwej dro-
dze aklimatyzacji udało mi się to osiągnąć, a „nowe buty” pozwoliły 
mi coraz to lepiej czuć swoje własne nogi i rozumieć swoje kroki. 

- Napisałaś przewodnik po marrakeszu, dzielisz się swoimi spostrze-
żeniami na mediach społecznościowych. czujesz się ambasadorką 
tego miejsca?
- Hmm, nie wiem czy ambasadorką. Długo całą swoją wiedzę, do-
świadczenia, całą tę pasję, bo jestem po prostu opętaną pasjonatką - 
trzymałam tylko dla siebie czy przyjaciół. Bardzo nieśmiało zaczęłam 
tworzyć bloga na Facebooku i Instagramie zaledwie ze trzy lata temu. 
Następnie zupełnie naturalnie zaczęłam oprowadzać Polaków po 
Marrakeszu, opowiadając im o życiu codziennym Marokańczyków, 
przybliżać im ten niezrozumiały dla nich świat. Następnie Pascal sam 
zaproponował mi napisanie przewodnika po Marrakeszu. To opowia-
danie stało się próbą budowania mostu porozumienia międzykultu-
rowego, w nadziei na odkrycie wspólnego lądu ponad uprzedzeniami, 
lękami i wrogością, które wynikają często z braku wiedzy. Jestem 
bardzo wdzięczna i szczęśliwa, że ludzie uznają moje treści za warto-
ściowe, i że to co chcę powiedzieć ma znaczenie.  

- komu łatwiej byłoby żyć – tobie w maroku, czy twojemu mężowi 
w polsce?

- Mnie w Maroku, bo tak chciałam. Mój mąż przyjeżdża do Polski, ale 
nie chciałby w niej mieszkać. Jeśli miałby zostać w Europie, to pewnie 
wybrałby Hiszpanię, ale tak naprawdę nigdy nie myślał, by się wypro-
wadzać z Maroka. Rodzina męża prowadzi pokoleniowy biznes, więc 
on zawsze wiedział, że będzie go kontynuował i rozwijał. Prowadzimy 
sklepy na medinie Marrakeszu i produkujemy naturalne ręcznie ro-
bione kosmetyki, oleje, sprzedajemy zioła czy przyprawy. Zostawić 
biznes, sklepy, nieruchomości by zaczynać gdzieś wszystko od zera? 
On lubi swoją pracę, a wiele naszych kosmetyków to jego receptury. 

- czy marokańczycy są tolerancyjni i ciekawi innych kultur?
- Myślę, że jako większość tak. Wpływ na to ma fakt, ze Maroko od 
wieków jest państwem wieloetnicznym, wielowyznaniowym, wielo-
języcznym i wielokulturowym.  Wspomniani już Amazigh, Arabowie, 
Żydzi, ludność saharyjska, subsaharyjska, Francuzi i Hiszpanie wszy-
scy razem historycznie budowali różnorodne oblicza Marokańczy-
ków. W Marrakeszu mamy synagogi, kościoły (katolicki i ewangelicki), 
meczety, cmentarz muzułmański, żydowski i europejski. W Kościele 
katolickim znajdziemy nawet polskiego księdza. Oprócz turystów 
z całego świata (od Japonii po Meksyk) żyją tu na stałe także liczni 
zagraniczni rezydenci. Ostatnio młodych Marokańczyków niezwykle 
wciągnęła moda na Koreę Południową. Słuchają k-popu, oglądają 
koreańskie seriale, a w związku z tym popularne są także koreańskie 
kosmetyki i ogólna stylistyka. 

- jak wygląda twój typowy tydzień?
- Po prostu sobie żyję. Zajmuję się córką, zaprowadzam, przyprowa-
dzam ze szkoły, gotuję, sprzątam. Lubię każdego ranka kupować wa-
rzywa, owoce, świeże zioła, które tutaj wylewają się na ulicach. Życie 
towarzyskie ma tu inny wymiar i jest zazwyczaj częścią codzienności, 
jak już wspomniałam. Praktycznie zawsze u mnie w domu są dzieci 
dwójki sąsiadów, więc w istocie mam więcej niż jedno dziecko.  Pra-
cuję także w naszej manufakturze. Czasem przy produkcji, a czasem 
komputerowo, mailując z klientami, przygotowując faktury, oferty, 
katalogi, projektując etykiety, koordynując.  Bardzo dużo czytam, pi-
szę, czasem nadal maluję, ćwiczę jogę. 

- jak żyje się marokańskim kobietom? wciąż mało o nich wiemy, bo na 
pierwszy plan wysuwają się zazwyczaj mężczyźni.
- Nie ulega wątpliwości, że w państwie nadal jest jeszcze dużo do zrobie-
nia, jeśli chodzi o kwestie równouprawnienia. W państwach biedniejszych  
i ze słabszą edukacją proces trwa dłużej. Style życia toczone przez maro-
kańskie kobiety są jednak dziś bardzo różnorodne. Współczesne mieszkan-
ki Maroka pracują na przeróżnych stanowiskach: policja, urzędy, polityka, 
szpitale, szkoły, zakładają firmy. Równocześnie są kobiety nieumiejące pi-
sać i czytać. Jedne pracują, bądź bardzo by chciały, a inne nawet pomimo 
ukończenia studiów nie chcą pracować i wolą zostać w domu. Jedne noszą 
mini i obcasy, inne obcisłe dżinsy z chustką na głowie, a jeszcze inne zakry-
wają twarz. Gdy stajemy się częścią społeczeństwa i poznajemy tutejsze 
kobiety, szybko orientujemy się, że nie są to w większości usposobienia ule-
głe, a raczej cechują się iście afrykańską siłą, walecznością i wytrwałością. 
W rodzinach najczęściej to starsze kobiety rozdają karty, więc z teściową 
lepiej mieć dobre relacje. 
Maroko pod wieloma względami różni się od innych państw muzułmań-
skich, gdyż w kulturze Amazigh kobiety zajmowały wysoką pozycję i tak 
dziś np. Maroko to jedyne państwo muzułmańskie, w którym funkcje nota-
riusza od spraw związanych z prawem islamskim (adoul) mogą sprawować 
także kobiety, czyli m.in. udzielać ślubów tak jak u nas tą funkcje pełnią 
tylko mężczyźni-księża. 

- jak marokańczycy odpoczywają? gdzie jeżdżą na wakacje?
- Marokańczycy uwielbiają biwakować – zabrać pół domu do samochodu 
i jechać w naturę z rodziną, przyjaciółmi. Bedą obierać warzywa, gotować 
tadżiny na węglach, herbatę w czajniku ze świeżą miętą, nie zapomną o de-
serze, napojach, owocach. Na porozkładanych kocach, poduszkach leża-
kują pod gołym niebem.  Niekiedy zabierają nieduże bębny i urozmaicają 
sobie czas tradycyjną muzyką i śpiewem. 
Bardzo wąska grupa społeczna może pozwolić sobie na wyjazdy wakacyj-
ne zagraniczne, a wiza najczęściej jest wymagana. Ludzie, których stać na 
jakikolwiek wyjazd często latem udają się nad ocean. 

- Niesamowita przyroda zachwyciła niejednego filmowca. tu powstały 
niektóre sceny „gladiatora”, „w sieci kłamstw” czy „sex w wielkim mie-
ście”. 
- Mało kto wie, że w Maroku jest największe studio filmowe na świecie, 
czyli Atlas Film Studios. Na 31 tysiącach metrach kwadratowych nakręco-
no zaskakującą liczbę hollywoodzkich hitów. Zróżnicowany krajobraz, od 
pustyni po zaśnieżone góry, przez plaże i klimatyczne miasta po światło, 
piękno i stabilną, bezpieczną, pokojową atmosferę w państwie. Scorsese 
kręcąc film „Kundun” przekształcił góry Atlas w Tybet, średniowieczny ksar 
Ait Ben Haddou zagrał m.in. egipskie miasto w filmie „Mumia” czy staro-
żytne afrykańskie miasto Zucchabar z czasów rzymskich w „Gladiatorze”. 
Marokańska Sahara zagrała z Tomem Hanksem m.in. w „Hologramie dla 
króla” jako Arabia Saudyjska, a w „Misja niewykonalna” medina Marrakeszu 
grała Pakistan, gdzie Nicholas Cage jeździł na osiołku. Swoją drogą ja też 
pamiętam niejeden film kręcony w Marrakeszu i jeżdżące ekipy filmowe, 
pozamykane drogi, korki, ponieważ Tom Cruise ścigał się w „Mission: Im-
possible 5” po mieście. 

- i tak na koniec, dla tych co planują wakacje w tych rejonach: co przeczy-
tać, co spakować, co koniecznie przywieźć ze sobą do polski?
- Warto poznać odrobinę historii państwa, kulturę i zorientować się, co 
może być tu dla nas najbardziej interesujące. Inaczej w końcu przygotu-
je się osoba uwielbiająca dziką przyrodę, a inaczej miłośnik architektury. 
Warto spakować podstawowe sprawdzone leki (zwłaszcza na ewentual-
nie problemy żołądkowe czy przeziębienie), krem z wysokim filtrem UV  
i wygodne buty! 
Co warto przywieźć do Polski? Wybór na bazarach jest szalony!  Na pewno 
wartymi uwagi są: przyprawy, olej arganowy, czarne mydło czy perfumy 
w kostkach i olejkach, marokańskie tradycyjne kapcie zwane babouche, 
ceramika lub biżuteria berberyjska. 
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Po ponad roku świat zaczął się odmrażać. 
Dokąd wysłać stęsknione podróżniczych 
wrażeń ciała i dusze? Dla tych, którzy nie od 
razu zechcą ruszać za oceany, polecam miejsce 
bliższe, w którym znajdą wszystko, czego dusza 
i ciało zapragnie - Toskanię. 

W krainie 
czarnego 
koguta 

Autor: Beata Ostrowska  |  Fotografie: Jarosław Rochowicz

t o dosyć prosta podróż i dogodny dojazd. 
Tanie linie lotnicze, które latają do Pizy 
z Gdańska i kilku innych lotnisk, dowiozą 
nas tam w niecałe dwie godziny. A stamtąd 

już wypożyczonym na miejscu samochodem szybko 
dostaniemy się w głąb Toskanii, gdzie najlepiej za-
trzymać się w którejś z licznych winnic oferujących 
noclegi lub wynająć pokój w jednym z urokliwych 
starych toskańskich miasteczek. 

Można też wybrać się własnym samochodem i zaba-
wić na  dłużej. Bo Toskania oferuje bardzo szerokie 
spectrum atrakcji  i każdy znajdzie tam coś dla siebie. 

Jest to region, który ma dosłownie wszystko i w któ-
rym można spędzać tygodnie i miesiące, nie nudząc 
się ani przez chwilę. Średniowieczne miasta, począw-
szy od stolicy regionu Florencji z jej zapierającymi 
dech w piersiach zabytkami, katedrami i muzami, ra-
tuszem Palazzo Vecchcio, przed którym stoi symbol 
miasta – Dawid, słynna rzeźba, a właściwie jej kopia, 
Leonarda da Vinci.  

Nie sposób ominąć równie starej i zabytkowej Sieny 
z jej owalnym rynkiem, na którym dwa razy w roku 
odbywają się słynne wyścigi konne Palio. Podobnie 
jak kamiennego miasta San Gimignano, nazywanego 
średniowiecznym Manhattanem z racji zachowanych 
13 wysokich wież czy Volterry pamiętającej czasy 
Etrusków, nie wspominając o licznych małych, nie-
zwykle malowniczych miasteczkach,  w których czas 
jakby się zatrzymał. 

Toskania ma także  fragment wybrzeża nad mo-
rzami Liguryjskim i Tyrreńskim oraz  oczywiście 
to, z czego słynie najbardziej – malownicze, pa-
górkowate krajobrazy poprzecinane rzędami 
smukłych cyprysów i dywanami winnic. Tysiące 
hektarów porośniętych winoroślą. 

Na wiNo do stiNga

Bez wątpienia to raj dla koneserów wina i enotu-
rystyki. Nic dziwnego, że w tym regionie Włoch 
coraz więcej gwiazd show biznesu, biznesu i po-
lityki chce mieć swój własny kawałek świata. 
Przykładem choćby Sting, który wraz z żoną już 
20 lat temu kupił XVI-wieczną posiadłość koło 
Greve in Chiatni. Początkowo miała służyć jedy-
nie jako letnia rezydencja rodziny, ale 350-hek-
tarowy teren stwarza tyle  możliwości, że słynny 
wokalista i jego żona zdecydowali się na poważ-
ną produkcję wina i oliwy. 

Obecnie w winnicy Tenuta il Palagio powsta-
ją wina, którym Sting nadaje nazwy pocho-
dzące od tytułów jego piosenek, m.in. „When 
we dance”. Winorośle, jak dowiedli naukow-
cy, lubią muzykę, a tym rosnącym w  Tenu-
ta il Palagio z pewnością jej nie brakuje. Na 
YouTube można znaleźć fragmenty kameral-
nych mini koncertów, które Sting czasami urzą-
dza dla swoich gości. A może nim zostać nie-
mal każdy, bo winnica dysponuje domami dla  
turystów.  
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Jeśli jednak nie stać nas na noclegi u Stinga, zawsze można po-
jechać do winnicy, aby w firmowym sklepie spróbować i zakupić 
kilka jego  win. 

agrotUrystka w wersji de lUx

Panująca od lat moda na Toskanię, sielski kawałek świata, sprawił, że 
ceny poszybowały tam jak szalone. Dzisiaj hektar winnicy kosztuje 
około miliona euro. Wraz z rozwojem enoturystyki wzrosły też nie-
stety ceny pobytów w winnicach. 

Kiedy siedem lat temu zatrzymaliśmy się w gospodarstwie Agrituri-
smo Marmoraia, ceny były dla nas akceptowalne, choć nie niskie. 
Dwa lata temu już nie. Wbrew nazwie nie jest to bowiem agrotu-
rystyka w naszym tego słowa znaczeniu. To raczej pieczołowicie 
i z wielką finezją odrestaurowana kilkusetletnia wiejska posiadłość 
z kompleksem kamiennych obiektów, którym przywrócono dawną 
świetność i urządzono w wysokim standardzie, acz nienachalnym 
stylu. Pokoje w niezależnych domkach rozrzucone są na całym te-
renie, tak aby nikt nikomu nie zakłócał intymności i ciszy. Jest tam 
oczywiście basen, winiarnia i restauracją, z której roztacza się wspa-
niała panorama na położone w dole winnice, nad którymi czuwają 
w oddali wieże San Gimignano. 

Właścicielem Marmoraii, której nazwa podobno pochodzi od dźwię-
ków modlitw szeptanych w murach klasztoru przez zakonnice, jest 
Giuseppe Passoni, mediolański przedsiębiorca i jego żona Franca. 
W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku przejęli oni zrujnowa-
ną farmę, aby w 1995 roku wyprodukować pierwsze wino. Kiedy 
w 2012 roku do rodzinnego interesu dołączył syn, 23-letni wówczas 
Alessandro, farma nabrała eleganckiego sznytu, a produkcja wina 
i oliwek - organicznej formy. 

Na 30 hektarach rodzina Passonich uprawia wino, a na kolejnych 
dziesięciu oliwki, których często dogląda… dron, przesyłając obraz 
do zarządcy i przebywającego akurat w Mediolanie właściciela. Poza 
szumem drona żaden inny dźwięk nie zakłócał tam naszego spokoju. 
No może poza kelnerem, który do stolika ustawionego na zewnątrz 
restauracji z włoskim sobie temperamentem przynosił nam śniadanie. 
I przyznać muszę, że poranne cappuccino na trawie pośród winnic 
z widokiem na wieże San Gimignano to chwile, do których zawsze 
będę wzdychać, dla których warto czasem nadwyrężyć swój budżet.  

Ale nie trzeba wydawać fortuny, aby spróbować ich wina. Jak w nie-
mal każdej winnicy w Toskanii, przyjmą Cię z otwartymi ramionami, 

nawet jeśli chcesz tylko skorzystać z restauracji, przyjechać na degu-
stację i kupić butelkę wina.  A słyną z białego, rześkiego wina Vernaccia 
di San Gimignano, no i oczywiście z chianti.     

przepis Na chiaNti 

Toskania to chianti, a chianti to Toskania – dwie nierozerwalne silne 
marki, które bez siebie nie byłyby w stanie istnieć.  To jedna z najstar-
szych apelacji na świecie, określona dekretem księcia Toskanii Kosmy 
III Medyceusza, który w 1711 r. wyznaczył granice regionu, z którego 
mogło pochodzić chianti. Zresztą pierwsze wina o tej nazwie było po-
dobno… białe, potem pojawiały się jego różne wariacje, dopóki w po-
łowie XIX w. baran Bettino Ricasoli, wybitny znawca win i enolog nie 
stworzył receptury dzisiejszego, klasycznego chianti. Jego przepis na 
idealne połączenie szczepów to 75 procent sangiovese z dodatkiem 
cabernet sauvignon lub canaiolo nero i białych odmian trebbiano czy 
malvasia. 

Pomimo przepisu na chianti, można odnieść wrażenie, że wino to ma 
różne oblicza. Poniekąd jest to  konsekwencją zróżnicowania tere-
nu. Niemal 70 procent powierzchni Toskanii stanowi pagórkowaty 
teren, co sprawia, że  poszczególne siedliska różnią się mikroklima-
tem, glebą, nie wspominając o różnych  technikach uprawy i robie-
nia wina.  

Unikatowy splot warunków geograficznych i klimatycznych tworzy 
tam idealny terroir, który powinien dawać idealne wino. Ale chianti 
padło ofiarą własnego sukcesu. Wraz z coraz większą popularnością,  
spadała jego jakość. Skoncentrowani na zysku wytwórcy przestawili 
się na masową produkcję, a rynek zalała fala dość słabego wina. Coraz 
więcej winiarzy chciało produkować świetnie sprzedający się trunek, 
a kolejne miejscowości zabiegały o włączenie ich w granice regionu.   
W latach trzydziestych XX w. rząd włoski podjął decyzję o powięk-
szeniu regionu Chianti, który dzisiaj sięga od przedmieść Florencji do 
granic Sieny.  

walka o jakoŚć 

Aby chronić markę i własną reputację grupa producentów o najstar-
szych tradycjach postanowiła powołać stowarzyszenie winiarzy, któ-
rych herbem stał się czarny kogut - Gallo Nero. I tak powstało Chianti 
Clasicco, marka win produkowanych w historycznym sercu regionu 
wokół trzech miasteczek Radda in Chianti, Gaiole in Chianti i Castellina 
in Chianti. 

Z symbolem czarnego koguta, który umieszczany jest na butelkach ich 
wina, łączy się zresztą legenda z czasów, gdy dwa największe miasta 
Toskanii - Florencja i Siena rywalizowały o hegemonię w regionie. Po 
latach sporów postanowiły zawiesić topór wojenny i rozwiązać sprawę 
po dżentelmeńsku. Ustalono, że o pianiu koguta z obu miast wyruszą  
rycerze i tam gdzie się spotkają, wyznaczą granicę.  Niestety, biały sie-
neński kogut zaspał, a czarny z Florencji zapiał na czas, wskutek  czego 
rycerze spotkali się zaledwie 15 km od granic Sieny. 

Otrzymana w 1967 r. apelacja DOC, a w 1984 r. – najwyższa DOCG 
nie przyniosły jednak znaczącej poprawy jakości chianti.  W przeci-
wieństwie do wciąż rosnącej sprzedaży:  pękate butelki oplecione sło-
mianym czy plastikowym koszykiem trafiały na rynki całego świata.  
Bardziej ambitni winiarze, zwłaszcza z obszaru Chianti Classico,  zdali 
sobie w końcu sprawę, że tak dłużej być nie może i trzeba temu za-
radzić. Aby wrócić do świata win wysokiej jakości, postawili na pracę 
u podstaw: zbadali glebę, zmodyfikowali metody upraw i poprawili 
proces winifikacji.  W latach dziewięćdziesiątych postanowili oddzielić 
się od pozostałych producentów i obecnie w Chianti są dwa niezależne 
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regiony upraw i produkcji wina. Dopiero ta wewnętrzna konkuren-
cja zdołała podnieść jakość miejscowych win, wśród których można 
znaleźć prawdziwe perełki.  

od wiNNicy do wiNNicy

Przez serce regionu Chianti prowadzi  Chiantigiana (SR 222), słynna 
kręta i malownicza droga z Florencji do Sieny. W przeciwieństwie 
do biegnącej równolegle trasy szybkiego ruchu, trudno nią dojechać 
w ciągu jednego dnia z jednego miasta do drugiego, bo po drodze 
czeka wiele atrakcji.  

Co chwilę kuszą do zjechania z niej liczne winnice. Niektóre z nich to 
wystawne posiadłości, wręcz pałace, które przy wejściu nieco onie-
śmielają, ale zupełnie niepotrzebnie. Inne to skromniejsze, swojskie 
gospodarstwa. Wszystkie jednak podejmą gości z radością i poczę-
stują swoimi przysmakami: chlebem i oliwą, serem i oczywiście wi-
nem,  często nalewając je  prosto z kadzi za pomocą gumowej rurki, 
długiej niczym szlauch. 

Początkowo - po tak gościnnym przyjęciu -  czuliśmy się  zobowią-
zani  do zakupu kilka butelek, nawet jeśli wino nie za bardzo było 
nam w smak. Dopiero później nauczyliśmy się odchodzić z pustymi 
rękoma i świadomością, że nikt się tam za to nie obraża. 

Ale jak próbować i degustować, gdy wciąż jeszcze nie jeździmy auto-
nomicznym autem i ktoś jednak musi prowadzić? Oczywiście trzeba 
się ograniczać, ale bez lęku o utratę  prawa jazdy. We Włoszech to-
lerancja alkoholu u kierowcy jest nieco wyższa niż w Polsce, a przy 
drodze Chiantigianna patrolu policji nie pamiętają  nawet najstarsi 
Włosi. Jeśli jednak nieoczekiwanie by się pojawiła, to jak mówią go-
spodarze, jest bardzo miłosierna. Nic dziwnego, policjanci są czyimiś 
synami, braćmi, a około 60 procent mieszkańców regionu Chianti żyje 
z uprawy i produkcji wina, a co za tym idzie także z odwiedzających 
ich enoturystów. Co najciekawsze, na drodze tej niezmiernie rzadko 
dochodzi do stłuczek czy wypadków. 

Vip-y kochają wiNo i dyskrecję

Gubiąc drogę nieopodal San Gimignano, trafiliśmy do niezwykłego 
miejsca, do którego nie prowadziły żadne oznaczenia. Jechaliśmy 
wysadzaną strzelistymi cyprysami boczną drogą, kiedy nagle urwała 
się ona przed  murami jakiejś posiadłości i jej wielką, zdobioną żela-
zną bramą. Z umieszczonej na nim niewielkiej tablicy dowiedzieliśmy 
się, że zajechaliśmy do Castello di Cusona delle Tenuta Guicciardini 
Strozzi.  

O dziwo, gdy zapytaliśmy przez domofon, czy możemy zwiedzić win-
nicę i zdegustować wina, ciężka stalowa brama uchyliła się, a przed 
naszymi oczami ukazał się kilkusetletni pałac należący do arystokra-
tycznej rodziny Strozzich, spokrewnionej zresztą z polskim rodem 
Potockich i brytyjskim Churchillów. 

Historia 530-hektarowej posiadłości sięga podobno tysiąca lat, 
a cioteczna prapraprababka obecnych właścicielek, sióstr Strozzi, 
pozowała samemu Leonardo da Vinci do słynnego obrazu Mona 
Lisa. 

Dzisiaj gośćmi tego historycznego miejsca bywają ludzie z pierw-
szych stron gazet. Gościli tu m.in. prezydenci Kennedy i Clinton, Sar-
kozy, Putin i Berlusconi, holenderska księżniczka Beatrice, aktorzy 
Gregory Peck, Alain Delon, śpiewak Andrea Bocelli, który mieszkał 
tu ponad rok. I wielu, wielu innych, których nie sposób wymienić, ale 
zobaczyć można w galerii zdjęć na ścianach winiarni. 

Do wyśmienitego wina, którym się tam z pewnością raczyli, zapew-
ne zajadali białe trufle rosnące tuż obok w niezwykle żyznych pry-
watnych lasach otaczających posiadłość. 

To była niezwykła wizyta, zupełnie niespodziewanie dane nam było 
zasmakować nie tylko świetnych win, ale też historii tego niezwykłe-
go miejsca. Dlatego nie bójcie się w Toskanii zgubić drogę i zapukać 
do nieznajomych drzwi. 
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O tym modelu Range Rovera mówi się, że jest to samochód dla ludzi wrażliwych na 
piękno, dbających o  wizerunek, ceniących komfort. To najmniejsze w  ofercie RR, bo 
mające raptem ponad 4 metry długości auto, faktycznie wyróżnia się stylem i urodą. 

Mowa o Range Rover Evoque i jego bardziej sportowej wersji R-Dynamic.

 Range Rover w stylu „posh”

t o, że Evoque jest autem z charakterem, fani moto-
ryzacji mogli się przekonać kilka lat temu, podczas 
imprezy w Pekinie, gdzie zaprezentowano specjalną 

edycję tego modelu sygnowaną nazwiskiem Victorii Beck-
ham. Była Spice Girls i projektantka mody została konsul-
tantką stylistyczną przy tworzeniu wersji RR. Brała udział 
w projektowaniu wnętrza, a także aluminiowych felg. Efekt 
tamtejszej współpracy zachwycił nawet najtwardszych 
motomaniaków i szybko znalazł nabywców.

Nowy Range Rover Evoque R – Dynamic również wzbudza 
wyłącznie pozytywne odczucia. To połączenie elegancji 
i nowoczesności zamknięte w kompaktowym opakowaniu. 
Dzięki temu Evoque znakomicie się sprawdza, nie tylko 

w terenie, ale także na wielkomiejskich zatłoczonych uli-
cach. Komfort jazdy zapewnia napęd na cztery koła. Na śli-
skich nawierzchniach, takich jak trawa lub śnieg, moment 
obrotowy można wyważyć pomiędzy przednimi i tylnymi 
kołami, aby zmaksymalizować przyczepność samochodu. 
System Terrain Response 2 monitoruje warunki na drodze 
lub w terenie i wybiera dla kierowcy najbardziej odpowied-
ni tryb jazdy, których są cztery. Natomiast dzięki syste-
mowi Clear Sight Ground View można efektywnie widzieć 
„przez” maskę i wyświetlać wiele widoków zewnętrznych, 
w tym spodu i kół pojazdu, podczas jazdy. Poza tym jazdę 
w terenie nowym RR ułatwiają: system kontroli zjazdu (Hill 
Descent Control) i asystent ruszania na wzniesieniu (Hill 
Launch Assist).

Autor:  aneta dolega  |  Fotografie: bogusz Kluz

Siedząc w środku Evoque, odnosi się wrażenie, 
że jest znacznie większy niż w rzeczywistości.  
To zasługa masywnego przodu i przestronnego 
wnętrza. Kąt nachylenia dotykowego ekranu, znaj-
dującego się przed kierowcą, można zmieniać. Do 
tego przednie fotele są regulowane elektrycznie 
w przynajmniej dwunastu płaszczyznach, a tylna 
kanapa jest składana.

Terenowe samochody poprzez swoje główne 
przeznaczenie, wyposażone są zawsze w szereg 
systemów wspomagających kierowcę. Evoque wy-
posażony jest w asystenta pasa ruchu, w system 
monitorowania zmęczenia kierowcy, w system ha-
mowania awaryjnego, system wykrywania ruchu 
za samochodem i system rozpoznawania znaków 
drogowych. W tym modelu RR znajdziemy także 
tempomat z ogranicznikiem prędkości i asystenta 
martwego pola widzenia. Ponadto auto wyposa-
żone jest w monitorowanie bezpiecznego wysia-
dania, czujniki parkowania 360 stopni i czujniki 
przeprawy przez wodę.

Wspomniana wcześniej na początku Victoria Bec-
kham będąc członkinią Spice Girls nosiła przydo-
mek Posh Spice. „Posh” w języku angielskim ozna-
cza „szykowny” bądź „elegancki”. I taki był Evoque 
„dopieszczony” przez Victorię Beckham. Taka też 
jest jego kolejna, nowa wersja.

Na koniec warto dodać, że to szykowne auto jak 
i inne modele z gamy Land Rovera są dostępne na 
jazdy testowe w salonie Bońkowscy British Auto, 
a korzystne finansowanie w zależności od wybra-
nego wariantu leasing, najem długoterminowy lub 
abonament zapewnia Arval.

Ustowo 58, 
70-001 Szczecin

+48 91 852 34 00

salon@british-auto.pl

www.british-auto.jaguar.pl
 /JLRBonkowscy
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Prestiżowe miano Światowego Samochodu Roku ma dla producentów aut szczególną 
wartość, bo jest nagrodą dziennikarską. Statuetka dla Volkswagena ID.4 oznacza piątą 
już wygraną koncernu z Wolsburga w plebiscycie World Car of the Year. Auto dostępne 

jest już w koszalińskim salonie VW, można umawiać się na jazdy testowe. 

Elektryczny 
Volkswagen ID.4

Plebiscyt „World Car of the Year” organizują magazyny 
motoryzacyjne z 24 krajów świata. Samochody, które 
kwalifikują się do konkursu, muszą być produkowane 

w co najmniej 10 000 egzemplarzy rocznie i oferowane na co 
najmniej dwóch kontynentach. 

W tym roku głosowało w plebiscycie 93 doświadczonych 
dziennikarzy zajmujących się motoryzacją. Uznali oni Vol-
kswagena ID.4 za auto bezkonkurencyjne, przyznając mu 
główną nagrodę. Wcześniej trofeum to zdobywały: Volkswa-
gen Golf VI (w roku 2009), Volkswagen Polo (2010), Volkswa-
gen Up! (2012) oraz Volkswagen Golf VII (2013). 

Model ID.4 zbiera w mediach doskonałe recenzje. Dzienni-
karze podkreślają, że w tym aucie nie brakuje niczego: orygi-

nalnego designu, komfortu, przestrzeni wewnątrz kabiny ani 
satysfakcjonującego zasięgu.

Duże znaczenie dla sukcesu ID.4 miało z pewnością użycie 
płyty podłogowej MEB, którą stworzono z myślą o „elek-
trykach”. Dzięki niej akumulator jest umieszczony w podło-
dze a silnik elektryczny tuż przy tylnej osi. Pod krótką maską 
zostało ulokowane niezbędne oprzyrządowanie. W efekcie 
powstała przestronna kabina, a przestrzeń to przecież jeden 
z najważniejszych wyróżników SUV-ów i crossoverów, które 
obecnie są najchętniej kupowanym w Europie samochodami.

Marka Volkswagen słynie z tego, że produkuje samochody 
w ponadczasowej estetyce. Nie zawodzi i tym razem, choć 
jest to nowa definicja ponadczasowego designu. Bryła mo-

Autor:  andrzej mielcarek  |  Fotografie: bartek orłowski 

delu ID.4 nie zawiera właściwie wystających detali (poza re-
lingami i anteną na dachu). Projektanci najwyraźniej unikali 
ozdabiania nadwozia elementami, które zakłócałyby harmo-
nię i aerodynamikę sylwetki. 

Zaskakuje wnętrze niepodobne do żadnego ze znanych 
nam modeli VW.  Dominuje w nim powściągliwa, eleganc-
ka skromność. W oczy rzuca się brak wszystkiego co do 
tej pory spotykaliśmy w samochodzie, tzn. zegarów analo-
gowych, przełączników, dźwigni zmiany biegów i gniazdka 
zapalniczki. Jest za to duży tablet na środku deski rozdziel-
czej i niewielki ekran na wprost oczu kierowcy, na którym 
są wyświetlane parametry jazdy: prędkość, zasięg, znaki 
ograniczenia prędkości na danym odcinku i wskazania po-
zycji na pasie ruchu. Za to wspomniany tablet to narzędzie 
do sterowania nawigacją, radiem, ustawieniami ogrzewania 
i chłodzenia, systemami asystującymi i mnóstwem innych 
funkcji. W pierwszej chwili może budzić obawę, ale opano-
wanie jego obsługi przychodzi szybko i niemal automatycz-
nie – wszak żyjemy w świecie, w którym elektronikę spoty-
kamy na każdym kroku. 

Rodzaj skrzyni biegów: 
jednostopniowa automatyczna
Rodzaj napędu: na tylną oś
Prędkość maksymalna: 160 km/h
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h): 8,5 s
Pojemność akumulatora: 77 kwh
Maksymalny zasięg: 523 km
Masa własna pojazdu: 2124 kg
Maksymalna masa całkowita pojazdu: 2660 kg
Średnica zawracania: 10.2 m

prezentowany na fotografiach 
Volkswagen ID.4 to wersja: 
1 st, z silnikiem o mocy 204 km, 
w kolorze biały glacier metalik z czarnym dachem

Cena: 228 130 zł brutto. 

VoLKSWAgEN ID.4  
DANE TECHNICZNE

z tytułem 
World Car of the Year 2021

Zanim pojawił się iD4, 
w salonach marki można 
było testować model iD3, 

który zwiastował nową erę 
w historii Volkswagena.
W koszalińskim salonie 
można umawiać się na 
jazdy testowe obu tymi 

“elektrykami”. 

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

Warto podkreślić, że ID.4 zapewnia komfort jazdy zarówno 
osobom siedzącym na przednich fotelach, jak i na tylnej ka-
napie. Jest to wynikiem nie tylko dużego - jak na wymiary 
zewnętrzne - rozstawu osi, ale także faktu, że podłoga w tym 
samochodzie - o czym już wspomnieliśmy - jest płaska. 

Testujący auto dziennikarze podkreślają, że materiały 
wykończeniowe wnętrza stawiają ID.4 na pozycji równo-
rzędnej z autami klasy premium. Standard jazdy podnosi 
także niezawodnie działające zawieszenie – twarde, ale 
doskonale łagodzące skutki poruszania się po dziurawych 
drogach albo bezdrożach. 

I w końcu zasięg. Deklarowany przez producenta wynosi 
od 343 do 523 km na jednym ładowaniu baterii – zależnie 
od wersji auta i typu akumulatora. 

W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności  
od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych od-
biorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasa-
żerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu. Jak wi-
dać, znaczących dla tempa zużycia energii czynników jest 
sporo. Na podstawie własnego doświadczenia zapewnia-
my, że można nauczyć się jeździć „elektrykiem” w sposób 
bardzo ekonomiczny. Wówczas deklarowany zasięg staje 
się realnym. 

Ciekawym doświadczeniem jest jazda na pełnej rekupe-
racji (rekuperacja = odzysk energii), kiedy potrzebujemy 
właściwie tylko jednego pedału, by bezpiecznie prowadzić 
auto.

Jak to możliwe? We współczesnych pojazdach odzysk 
energii działa na tyle sprawnie, że jest w stanie nie tyle 
zredukować prędkość, co wręcz zatrzymać auto. Warto 
zauważyć, że hamowanie odzyskowe odbywa się w spo-
sób całkowicie zautomatyzowany, w niektórych pojazdach 
wystarczy zdjąć nogę z pedału przyśpieszenia, w innych 
wymagane jest naciśniecie hamulca nożnego. W obu jed-
nak przypadkach silnik zaczyna automatycznie pracować 
w funkcji prądnicy, a tradycyjny układ hamulcowy jest 
wykorzystywany jako uzupełnienie procesu hamowania. 
Tym samym wydłuża się okres eksploatacji tarcz i klocków 
hamulcowych, ograniczone jest zanieczyszczenie środo-
wiska oraz - co jest najłatwiej zauważalne przez kierują-
cego - rośnie zasięg pojazdu. Taki styl jazdy jest w pełni 
bezpieczny, kiedy kierowca już naprawdę „zaprzyjaźnił 
się” z autem elektrycznym. 
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W poprzednim wydaniu „Prestiżu” zaprezentowaliśmy Państwu nową generację Opla 
Mokka z silnikami spalinowymi. Przyszedł czas na osobną publikację na temat Mokki 
elektrycznej. Zasługuje na to. Auta w tej wersji od paru tygodni są dostępne u polskich 

dealerów, a więc również w koszalińskim salonie firmy Opel Dowbusz. 

o pel już w momencie debiutu modelu Mokka pokazał 
również elektryczną wersję oznaczoną jako Mok-
ka-e. Do napędu służy tu silnik elektryczny o mocy 

136 KM połączony z zespołem akumulatorów o pojemności 
50 kWh. Dzięki takim parametrom na pełnym naładowaniu 
możemy przejechać 324 kilometry według cyklu WLTP. 

W praktyce może to być więcej lub mniej, a Opel zastosował 
przełącznik trybów jazdy, który faktycznie dużo zmienia. 

W trybie Sport mamy do dyspozycji pełną moc 100 kW (czyli 
wspomniane 136 KM) i pełen moment obrotowy wynoszący 
260 Nm. Jeśli jeździmy w trybie Normal, moc spada do 80 

kW, a moment obrotowy - do 220 Nm. Tryb Eco to jeszcze 
większa redukcja mocy i oszczędność zasięgu. W nim kierow-
ca ma do dyspozycji 60 kW mocy i 180 Nm maksymalnego 
momentu obrotowego. 

Tryby, które nie tylko zmieniają parametry silnika, ale i reak-
cję pedału przyspieszania, pozwalają naprawdę efektywnie 
wpływać na zasięg. Dlatego mimo że producent podaje zasięg 
WLTP 324 km, przy bardzo delikatnej jeździe komputer po-
kładowy może wskazać nawet 400 dostępnych kilometrów. 

Standardowym wyposażeniem każdego elektrycznego Opla 
jest system szybkiego ładowania prądem stałym 100 kW DC, 

Autor:  andrzej mielcarek  |  Fotografie: bartek orłowski 

opEL
moKKa-e

Elektryczny crossover, 
idealne auto miejskie

który umożliwia naładowanie akumulatora do 80 proc. po-
jemności w zaledwie 30 minut. Co ciekawe, nowa Mokka-e 
jest gotowa do wszystkich opcji ładowania, od jednofazo-
wego do trójfazowego o mocy 11 kW. Posiada również 
ośmioletnią gwarancję na akumulator.

Opcjonalnie Opel wyposaża swe „elektryki” w uniwersalną 
ładowarkę. Klienci mogą ją podłączyć do niemal wszyst-
kich domowych gniazd wtykowych zgodnych z różnymi 
standardami krajowymi. Ładowanie w domu z mocą do 11 

Nowy opel Mokka dostępny jest z wszystkimi trze-
ma rodzajami napędu – benzynowym, dieslowskim 
i elektrycznym:  

Silnik benzynowy 1.2 Turbo (100 KM, 205 Nm) 
z 6-biegową manualną skrzynią (przyspieszenie 
0-100 km/h: 10,6 s, prędkość maksymalna: 188 km/h, 
średnie zużycie paliwa: 5,5-5,7 l/100 km) 

Silnik benzynowy 1.2 Turbo (130 KM, 230 Nm) 
z 6-biegową manualną skrzynią (przyspieszenie 
0-100 km/h: 9,1 s, prędkość maksymalna: 202 km/h, 
średnie zużycie paliwa: 5,5-5,6 l/100 km) 

Silnik benzynowy 1.2 Turbo (130 KM, 230 Nm)  
z 8-biegową przekładnią automatyczną (przyspiesze-
nie 0-100 km/h: 9,2 s, prędkość maksymalna: 200 
km/h, średnie zużycie paliwa: 5,9-6,0 l/100 km)

Silnik wysokoprężny 1.5 Diesel (110 KM, 250 Nm) 
z 6-biegową manualną skrzynią (przyspieszenie 0-100 
km/h: 10,8 s, prędkość maksymalna: 190 km/h, średnie 
zużycie paliwa: 4,3-4,5 l/100 km) 

Napęd elektryczny e (136 KM, 260 Nm) 
z jednobiegową przekładnią redukcyjną i akumula-
torem o pojemności 50 kwh (przyspieszenie 0-100 
km/h: 9,0 s, prędkość maksymalna: 150 km/h, zasięg: 
do 324 km)

Wszystkie wersje mają przedni napęd.

DanE tEchnicznE
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kW wymaga trójfazowego gniazda prądu przemiennego  
400 V. Niezbędna do tego wtyczka CEE-16 wraz z adap-
terem wchodzi w skład pakietu uniwersalnej ładowarki.  
Całość jest zamknięta w praktycznej torbie do przechowy-
wania kabli i wtyczek w bagażniku.

Uniwersalna ładowarka jest więc idealna zarówno dla klien-
tów, którzy zazwyczaj ładują samochód w domu, jak i dla 
tych, którzy sporadycznie odbywają dalsze podróże wyma-
gające uzupełnienia zapasu energii po drodze. 

Do standardowego wyposażenia każdej Mokki należy wiele 
układów wspomagających prowadzenie pojazdu, takich jak 
system ostrzegania przed kolizją z funkcją automatycznego 

hamowania awaryjnego przy niskich prędkościach oraz funk-
cją wykrywania pieszych, układ utrzymania samochodu na 
pasie ruchu, rozpoznawanie znaków drogowych i wykrywanie 
zmęczenia kierowcy. Zarówno wersja podstawowa z radiem 
BT, jak i samochody z systemami Multimedia i Multimedia 
Navi są standardowo wyposażone w cyfrowy siedmiocalowy 
zestaw wskaźników oraz kolorowy ekran dotykowy o takiej 
samej przekątnej. W najbogatszej wersji wyposażenia Ulti-
mate, standardem jest najwyższa wersja systemu Multimedia 
Navi Pro oferująca dziesięciocalowy kolorowy ekran dotyko-
wy. W tej konfiguracji kierowca ma też do dyspozycji wyświe-
tlacz informacyjny o przekątnej ponad 12 cali. Systemy multi-
medialne są kompatybilne z Apple CarPlay i Android Auto oraz 
można nimi sterować za pomocą poleceń głosowych. 

Inne innowacyjne rozwiązania, w tym adaptacyjne i nieoślepia-
jące reflektory matrycowe IntelliLux LED® oraz dodatkowe za-
awansowane systemy asystujące, są dostępne jako opcje.

Nowa Mokka jest o 12,5 cm krótsza od swojej poprzedniczki, 
niemal o 13 cm niższa. Ma nieco większy rozstaw osi, co w rezul-
tacie przyniosło krótsze zwisy karoserii. Ilość miejsca dla pasaże-
rów jest w przypadku obu generacji podobna. Mokka z karoserią 
o długości 4,15 m oferuje 350 litrów pojemności bagażnika, któ-
ra po złożeniu tylnych siedzeń rośnie do 1105 litrów. Tak więc 
z przewiezieniem większych zakupów albo sprzętu sportowego 
nie będzie kłopotu. 

Jeśli na omawiane auto popatrzeć z boku, od razu można się 
zorientować, że mamy do czynienia z Oplem. Pierwsze pobież-
ne spojrzenie z przodu już takiej pewności nie daje – różnice są 
ogromne. 

Mokka jest pierwszym modelem, w którym Opel zastosował 
„nowy język stylistyczny”, wspólny dla całej generacji samocho-
dów marki, które wejdą w najbliższym czasie na rynek. Będą się 
one wzorowały na zastosowanym tutaj układzie przednich świa-
teł i kształcie wlotu powietrza. W stylu nazwanym przez projek-
tantów „Vizor”, mieści się jeszcze zastosowanie czarnych felg, 
dwukolorowego lakieru i czerwonych akcentów zdobniczych na 
zewnątrz i wewnątrz kabiny.

opel dowbusz, ul. lniana 3, 75-213 koszalin
sprzedaż samochodów osobowych: +48 94 341 51 20
serwis samochodów osobowych: +48 94 343 25 50

www.opel.koszalin.pl
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Jeans nie wychodzi z mody od lat, jednak tym 
razem modne będą jeansowe spodnie zwłasz-
cza te szerokie lub dzwony. W tym sezonie bę-
dziemy stawiać na marynarki, kurtki, sukienki 
oraz wszelkiego rodzaju spódnice z denimu, 
czyli total look.

Mocnym trendem będzie jeansowy patchwork 
czyli łączenie kilku kolorów ze sobą. Niebieski 
świetnie gra z beżem i bielą. Z zeszłego sezo-
nu pozostają z nami kolory pastelowe i beże, 
oversizowe koszule, duże kołnierzyki, frędzle, 
koronki i podkreślona talia.

Do nowości w tym sezonie należą topy odsła-
niające brzuch, bluzy dresowe, mini spódniczki 
i kamizelki, najlepiej w wersji oversize.

Latem stawiać będziemy także na neony.

Moda jest tak różnorodna, że każda kobieta 
wybierze coś dla siebie, a to wszystko dostęp-
ne jest w salonie GIZIA Polska.

Topowe 
trendy 
na sezon 
wiosna-lato 
2021
Moda zmienia się jak w kalejdo-
skopie, jednak niektóre jej ele-
menty są stałe  lub zmieniają tyl-
ko swoje oblicze.

Salon gIZIA Polska

Ch jowisz, ul. zwycięstwa 40

       /gizia.polska

       /gizia_polska

Sesję przygotowała wspaniała, 
zgrana ekipa: 
marcin betliński (fotograf), 
tymur hordiienko (asystent), 
sandra kulawiuk (modelka), 
agata furmańczyk (modelka),
natalia Czertowskich (modelka),
akademia piękna katarzyna płoskiewicz 
(wizażystka), 
piotr pająk (stylista fryzur), 
ewa krzymińska (stylizacje).
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ZAMÓW 
I ZJEDZ Z NAMI!

Odwiedź strefę 
food on the beach 
i zjedz na miejscu 
lub w naszym ogródku!

Asprod, Berlin Döner Kebap, 
Bistro Express, Cafe Mondo, 
Domino’s Pizza, Grycan, 
Kuchnia Chińska Shanghai, 
Soko i Tchibo

Ogródek znajduje się 
przed wejściem głównym
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Sztuka europejska zawsze czerpała inspiracje ze sztuki afrykańskiej. 
Czerpie je również współcześnie, co widać szczególnie we wzornictwie, 

modzie i muzyce. 

Przywitanie z Afryką

TPPAE (Transcultural Perspectives In Art and 
Art Education) to międzynarodowy projekt, 
w który zaangażowane są dwie kenijskie uczel-
nie: Pwani University we współpracy z Kenyat-
ta University oraz dwie europejskie: Akademia 
Sztuki w Szczecinie i włoski Uniwersytet w Ma-
ceracie, a także Muzeum Narodowe w Szczeci-
nie oraz kenijskie Pod Baobabami.  

Koordynatorką projektu ze strony Akademii 
Sztuki jest dr Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz: 
– Projekt bada sztukę współczesną w Europie 
i Afryce Wschodniej oraz formy edukacji arty-

stycznej na obu kontynentach w perspekty-
wie transkulturowej. Wszystkie zaangażowane 
instytucje prowadzą badania nad międzykul-
turowymi perspektywami sztuki i edukacji 
artystycznej. Badania odbywają się w trzech 
aspektach. Aspekt teoretyczny to badanie re-
lacji między sztuką wschodnioafrykańską i eu-
ropejską. Aspekt akademicki to opracowanie 
i realizacja programu z zakresu sztuk pięknych 
i wzornictwa w Pwani Unversity w dialogu 
z instytucjami europejskimi. W końcu aspekt 
praktyczny, czyli wspieranie rozwoju sceny ar-
tystycznej w Kenii.
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Częścią projektu jest Festiwal Sztuki i Edukacji DUOS, czy-
li wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy artystami ze 
Szczecina i kenijskiego hrabstwa Kilifi. – W ramach festi-
walu pomiorscy artyści w marcu, przez trzy tygodnie, pra-
cowali z lokalną społecznością w Kilifi – mówi Aleksandra 
Łukaszewicz-Alcaraz. - Kolejnym etapem jest rozbudowa-
nie swoich projektów w Szczecinie i prezentacja w Muzeum 
Narodowym.

Współpraca między szczecińskimi artystami a kenijskimi 
studentami, rzemieślnikami, artystami i lokalną młodzieżą 
odbywała się w różnych dyscyplinach: malarstwie, rzeźbie, 
tańcu, performansie, muzyce, projektowaniu, filmie, foto-
grafii, architekturze, street-arcie i naukach społecznych. 
Każdy miał wydzielone miejsce do pracy: w miejscowej 
szkole podstawowej, na Uniwersytecie Pwani, na ulicach 
i murach dzielnicy Mnarani czy w pracowni lokalnego ma-
larza. Trzytygodniowa współpraca została podsumowana 
trzema dniami prezentacji dla lokalnej społeczności. Szcze-
cińska edycja będzie miała miejsce jesienią.

Prezentujemy jeden z projektów powstałych w ra-
mach DUOS, związany z projektowaniem mody. 
Wzięły w nim udział: kenijska projektantka mody 
Wacu Kihara, która przy współpracy z lokalnymi 
krawcami stworzyła kolekcję z tradycyjnymi tka-
ninami khanga, oraz szczecińska fotografka mody 
Emilia Łapko, autorka sesji zdjęciowej oraz finało-
wego happeningu modowego w centrum Kilifi.
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Fotografie:  
emilia łapko

Projekty:  
wacu kihara

mUa:  
rembekana

Zdjęcie Aleksandry  
Łukaszewicz-Alcaraz:  

emilia łapko

aleksandra łukaszewicz-alcaraz

Dotyczy wybranych wariantów oferty. Szczegóły 
w Regulaminie Promocji „PLUS. 5.2” na plus.pl

PLUS.PL

I   7 2   I



Często mówimy, że sercem domu 
jest kuchnia. Salon kojarzy się z ko-
lei z  relaksem i  wypoczynkiem.  
To także centrum życia towarzy-
skiego - w nim podejmujemy gości, 
urządzamy przyjacielskie seanse 
kinowe. Warto urządzić go tak, aby 
jak najlepiej nam służył - wygodnie 
i funkcjonalnie, lecz także w sposób 
sprzyjający regeneracji po pracy czy 
trudnym dniu. 

Podpowiadamy, 
jak urządzić 
idealną strefę 
relaksu w salonie

Projektowanie dobrze zacząć od przeanalizowania na-
szych nawyków - zastanówmy się co lubimy robić w cza-
sie wolnym, czy często odwiedzają nas znajomi, ile osób 

aktywnie korzystać może z wygód salonu.

Nawet w małej przestrzeni możemy zaplanować świetne cen-
trum wypoczynku. W małych wnętrzach pomocne będą sofy 
modułowe, które łatwiej dopasować do swoich potrzeb. Za-
miast jednej dużej ławy, wykorzystajmy 2-3 małe stoliki kawo-
we o różnych wysokościach, które można dowolnie przesta-
wiać lub chować jeden pod drugim. Duże poduchy mogą służyć 
także jako siedziska, a lampy podłogowe zastąpmy kinkietami 
na długich ramionach (np. z kolekcji Arigato), które dobrze do-
świetlą salon nie zajmując miejsca na meble.

Bez wątpienia jednak sofa to najważniejszy mebel w salonie. 
Doświadczenie pokazuje, że żadne pójście na kompromis nie 
sprawdza się w dłuższej perspektywie. Małe, kompaktowe sof-
ki, które wybieramy, aby zaoszczędzić miejsce lub finanse, po 
kilku tygodniach użytkowania bezwzględnie weryfikują nasz 
wybór. Okazuje się, że nie zapewniają tego poziomu komfortu, 
jaki należny jest strefie relaksu. Nie łudźmy się zatem, że „jakoś 
to będzie”, lecz przyjmijmy za pewnik - sofa w salonie musi być 
przede wszystkim wygodna! Skoncentrujmy się na tych mode-
lach, które oferują duża powierzchnię siedzenia czy nawet le-
żenia. Głębokie siedziska umożliwią także komfortowe podwi-
nięcie nóg czy wygodną półleżącą pozycję. Sprawdźmy także 
rodzaj wypełnienia siedzisk. Sofy zapewniające najwyższy wy-
miar komfortu oferują najlepsze połączenia pianek różnej gę-
stości, sprężyn i pasów, a także naturalnego pierza. Koniecznie 
zwróćmy także uwagę na tkaninę obiciową, która powinna być 
trwała, odporna na wycieranie, peeling, blaknięcie czy plamie-
nie. Przed ostateczną decyzją przetestujmy mebel w sklepie, 
poprośmy sprzedawcę o prezentację sofy.

Komfortowy salon wymaga także zaplanowania dobrego 
oświetlenia. Jedno główne źródło światła zwisające na środku 
salonu będzie przydatne od wielkiego święta lub do sprzątania. 
Relaksującą atmosferę można uzyskać, stosując kilka mniej-
szych lamp - stołowych, podłogowych czy kinkietów. Nie bój-
my się, że będzie ich za dużo i kierujmy się naszą wygodą. Kilka 
kameralnych lamp pozwoli na uzyskanie odpowiedniej nastro-
jowości, a także łatwiejsze dopasowanie ilości światła do aktu-
alnych potrzeb - czytania, seansu filmowego czy partyjki gier 
planszowych. Równie ważne w salonie są dodatki - pledy, po-
duchy, wazony, grafiki na ścianę czy dywany. Wszystko to, co 
daje nam poczuje ciepła, estetyki i bezpieczeństwa.

Dobre, sprawdzone i trwałe rozwiązania zwiększają niezbędny 
budżet. Nie idźmy jednak na jakościowe kompromisy, ponieważ 
paradoksalnie najwięcej nas one kosztują. Słabej jakości sofy 
są nietrwałe - szybko tracą formę, odkształcają się. Najczęściej 
są również niewygodne, o czym szybko informuje nas nasz krę-
gosłup. Jeśli działamy z ograniczonym budżetem, pamiętajmy, 
że urządzanie salonu możemy podzielić na etapy i wyposażać 
go stopniowo. Sprezentujmy sobie na start doskonałą sofę, by 
za kilka miesięcy zająć się innymi elementami aranżacji. Będzie-
my sobie za to wdzięczni przez długie lata.    

Adam Wysocki, miłośnik wzornictwa, właściciel 
kołobrzeskiego sklepu internetowego z dizajnem, 

oświetleniem, meblami i dodatkami do wnętrz 
 Pufa Design www.pufadesign.pl i Showroomu Pufa Design  

przy ul.Bałtyckiej 31 w Kołobrzegu. Sofa In Situ Muuto Sofa Connect, Muuto 

Sofa In Situ, Muuto 
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Nowy gracz i nowa oferta 
na koszalińskim rynku 
mieszkaniowym 
Już we wrześniu br. nabywcy pierwszego budynku 
wielorodzinnego wznoszonego w Koszalinie przez 
grupę Urbaniak Inwestycje odbiorą klucze do swych 
mieszkań. Pierwszego, ale nie ostatniego. Deweloper 
zaplanował przy ulicy Hallera cztery takie budynki. Na 
naszym rynku to jego debiut, ale warto wiedzieć, że 
firma opiera się na swym długoletnim doświadczeniu 
zdobytym w innych miastach Pomorza. W rodzinnych 
Chojnicach oddała do użytku już 579 mieszkań 
(kolejne 380 ma w realizacji), w Szczecinku – 300 
mieszkań (150 realizuje), a w Kościerzynie 28 lokali. 
Bez wątpienia na rynku mieszkaniowym Koszalina 
pojawił się nowy, mocny gracz i nowa ciekawa oferta.

Wizualizacja Patio Apartments w Koszalinie



Urbaniak Inwestycje to przedsięwzięcie rodzinne, z ko-
rzeniami w postaci założonego w 1991 roku Zakładu 
Ogólnobudowlanego Józef Urbaniak. Firma począt-

kowo budowała na zlecenie rozmaite obiekty; od 2007 roku 
działa w budownictwie wielorodzinnym. Rok 2010 zaowo-
cował jej pierwszą samodzielną, kompleksową realizacją de-
weloperską w Chojnicach, za którą szybko poszły kolejne.   

Joanna Matysiak, która obok brata Michała Urbaniaka i ojca 
Józefa Urbaniaka, zasiada w zarządzie Spółki mówi: - Patio 
Apartments, czyli budowane przez nas w Koszalinie miesz-
kania, to doskonała inwestycja dla koszalinian, klientów z re-
gionu, ale także dla tych, którzy przyjeżdżają na Pomorze 
Środkowe w celach urlopowych. Obecnie nie jest niczym 
niezwykłym posiadanie drugiego domu, czyli bazy waka-
cyjnej w atrakcyjnym turystycznie miejscu, z której można 
korzystać samemu lub ją wynajmować. Koszalin jest bardzo 
atrakcyjnym miastem, które pięknieje z roku na rok. Mam 
nadzieję, że przyczynimy się do tego, że będzie jeszcze pięk-
niejszy, bo dokładamy wszelkich starań, by obiekty które 
przekazujemy klientom, były nowoczesne i ładne. 

Pierwszy - pięciopiętrowy budynek, który obecnie znajduje 
się w fazie wykończeniowej, usytuowany jest przy ulicy Hal-
lera, czyli w pobliżu Wodnej Doliny i Centrum Handlowego 
Forum. Zawiera 97 lokali mieszkalnych, których nabywcy do 
końca września br. odbiorą klucze i zaczną się urządzać. 

W kolejnych fazach inwestycji Patio Apartments powstaną 
jeszcze trzy budynki, w których znajdzie się odpowiednio: 
94, 86 i 78 mieszkań - tak więc na cały kompleks złoży się 
ich 355. 

Z planami inwestycji zapoznać się można na stronie inter-
netowej dewelopera. Na placu budowy działa zaś biuro ob-
sługi klienta, gdzie na wszelkie pytania odpowie doradca: 
- Od samego początku działalności deweloperskiej, czyli 
od roku 2010, przyjęliśmy model obsługi, w którym pod-
pisujący z nami umowę klient, otrzymuje indywidualnego 
doradcę-opiekuna. Wiemy, jak ważna i trudna jest decyzja 
kupna mieszkania. Dlatego szanując każdego klienta, sta-
ramy się mu pomóc, krok po kroku wyjaśniając każdy etap 
kupna mieszkania, od wyboru lokalu do aktu przeniesienia  
własności – komentuje Joanna Matysiak. - Tym zajmuje się 
jedna osoba, do której można zawsze zadzwonić z każdym 
pytaniem i wątpliwością. 

Co ważne, z doradcą można ustalić również zakres zmian 
w standardowym projekcie mieszkania, aby dopasować je 
maksymalnie do swych potrzeb. 

Joanna Matysiak wyjaśnia: - Po podpisaniu umowy de-
weloperskiej, każdy z klientów ma możliwość dokonania 
takich modyfikacji. Ewentualne oczekiwane zmiany war-
to zgłaszać na wczesnym etapie budowy. Wtedy łatwiej 

jest zmienić układ ścian, położenie gniazd, włączników, 
instalacji ogrzewania, wypustów oświetleniowych, czyli 
elementów wpływających na funkcjonalność mieszkania. 
Dzięki temu łatwiej potem montować meble kuchenne 
lub wyposażenie łazienki. 

Jak podkreśla pani Joanna, korzystanie z doświadczeń fir-
my stricte budowlanej powoduje lepsze zrozumienie pre-
ferencji klientów i pozwala na elastyczniejsze reagowanie 
na ich oczekiwania: - Nam nie chodzi tylko o to, by coś 
sprzedać, ale by był to dobry produkt, wysokiej jakości. 
Znamy się na materiałach budowlanych, więc dobieramy 
je tak, by w efekcie końcowym nabywca odebrał solidnie 
wykonane mieszkanie, a cały obiekt wyróżniał się wyso-
ką estetyką i funkcjonalnością. 

Nabywcy mieszkań otrzymują pięcioletnią rękojmię de-
welopera. W standardzie podstawowym mieści się sto-
larka okienna, antywłamaniowe drzwi wejściowe, tynki 
na ścianach, instalacja elektryczna, instalacja centralnego 
ogrzewania, termostaty, włączniki oraz instalacja wod-
no-kanalizacyjna: - Jeżeli klient życzy sobie dodatkowych 
usług instalacji elektrycznej, na przykład ukrycia kabli czy 
gniazd, jesteśmy w stanie mu to zapewnić. Istnieje również 
możliwość montażu ogrzewania podłogowego, ale musimy 
go dostosować do możliwości dostawcy ciepła, którym jest 
MEC. Wszystko to ustalamy indywidualnie. 

W budynku zainstalowane są nowoczesne windy, którymi 
można zjechać do hali garażowej ulokowanej w podziemiu 
oraz do komórek lokatorskich, w których można przecho-
wywać rower, sprzęt sportowy, wózek dziecięcy. Z myślą 
o podniesieniu bezpieczeństwa w budynku zainstalowa-
no wideo domofony. 

Na dobre samopoczucie mieszkańców wpływają nie 
tylko wnętrza, równie otoczenie: - Chodzi o całą infra-
strukturę dookoła, czyli ciągi pieszo-jezdne, plac za-
baw, teren rekreacji i zieleń. Dbamy o nie tak samo, jak 
o same mieszkania. Staramy się zawsze zachować każde 
drzewo, które możemy zachować. Wpisujemy osiedle 
w istniejącą zieleń. Miejsce, którym dysponujemy przy 
ulicy Hallera w Koszalinie, gwarantuje mieszkańcom 
z jednej strony piękne, zielone widoki z okien, a z dru-
giej bliskość kompletnego w swej ofercie centrum han-
dlowego oraz wygodne skomunikowanie z resztą mia-
sta. Nasi klienci będą mieli w zasięgu ręki restauracje, 
sklepy, a także miejsce rekreacji dla dzieci i dorosłych. 
Te urządzenia dla dzieci są zresztą nad Wodną Doliną 
stale rozbudowywane. Na swoim terenie również planu-
jemy piękny plac zabaw dla dzieci przy budynku numer 
1, w otoczeniu drzew, duże zabawki w leśnym charakte-
rze, a także ławeczki w przyjemnym, ustronnym miejscu, 
gdzie można będzie poczytać, odpocząć, wyciszyć się 
albo nawet poćwiczyć jogę. 

Wizualizacje Patio Apartments w Koszalinie
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Co kryje się pod tymi zapowiedziami, można zobaczyć choćby 
w Szczecinku, gdzie przy inwestycji Apartamenty Moderno taki 
plac zabaw powstał : - Tam też ze względu na fakt, że jest to te-
ren niezadrzewiony, a drzewa znajdowały się tylko przy granicy 
nieruchomości, mieliśmy okazję stworzyć na patio piękny teren 
rekreacji i plac dla dzieci z nowymi nasadzeniami. Zapraszam na 
naszą stronę internetową a także na nasz Facebook, gdzie przed-
stawiamy wszystko na zdjęciach. Oczywiście zapraszamy rów-
nież do Szczecinka, żeby to wszystko  samemu obejrzeć. 

Joanna Matysiak podsumowuje: - Ojciec założył firmę we wrze-
śniu 1991 roku. My z bratem dołączyliśmy do niej później i obec-
nie już razem działamy. Cieszymy się z każdego sukcesu, przez 
który rozumiemy zadowolenie  nabywców, nowe budynki i sytu-
acje, kiedy klienci do nas wracają, kupując kolejne lokale albo po-
lecają nas swoim krewnym i znajomym. Oddanie pierwszego bu-
dynku w Koszalinie odbędzie się w trakcie jubileuszu. Ze względu 
na pandemię przygotowujemy się do tego inaczej niż byśmy to 
zrobili, gdyby warunki były normalne. Niemniej będziemy świę-
tować i dzielić się naszą radością z klientami. Zrealizowaliśmy 
dotychczas około tysiąca mieszkań. Ta liczba uwiarygadnia nas 
na rynku. Nie jesteśmy „firmą jednego budynku”. Przekonali się 
o tym wcześniej mieszkańcy Chojnic, Szczecinka i Kościerzyny. 
Teraz przekonują się koszalinianie.

Biuro sprzedaży mieszkań w Koszalinie
patio apartments 

koszalin, ul. generała józefa hallera,
+48 730 740 667

sprzedaz@patioapartments.pl

Biuro sprzedaży mieszkań w Chojnicach
apartamenty pogodne

Chojnice, ul. angowicka 52a,
+48 605 906 020

sprzedaz@mieszkaniachojnice.pl

Biuro sprzedaży mieszkań w Szczecinku
apartamenty moderno

szczecinek, ul. kaszubska 1,
+48 607 654 388

sprzedaz@mieszkaniaszczecinek.pl

Józef Urbaniak, Joanna Matysiak i Michał Urbaniak Osiedle Nowe Pogodne w Chojnicach

Zrealizowana inwestycja w Chojnicach Mieszkania nad Jeziorem w Szczecinku
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Aleksandra Sominka 
- właścicielka gabinetu 
Genobeauty mieszczącego 
się w Koszalinie przy ulicy 
Asnyka 12. Z wykształcenia 
jest biotechnologiem, 
biologiem molekularnym 
oraz kosmetologiem, stąd 
wielką miłością darzy naukę. 

Kwestionariusz 
biznesowy 
kiedy byłam dzieckiem, chciałam zostać…
… tancerką.

w szkole…
… uwielbiałam być dyżurną klasy.  

moja pierwsza praca  to… 
… wakacyjna praca sezonowa.

pierwsze zarobione pieniądze…
… wydałam na zakupy razem z siostrą. 

żeby odnieść sukces w zawodzie…
… trzeba być zdeterminowanym, a przede wszystkim kochać to, co się robi. 

dobry szef…
… to szef sprawiedliwy, wymagający a przede wszystkim zarażający pasją do pracy. 

U współpracowników cenię…
… zaangażowanie oraz profesjonalizm wykonywanej pracy. 

Nie zatrudniłabym…
… osoby niekompetentnej i bez pasji do pracy. 

prywatnie jestem…
… szczęśliwą od 11 lat żoną i mamą czworga dzieci: Franka, Lenki, Stasia i Nel.

dzień zaczynam…
… od szklanki aloesu i filiżanki czarnej kawy.

rodzina…
… to mój największy skarb.

zawsze znajdę czas…
… dla rodziny i przyjaciół.

moim marzeniem jest…
… być szczęśliwą i kochaną. 

kiedy nie pracuję to… 
… spędzam czas z rodziną. 

moje hobby to…
… sport. 

sport…
… od zawsze był obecny w moim życiu; uwielbiam biegać i to mój czas na przemy-
ślenia i refleksję. 

dewiza, którą chcę przekazać innym…
… ciężką pracą, determinacją, pozytywnym nastawieniem jesteśmy w stanie góry 
przenosić, bo „wszystko jest możliwe, niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu” 
(słowa Dana Browna).

fot. izabela rogowska
 

Boutique By Wersal
oryginalny showroom meblowy

Boutique by Wersal to wyjątkowe miejsce, stworzone z najwyższą starannością 
, z myślą o wymagających i ceniących sobie wysoką jakość Klientach. W ofercie 

znajdują się przede wszystkim meble do salonu, sypialni, pokoju młodzieżowego, 
czy pokoi hotelowych. Prezentowane wygodne sofy, narożniki, łóżka korpusowe 

i kontynentalne oraz linia materacy, zaspokajają gusta nawet najbardziej wymaga-
jących klientów. Najwyższej jakości wyroby marki WERSAL od wielu lat cieszą się 

uznaniem rosnącej grupy klientów  w Polsce i na całym świecie.

www.wersal.pl

Godziny otwarcia:
12.00 – 20.00 
w dni powszednie
10.00 – 20.00 
w soboty i niedziele 
handlowe

Koszalin, 
Galeria emka, 
1 piętro

+48 504 015 015
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„Marka sama w  sobie” - dlaczego używamy tego sformułowania i  jak łączy się 
z filozofią? Czym właściwie jest marka oraz jakie ma funkcje? Jak siłę marki zamienić 

na realny kapitał? 

Budowanie świadomości 
– jak stać się marką Top of Mind?

Zamiana marki na kapitał była łatwiejsza jeszcze 20 lat temu, 
przed wprowadzeniem euro u naszych zachodnich sąsiadów. 
Wówczas za jedną markę niemiecką mieliśmy prawie 2 zł. Dziś 
budowa kapitału firmowego w oparciu o markę (brand) wydaje 
się trudniejsze niż dwie dekady temu ze względu na znaczący 
rozwój polskiej gospodarki, a co za tym idzie - dużą konkuren-
cję w wielu jej sektorach, także zapewne w Twoim.

czym właściwie jest marka (brand)?
Zanim o definicji słów kilka, warto przywołać znany slogan 
„Marka sama w sobie”. W przytoczonym sformułowaniu bar-
dziej niż sama „marka” interesujące jest sformułowanie „rzecz 
sama w sobie”, które w filozofii Kanta określało „rzeczywisty, 
choć niepoznawalny przedmiot istniejący na zewnątrz ludzkiej 
świadomości, przejawiający się poprzez zjawiska i jedynie w tej 
postaci dostępny poznaniu”. Najczęściej cytowaną definicją 
marki jest definicja Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketin-
gu, które definiuje ją jako „nazwę, termin, znak, symbol, wzór 
lub ich kombinację stworzoną w celu rozpoznania towarów lub 

usług sprzedawcy i odróżnienia ich od towarów i usług konku-
rentów.” Jak łączą się te dwie rzeczy - teoria Kanta oraz defini-
cja marki Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu?

W 1985 roku po porażkach w amerykańskich testach smako-
wych Coca-Cola postanowiła udoskonalić swoją recepturę. 
Stuletni produkt, który gościł w wielu domach, zastąpiono 
recepturą New Coke, która w ślepych testach wypadała lepiej 
niż klasyczna Coca-Cola. Badacze pominęli jeden bardzo ważny 
aspekt - emocjonalne przywiązanie klientów do marki. Po 10 
tygodniach od wdrożenia nowej receptury firma musiała wy-
cofać się z New Coke i przywrócić klasyczny produkt, o który 
klienci upominali się w listach oraz na formalnych protestach. 
Co ciekawe, w ślepych testach, w których klienci oceniają smak 
wielu napojów słodzonych, Pepsi regularnie dorównuje Coca-
Coli, a mimo to, cały czas Coca-Cola piastuje pozycję lidera. 
Zjawisko to nazwano Paradoksem Pepsi i jest to jedno z wielu 
zjawisk, które pokazuje, jak dużą siłę mają marka oraz przywią-
zanie do niej klientów.

Inne badania pokazały, że według przedszkolaków te same 
produkty - mleko, sok pomarańczowy czy pomidory - sma-
kują lepiej, gdy są podane w opakowaniach McDonald’s niż 
zapakowane w nieoznakowaną torebkę. 

Marka to coś ulotnego - rzecz sama w sobie, choć buduje się 
ją czymś namacalnym - nazwą, znakiem, reklamami, sloganem, 
produktem czy obsługą klienta. Celem każdego brandu jest 
świadomość TOM (ang. Top Of Mind) w głowach klientów. 
Marka Top of Mind to marka pierwszego wyboru, przychodzi 
do głowy klientów jako pierwsza podczas decyzji zakupowej, 
zostawiając konkurencję w tyle. Biorąc pod uwagę, że klienci 
są atakowani setkami komunikatów reklamowych dziennie, 
a ich procesy decyzyjne stały się trudniejsze, zdolność mar-
ki do ułatwiania wyboru, do przekazywania najważniejszych 
informacji w jak najkrótszym czasie i stwarzanie poczucia 
zminimalizowanego ryzyka przy wyborze danego produktu 
to klucz do sukcesu. Jako ludzie chcemy myśleć o sobie jako 
o istotach racjonalnych, posługujących się cudownym darem, 
jaki dała nam ewolucja - mózgiem. Niestety podejmowanie 
racjonalnych wyborów w codziennym życiu to jedna z więk-
szych iluzji. Prawda jest taka, że nawet przy jednej z prost-
szych decyzji zakupowych o wyborze stacji benzynowej, nasz 
umysł posługuje się uproszczeniami i uczuciami, a decyzja 
jest racjonalizowana, ale nie racjonalna. Warto sobie zadać 
pytanie - jakie emocje budzi Twoja marka od pierwszego 
kontaktu z przyszłym klientem? Co przekazuje nazwa Twojej 
firmy? Czy logo pokazuje nowoczesny i silny brand, czy ra-
czej daje znać o „doświadczeniu”, czasem sięgającym aż do 
ery kamienia łupanego? Czy strona internetowa Twojej firmy  
to nowoczesny portal, w którym klientowi łatwo się odnaleźć 
i zrozumieć Twoją filozofię oraz produkt/usługę, czy niechcia-
na konieczność, którą klient widzi gołym okiem, oddalając 
się od wyboru. Wiarygodna marka wysyła sygnał do klienta 
o określonej jakości produktu i ułatwia zwiększenie lojalno-
ści klientów, którą można zamienić na wyższe ceny (często 
o 20-25%) w stosunku do cen konkurencji. Co więcej, marka 
ma znaczenie nie tylko dla klienta, ale i dla samego właścicie-
la, dając możliwości zabezpieczenia prawnego rejestrami zna-
ków handlowych, patentami i prawami autorskimi, pozwalając 
bezpiecznie inwestować w jej rozwój. 

jak budować świadomość marki?
Budowanie świadomości marki to wyposażanie produktów 
i usług w siłę marki, a w samym działaniu dotyczy głównie 
pokazywaniu różnic między Twoją marką a markami konku-
rentów. Marketingowiec, projektując działania, musi nauczyć 
klienta „Kim jesteś i w czym możesz mu pomóc?”, więc każda 
akcja marketingowa powinna być pomostem między Twoim 
produktem/usługą a życiem i problemami klienta. Budowa-

nie świadomości marki powiedzie się, jeśli będziesz w sta-
nie w głowie konsumentów wywołać przekonanie, że klient 
stoi przed wyborem dwóch różnych produktów, a wybór ma 
ogromne znaczenie. To właśnie każdy moment wyboru jest 
miejscem, gdzie mamy wpływ na przekonania klienta. Pole-
cenia od znajomych, wyniki w wyszukiwarce Google, poszu-
kiwania merytorycznych odpowiedzi w artykułach, obecność 
w porównywarkach, a nawet posty na Facebooku to punkty 
styku - momenty w życiu klienta, w których można dostar-
czyć mu wartość i stworzyć przekonania na temat Twojej mar-
ki. 
Czy wykorzystujesz każdy punkt styku z marką, czy „opako-
wanie Twojej firmy” przekazuje wszystkie jej wartości, a klien-
ci, mając do wyboru mleko czy sok pomarańczowy z Twoim 
wizerunkiem na opakowaniu, będą twierdzili, że smakuje le-
piej, jak w przypadku McDonald’s? Jeśli nie, to najwyższy czas 
na zainwestowanie swojego czasu oraz energii w tworzenie 
marki i dążenie do stania się pierwszym wyborem klientów - 
marką Top Of Mind.
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Mało kto ma świadomość, że u początków motoryzacji wcale nie 
było pewne, że jej rozwojem zawładną silniki spalinowe. Niemal 
każda z  wytwórni samochodowych eksperymentowała z  napę-
dem elektrycznym. Ostatecznie w masowej produkcji przeważyły 
auta napędzane produktami ropopochodnymi. Nie oznacza to, że 
myślenie o napędzie elektrycznym całkiem zarzucono. W krótkich 
seriach albo na specjalne zamówienia powstawały takie pojazdy 
przez cały XX wiek. Ale dopiero decyzje polityczne spowodowały 
uprzywilejowanie motoryzacji opartej na napędzie elektrycznym. 
Nie będzie od tego kierunku odwrotu. Muszą się z tym pogodzić 

(oraz zapłacić za to) - i producenci, i nabywcy samochodów. 

od elektromobilności 
nie ma odwrotu

Sprężyną rozwoju elektromobilności na świecie jest Unia Europejska. 

Dlaczego na całym świecie? Otóż zdaniem ekologów, a za nimi także 
unijnych polityków, największym zagrożeniem dla globalnego środo-
wiska jest emisja dwutlenku węgla. Dlatego UE zadeklarowała znacz-
ną jej redukcję już w połowie kolejnej dekady. Na pierwszy ogień po-
szła motoryzacja, chociaż transport (wliczając w to lotniczy i morski) 
odpowiada za mniej niż 20 procent produkcji gazu cieplarnianego. 

UE zażądała, by producenci spełniali z roku na rok coraz bar-
dziej wymagające normy dopuszczalnej emisji dwutlenku węgla.  
Tak wyśrubowane, że przez samo doskonalenie silników benzyno-
wych i dieslowskich żaden z nich w rocznym bilansie nie mógłby 
w stanie im sprostać. Unia wie, że Europa jest tak dużym i bogatym 
rynkiem, że na jego zignorowanie nie stać żadnego ze światowych 
koncernów. Mówi więc tak: albo się dostosujecie, albo u nas niczego 
nie sprzedacie. 

Producenci nie mają wyboru i starają się robić dobrą minę do złej gry. 
Starają się na wszelkie sposoby dotrzymać kroku stale rosnącym wy-
maganiom. Najczęściej przez wprowadzanie napędów hybrydowych 
(spalinowo-elektrycznych) i przede wszystkim czysto elektrycznych, 
bo te dają w rozliczeniu „ekologiczności” najwięcej korzyści. 

Istnieje kilka zasadniczych barier rozwoju elektromobilności – wśród 
nich wciąż ograniczona pojemność baterii samochodowych i wyso-
ki koszt ich wytwarzania. Jednak rosnąca konkurencja w segmencie 
aut elektrycznych, wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań. Daje 

komu najbardziej opłaca się obecnie 
w polsce zakup auta elektrycznego? 

na pewno tym, którzy posiadają 
garaż, a na dachu domu własną 

instalację fotowoltaiczną. wówczas 
praktycznie jeżdżą za darmo, 

a inwestycja w „elektryka” im się 
stosunkowo szybko zamortyzuje. 

a jeśli na dokładkę jeżdżą wyłącznie po 
mieście albo najbliższej okolicy, mogą 
być w pełni zadowoleni, bo zasięg na 

przykład 300 km jest wystarczający 
na dzień eksploatacji. idąc spać, 

włączają w garażu ładowanie 
samochodowej baterii, a rankiem 

ruszają z odtworzonym pełnym 
zasięgiem auta. 
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to dobry skutek. Przy tej samej lub nawet mniejszej masie niż 
poprzednia generacja, najnowsze baterie są w stanie zgroma-
dzić więcej energii i przez to zapewnić możliwość pokonania 
dłuższego dystansu bez doładowywania. Widać to na przykład 
w przypadku Škody i jej zaprojektowanego od podstaw modelu 
Enyaq. 

To pierwszy model marki, który powstał na modułowej plat-
formie MEB stworzonej przez Volkswagena wyłącznie z my-
ślą o samochodach elektrycznych. Jej największą częścią jest 
moduł z akumulatorem. Sam moduł osadzony jest na alumi-
niowej ramie i dzięki przymocowaniu do nadwozia sprawia, że 
samochód jest bardzo wytrzymały konstrukcyjnie. W obudowie 
akumulatora można zamontować do 12 modułów, każdy z nich 
może mieć do 24 ogniw. Dzięki temu możliwe jest otrzymanie 
różnych łącznych pojemności akumulatora: największy ma po-
jemność 82 kWh, a do napędzania auta używane jest 77 kWh. 
Taki akumulator waży około 490 kilogramów. Kolejną pojemno-
ścią jaką będzie oferowała Škoda Enyaq jest 62 kWh, a najmniej-
sza to 55 kWh. Konstrukcja modułu zawiera układ chłodzenia 
oraz system zarządzania akumulatorem, dzięki czemu wykorzy-
stywane jest maksimum jego możliwości. 

Ciekawe jest to, że moc na koła przekazuje jednostopniowa 
przekładnia. Przy cofaniu silnik obraca się w przeciwnym kie-
runku i dzięki temu można zmienić kierunek jazdy. Dzięki stałe-
mu momentowi obrotowemu nie ma potrzeby zmiany biegów, 
żeby samochód lepiej przyspieszał, czy osiągał lepsze wyniki. 

Sam silnik jest relatywnie niewielki, waży tylko 90 kg, 
znajduje się przy tylnej osi. W Škodzie Enyaq będzie wy-
stępował w różnych wersjach mocy od 109 kW przez 132 
kW, aż do 150 kW w modelach napędzanych wyłącznie 
na tylną oś. Natomiast w wersji z napędem na obie osie 
z przodu znajduje się drugi silnik. Dzięki niemu moc wzro-
śnie do 195 kW i 225 kW w modelach RS.

To co najważniejsze: Škoda Enyaq w wersji przez nas 
przetestowanej (z wydajnym silnikiem o mocy 150 kW 
i akumulatorem o pojemności 82 kWh) ma maksymalny 
deklarowany przez producenta zasięg 536 km (WLTP). 
Na podstawie własnego doświadczenia nie możemy za-
świadczyć, że da się nią przejechać dokładnie 536 km na 
jednym ładowaniu, ale  z całą odpowiedzialnością może-
my powiedzieć, że 500 km jest osiągalne. Oczywiście pod 
warunkiem, że będziemy jeździć właściwą techniką: bez 
niepotrzebnych nagłych przyśpieszeń, częstego przekra-
czania prędkości 120 km/h, rozpędzania się i hamowania. 
Jazda płynna, ze świadomością że podczas zwalniania 
możemy część energii odzyskiwać dzięki mechanizmowi 
rekuperacji, jest nagradzana naprawdę rozsądnym zuży-
ciem tejże. 

Niektóre dostępne na rynku auta elektryczne to w rze-
czywistości konstrukcje znane już klientom z wersji 
spalinowych przystosowane tylko do innego napędu. 
W przypadku Škody Enyaq mówimy o projekcie przygo-
towanym od zera – ze świadomością m.in. tego, że wła-
ściwości aerodynamiczne istotnie wpływają na zużycie 
energii. Dlatego z przodu modelu Enyaq iV, w centralnym 
wlocie powietrza, została umieszczona regulowana kur-
tyna. W zależności od zapotrzebowania na powietrze 
chłodzące napęd elektryczny, akumulator litowo-jonowy 
i system klimatyzacji, układ elektroniczny pojazdu otwie-
ra kurtynę chłodzącą tylko wtedy, gdy jest to konieczne. 
Jeśli przesłona jest całkowicie zamknięta, ma to szczegól-

rząd norwegii zamierza zakazać rejestracji 
samochodów z napędem spalinowym od 

2025 roku, choć obecnie elektryki stanowią 
tam tylko 2 proc. wszystkich pojazdów. 

niemcy zaczęły rozważać zakaz rejestracji 
samochodów z napędem spalinowym po 

2030 roku. politycy zapaleni do tego pomysłu 
chcą go przeforsować dla całej unii. według 

doniesień „automotive news europe” komisja 
europejska chce, by do 2030 r. w krajach 

członkowskich zarejestrowanych było 30 mln 
samochodów elektrycznych. taki cel znalazł 

się w unijnej strategii dotyczącej obniżenia 
emisji Co2 w transporcie. w całej unii 

europejskiej zarejestrowanych jest blisko 313 mln 
samochodów. oznacza to, że w 2030 r. niemal 
co dziesiąty pojazd miałby być elektryczny. dla 

porównania — aktualnie w ue mamy 1,4 mln 
takich aut. 

największą barierą rozwoju elektrobilności w polsce 
jest cena zakupu takiego samochodu – za pojazd 
elektryczny musimy zapłacić od 30 do 90 procent 
więcej niż za wersję konwencjonalną. pomimo 
że przeciętnie pokonujemy krótkie dystanse, 
problem może stanowić też zasięg i czas ładowania. 
rozwiązaniem są szybkie ładowarki prądu stałego 
(ładowarki dC), które dostarczają prąd bezpośrednio 
do akumulatorów samochodowych – znajdziemy je 
między innymi na stacjach benzynowych. używanie 
ich skraca czas postoju z kilku godzin do 30-60 
minut. kolejnym argumentem, działającym na 
niekorzyść elektromobilności, jest infrastruktura. 
stacje ładowania dopiero zaczynają się pojawiać 
na naszych ulicach, a budowa kolejnych punktów 
pociąga za sobą zwiększenie dostępnej mocy sieci 
energetycznej oraz jej rozbudowę o dodatkowe 
linie kablowe, stacje transformatorowe czy złącza. 
Część użytkowników obawia się także o żywotność 
i ewentualną możliwość wymiany pakietu baterii. na 
szczęście firmy produkujące samochody nie próżnują 
i powoli eliminują wszelkie niedogodności związane 
z elektromobilnością.

wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem 
elektrycznym, rozwija się również infrastruktura 
ładowania. obecnie w polsce funkcjonuje około 

1500 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych (ponad 3000 urządzeń). blisko 35 procent 

z nich stanowią szybkie stacje ładowania prądem 
stałym (dC), a 65 procent wolne ładowarki prądu 

przemiennego (aC) o mocy mniejszej lub równej 22 kw. 
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nie korzystny wpływ na aerodynamikę elektrycznego 
SUV-a i zwiększa zasięg pojazdu.

Ponadto zoptymalizowana aerodynamicznie dolna 
część przedniego zderzaka z unikatowymi spojlera-
mi przed kołami kieruje powietrze pod pojazd, gdzie 
przepływa wzdłuż gładkiej osłony podwozia i aku-
mulatora. W połączeniu z kurtynami powietrznymi 
umieszczonymi w przednim zderzaku elementy te 
płynnie kierują przepływ powietrza wokół nadkoli 
w kierunku tyłu pojazdu. Ponieważ same koła odpo-
wiadają za około 25 proc. oporu powietrza, dla Enyaq 
iV dostępne są zoptymalizowane aerodynamicznie 
obręcze kół, które zapewniają mniejsze zawirowania 
powietrza. A na marginesie: świetni się jeździ wozem, 
który ma koła 21-calowe!

Widzimy więc, że poszukiwania efektywności ener-
getycznej wpływają również na wygląd samochodów. 
Przy wszystkich rygorach, które narzucili sobie inży-
nierowe konstruujący model Enyaq, stworzyli oni peł-
nokrwistego SUV-a, w pewnym tylko stopniu nawią-
zującego do rodziny SUV-ów „analogowych” Škody, 
a w większym oryginalnego. Dotyczy to również wnę-
trza pojazdu, które zostało zaprojektowane niczym 
samochód klasy premium – zarówno pod względem 
formy, jak i użytych materiałów. 

Konsekwentne nowatorstwo widać również w podej-
ściu do sterowania funkcjami samochodu. Niektorzy 
mówią, że Enyaq to „tablet na kołach”. To oczywiście 
przesada, choć faktem jest, że 14-calowy ekran wy-
świetla kierowcy wszystkie potrzebne informacje, 
umożliwia wybór wszelkich opcji i zapewnia stałą 
łączność z siecią internetową. Przed oczyma kierowca 
ma tylko najważniejsze parametry: prędkość, ostrze-
żenia o ograniczeniach prędkości oraz dostępny za-
sięg. Naprawdę to, co najważniejsze.  

w niemczech, gdzie obywatele 
dysponują przeciętnie trzykrotnie 

wyższymi dochodami niż w polsce, udział 
samochodów elektrycznych w rynku 

wynosi 3 proc. u nas jest to zaledwie 0,5 
proc. wiele zależy od proponowanych 

przez władze dopłat. w niemczech 
na zakup samochodu elektrycznego 

można dostać do 9 tys. euro, w rumunii 
aż 11,5 tys. euro, w Chorwacji 9,2 tys. 
euro, na słowacji do 8 tys. euro, we 

francji 7 tys. euro, a we włoszech 6 tys. 
euro. oczywiście państw, które obecnie 
proponują dopłaty, jest znacznie więcej. 

grupa Cichy – Zasada  
oddział Skoda w Koszalinie

ul. gnieznienska 43a, 75-736 - koszalin

tel.: 94 317 79 00

średni zasięg elektrycznego samochodu 
segmentu a, według analizy ev-database, to 
obecnie ok. 140 km, podczas gdy jego cena 
wynosi mniej więcej 22 tys. euro. w przypadku 
segmentu b zasięg rośnie już do ok. 270 km, 
ale i cena wynosi już ok. 35 tys. euro. auto 
kompaktowe może pochwalić się zasięgiem 
300 km, a cena wynosi 40 tys. euro. segment 
d to skok do 370 km zasięgu i 56 tys. euro. 
samochody luksusowe, a więc z segmentu 
f, przejadą na jednym ładowaniu przeciętnie 
ok. 430 km, ale cena wynosi tu aż 115 tys. 
euro. kraje, które mają skąpą infrastrukturę 
ładowania aut, to jednocześnie te mniej 
zamożne. trudno więc spodziewać się, by 
popularne w nich stały się jedyne użyteczne 
przy tym stanie rzeczy samochody elektryczne 
co najmniej klasy kompakt.

Koszalin,  ul .  Lniana 8 663 746 468 koszalin@kosmaz.com.pl www.kosmaz.pl

Rozwiązania meblowe 
szyte na miaRę

W Kosmaz  znajdziesz rozwiązania 
Blum  idealne dla Ciebie i  Twojej  rodziny

Zapraszamy na Jazdę Próbną Kuchni w KOSMAZ . 
Doradzimy i  zaprezentujemy Ci na żywo w skali  1 : 1

 Twoje pomysły i  nasze rozwiązania. 
Umów się tel .663 746 468
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Żyjemy w czasach, kiedy nowe technologie nie-
ustannie ewoluują i zmieniają oblicze rozmaitych 
branż. W branży nieruchomości najnowsze osią-
gnięcie technologiczne to wirtualna rzeczywi-
stość, różnie nazywana: VR, wirtualny spacer, 360 
czy wnętrza 3D. W indahouse.pl Nieruchomości 
Lepiej to VIRTUAGO.

Wirtualny spacer 
od Indahouse

VIRTUAgo? 

Autor: krzysztof rożnowski  

nasi klienci wielokrotnie docenili Virtuago, ponieważ po-
zwolił im on zobaczyć całe wnętrze, każde pomieszczenie, 
a nie tylko to, co znajduje się na kilku wybranych zdjęciach, 

a rozdzielczość 4K umożliwiła  przyjrzenie się szczegółom niewi-
docznych na fotografiach.

Dzięki zeskanowaniu wnętrza w wysokiej rozdzielczości 4K 
i przeniesieniu się do modelu ich nieruchomości, kupujący zysku-
ją wiele dodatkowych możliwości szczegółowego zapoznania się 
z ofertą. Mogą „wejść” do mieszkania albo domu jeszcze przed 
spotkaniem, dokonać pomiarów szerokości, długości, wysokości 
czy powierzchni pomieszczeń.
Samemu można również wygenerować rzut 2D czy 3D. Zdarzało 
się, że podczas prezentacji mówili, iż przyszli już tylko zobaczyć 
mieszkanie na żywo, ponieważ decyzja o jego zakupie zapadła po 
użyciu VIRTUAGO.

globalNy zasięg

VIRTUAGO umożliwia prezentację obiektów klientom spoza Ko-
szalina i okolic, którzy chcą kupić nieruchomość nad morzem, czy 
dom na wsi, ale w najbliższym czasie nie mogą przyjechać.
Agenci nieruchomości z całej Polski, z którymi współpracujemy, 
polecając naszą nieruchomość swoim klientom, wiedzą o czym 
mówią, ponieważ byli na prezentacji i widzieli nieruchomość.
Nie zastąpi to oczywiście prawdziwej prezentacji, ale pozwoli 
klientowi uzyskać więcej informacji na temat interesującej go nie-
ruchomości. Wie, czego się spodziewać.
Na realną prezentację, przybędą wyłącznie klienci zainteresowani 
zakupem, a nie osoby tylko oglądające.  
Oszczędza to czas sprzedającemu, kupującemu i pośrednikowi.

NierUchomoŚć dostępNa 24/7

Bez pośpiechu, bo klient kupujący ma możliwość spędzić na VIR-
TUAGO tyle czasu, ile chce i wracać do nieruchomości tyle razy, 
ile potrzebuje. Z dowolnego miejsca i na każdym urządzeniu.

Po obejrzeniu nieruchomości osobiście, w każdej chwili może 
wrócić i jeszcze raz spojrzeć przed podjęciem ostatecznej decyzji.

gwaraNcja większego zaiNteresowaNia oFertą

Obecnie już przeszło 90 procent nabywców szuka nieruchomości 
przez Internet: te z VIRTUAGO mają większą szansę skupić uwa-
gę zaintersowanych.
Sama oferta jest atrakcyjniejsza, ponieważ klienci chętniej takie 
oferty oglądają, choćby tylko z ciekawości.
VIRTUAGO gwarantuje, że ofertę zobaczy dwa razy więcej osób 
niż przy tradycyjnych metodach prezentacji.
W naszej agencji od 2016 roku wykonaliśmy blisko 300 takich 
prezentacji. Obejrzało je 125 tysięcy użytkowników i to kilka 
razy, ponieważ „wejść” było aż 433 tysiące.

Zewnętrzne serwisy ogłoszeniowe dodatkowo promują ofertę za-
opatrzoną w wirtualny spacer.

stały elemeNt ogłoszeNia

Dbając o zdrowie oraz bezpieczeństwo naszych klientów i ich 
rodzin, a jednocześnie pragnąc zagwarantować większe zaintere-
sowanie ofertą naszych klientów, udostępniamy VIRTUAGO do 
praktycznie każdej nieruchomości.
Jest to stały element naszego systemu sprzedaży, ponieważ ceni-
my i Wasz, i nasz czas.

dozNaNia przyszłoŚci

Zakładając okulary VR, klient może poczuć się jak wewnątrz 
nieruchomości, w środku mieszkania, to niesamowite poczuć 
się realnie w wirtualnej rzeczywistości. Producenci i projek-
tanci urządzeń, aplikacji i programów tworzących wirtualne 
spacery zapowiadają ciągły rozwój technologii. Niedługo 
będzie zapewne można dotknąć ściany czy podłogi, poczuć 
pod palcami ich teksturę, poczuć zapach mieszkania.
To w niedalekiej przyszłości, ale już dzisiaj dzięki dostępnym 
opcjom możemy „przemalować” ściany czy „wymienić” pod-
łogi i przekonać się, jak po takich zmianach wygląda intere-
sujące nas wnętrze.

autor, krzysztof rożnowski,   
wspólnie z żoną anną prowadzi w koszalinie 

biuro „indahouse nieruchomości lepiej”.
 

kontakt: 94 307 05 03,
biuro@indahouse.pl
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Wspinają się, medytują, chodzą po lesie, prowadzą kreatywne warsztaty, jeżdżą na rowerach 
i nartach, morsują, uprawiają nordic-walking i Off Road 4x4. To wszystko? To tylko początek, 
ale najważniejsze jest to, że zarażają pozytywną energią, emanują ciepłem i bezpieczeń-
stwem. Kochają przyrodę i czas przeznaczony na wspólne wrażenia i przygody. Niemożliwe 
staje się możliwe. Gwarantują najlepiej przeżyty czas wolny. Biuro Turystyki Aktywnej Tra-
vika to nietypowa inicjatywa prowadzona przez czwórkę przyjaciół: Janusza Stasicę, Natalię 
Witkowską, Marcina Radziwiona oraz Katarzynę Glomb. Wspólnie kreują pomysły na waka-
cje, spotkania integracyjne, ferie, obozy dla dzieci i dorosłych w taki sposób, że bycie offline 

to najlepiej spędzony czas pod słońcem. 

Travika, czyli przygody 
poza głównym szlakiem

Janusz Stasica, pomysłodawca i założyciel Biura Turystyki Aktywnej 
Travika, mówi: - Tego nie można nazwać pracą. Wszelkiego rodzaju 
aktywności fizyczne były mi zawsze bardzo bliskie. Kalejdoskop mo-
ich zainteresowań był i jest bardzo duży, ale zawsze mocno związany 
z przyrodą, naturą, pokonywaniem własnych słabości oraz spojrze-
niem w głąb siebie. Po odejściu na emeryturę, przy wsparciu żony 
i inspirowany organizacją czasu wolnego dla mojej rodziny, postano-
wiłem robić dalej w życiu coś co sprawia mi przyjemność, rozwija pasję 
i buduje pozytywnie każdego dnia. Zainspirowany dwiema świetnymi 
książkami „Kawiarnia na końcu świata” oraz „Wielka Piątka” (obie au-
torstwa Johna Strelecky’ego) ruszyłem z pomysłem dobrze spędzone-
go czasu. Gdzie wartości i jakość będą szły w parze. Od razu muszę 
powiedzieć, że sam nie zdziałałbym nic. Wspólnie z żoną w obszarze 
ulubionych aktywności moich dzieci zaczynałem organizacje małych 
obozów - oczywiście w mich ukochanych górach. W trakcie rozwo-
ju Biura Turystyki Aktywnej Travika dołączyły do mnie osoby, które 
czuły i marzyły o podobnym zajęciu. Wspólnie uzupełniamy się, nasze 
umiejętności indywidualne wzbogacają naszą ofertę, a przyjaźń spra-
wia, że naszych wyjazdów i eventów ciągle nam mało – stwierdza. 

Janusz Stasica - uśmiech to jego znak rozpoznawczy, a ulubione słowo 
to „petarda”. I tak też działa. Człowiek orkiestra, dla którego nie ma 
rzeczy niemożliwych. Z wykształcenia absolwent AWF i emerytowa-
ny pułkownik Straży Granicznej. Swoje doświadczenie wykorzystuje 
w organizacji turystyki i pomimo perfekcjonizmu, który oczywiście się 
przydaje, udaje mu się stworzyć atmosferę luzu i synergii. Zakochany 
w rodzinie, sporcie i naturze. Podróże to jego największa pasja - za-
równo rodzinne jak i te z Traviką. Uwielbia naturę, góry i jeziora. Ceni 
przyjaźń i zaraża optymizmem.

Natalia Witkowska to szczęśliwa żona i mama dwóch fantastycznych 
córek. Rodzina to dla niej najwyższa wartość. Wieczna organizatorka, 
przewodnicząca i działaczka. Kocha pomagać i działać charytatywnie. 
Po wielu latach na stanowisku dyrektora spółki dystrybucyjnej mBan-
ku rzuciła korporacyjny uniform i przewartościowała swoje życie - dziś 
wolny duch. Towarzyska, uwielbia spotykać się z przyjaciółmi i pracę 
z dziećmi. Łatwo nawiązuje kontakty. Kocha szybką jazdę czteroko-

łowcami i nurkowanie. Każdy nowy dzień to dla niej nowe możliwości, 
które chętnie wykorzystuje.

Marcin Radziwon-Radzik. Nieprzeciętny mężczyzna ze złożoną osobo-
wością. Z zawodu handlowiec ze świetnymi wynikami w swoim fachu, 
a prywatnie cudowny ojciec i niezastąpiony przyjaciel. Pełen ener-
gii i empatii, a jednocześnie ambitny i zawzięty. Daje z siebie zawsze 
200 procent. Kocha przyrodę, góry, morze i jeziora. Pasjonat sportu 
- zwłaszcza takiego, który daje solidny wycisk. Całe życie szukał swo-
jego miejsca w świecie, gdzie mógłby realizować pasje i wykorzysty-
wać niespożyte pokłady energii. Zaraża uśmiechem i zacięciem spor-
towym dzieci i „kanapowców”.

Katarzyna Glomb, czyli ciocia Kasia. Artystyczna dusza zakochana 
w kwiatach, górach i swojej nastoletniej córce. Z zawodu florystka, 
hobbystycznie Matka Polka Travikowych Dzieci. Ciepła, wrażliwa 
i pełna empatii. Z nieprzeciętnym poczuciem humoru i dystansem  
do świata, ludzi i siebie samej. Pełna energii i pomysłów do zabawy. 
Nie boi się wyzwań. W przyjaźni lojalna i szczera, czasem do bólu. Wiecz-
na optymistka, bo dla niej zawsze świeci słońce. Zaraża uśmiechem.

Kto może skorzystać z oferty Biura Turystyki Aktywnej Travika? Do-
słownie każdy. Mały i duży, aktywny i zasiedziały, młody i starszy, 
rodziny, single lub marzący o resecie i oderwaniu się od domowych 
i zawodowych trosk. Ci co chcą aktywnie spędzić każdą minutę, ale 
też ci co pragną wyciszenia, praktyk jogi i medytacji oraz być bardzo 
blisko natury. No i oczywiście właściciele firm pragnący stworzyć 
swoim pracownikom niezapomniane chwile relaksu, budować fanta-
styczne relacje interpersonalne w swoich instytucjach oraz dbać o ich 
aktywną integrację.

Rozpoczęło się od wyjazdów dla dzieci. Grupa wiekowa od 5 do 16 
lat - szeroka, ale jak pokazuje doświadczeni, doskonale uzupełniająca 
się. Maluchy dorośleją, starszaki czują odpowiedzialność, wszyscy na-
tomiast stawiają na kreatywność. 
Obozy dla dzieci wypełnione są co do minuty. Po śniadaniu, azymut 
obrany zgodnie z tematem obozu. Latem: górskie wspinaczki, kąpiel 

Janusz Stasica Marcin Radziwon-Radzik

Natalia Witkowska Katarzyna Glomb
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w wodospadzie, survivalowe budowanie szałasów, wycieczki 
w góry, jazda konna, rowery. Po południu: konkursy, zajęcia pla-
styczno-kreatywne, turnieje, gry planszowe, podchody, zajęcia 
sprawnościowe, w końcu dyskoteki, „mam talent”. Zimą z kolei nar-
ty, górskie wycieczki, góralskie ognisko, zimowy rozruch na śniegu. 
Dzięki wypełnionemu dniu, starsi i młodsi zupełnie zapominają 
o telefonach komórkowych, a rodzice zastanawiający się, co sły-
chać u ich pociech, otrzymują solidną porcję fotorelacji na spo-
łecznościowych grupach. Czas mija niezwykle szybko, a dzieci 
chętnie wracają na kolejne travikowe obozy, mając świadomość, 
że spędzą czas bez telefonów i elektroniki.

Listy uczestników obozów zapełniają się ekspresowo, a ekipa Tra-
viki każdego roku musi zwiększać liczbę dostępnych miejsc, aby 
każdy chętny mógł doświadczyć niezapomnianych chwil i emocji. 
Bo w końcu to ich główny cel - spełniać marzenia.

Czy są jeszcze wolne miejsca na najbliższe wakacje? - Pojedyncze 
tak - odpowiada Janusz Stasica, bo większość została zarezerwo-
wana po zakończonych obozach zimowych.

Obozy dla dorosłych? Już za parę dni rusza Letni Reset w Kar-
konoszach. Oderwaniem od codzienności może być tylko aktyw-
ność w pełnym wymiarze. Górska wspinaczka, Off Road 4x4, raf-
fting pontonowy, kąpiel w wodospadzie, rowery MTB, strzelanie 
z broni palnej, warsztaty artystyczne, no i oczywiście relaks przy 
ognisku, obozowy „talent show” i tańce. Po takim urlopie uczest-
nicy mówią często – nigdy wcześniej tak się nie zresetowałem, 
a jednocześnie nie byłem tak zdrowo zmęczony. Kiedy następny 
wyjazd?! 

Spokojnie - dla marzących o chilloucie Travika ma w ofercie wy-
jazdy wypełnione praktyką jogi, medytacją, nordic–walkingiem, 
morsowaniem oraz shinrin-yoku czyli terapię lasem. 
Obozy do dorosłych pozwalają zostawić za sobą wszelkie obcią-
żenia. Dają możliwość doznania nowych aktywności, poznania 
ciekawych ludzi i przebywania w absolutnie wspaniałych okolicz-
nościach przyrody. Nie brakuje śmiechu, potu, adrenaliny, endor-
fin i przełamywania własnych słabości. 

Travika to także wydarzenia specjalne, takie jak choćby spotka-
nia integracyjne dla firm. Spływy kajakowe, wycieczki rowerowe, 
rodzinne rywalizacje sportowe, loty balonem czy skakanie ze spa-
dochronem, ale tak naprawdę aktywność dobrana jest dla grupy 
tak, aby dobrze jakościowo spędzić czas, poznać się od zupełnie 
innej strony, zbliżyć, lepiej zrozumieć, pobawić, pośmiać i odstre-
sować. 

Janusz Stasica podkreśla, że przyświeca mu nieustannie plan 
spełniania marzeń, własnych, ale i uczestników jego wypraw. Na 
jednym z obozów dla dorosłych padło hasło o wyprawie rowero-
wej po Gruzji. Czemu nie?! – miał odpowiedzieć Janusz, dlatego 
już w połowie września rusza pierwsza tego rodzaju wyprawa. 
W planie objazd regionów Tibilisi, Swanetii i Mestii, przejazd 
przez przełęcz Guli, zwiedzanie wodospadu Shdugra. Dzienne dy-
stanse od 40 do 70 km. Przy okazji wspaniałe gruzińskie jedzenie 
i miejscowe atrakcje. - Gruzja z perspektywy roweru z pewnością 
zapowiada się niezwykle, nawet dla tych, którzy zwiedzali już ten 
kraj z tradycyjnym biurem podroży. Aby każdy bez względu na 
kondycje mógł skorzystać z uroków Kaukazu będziemy korzystali 
z elektrycznych rowerów MTB – zapewniają organizatorzy.
Jak dodają, w tego rodzaju wydarzeniach, ale i w każdych innych 

liczy się bezpieczeństwo i możliwości uczestników. – Planujemy 
trasy, czyli dzienne przejazdy tak, aby uczestnicy mogli z satys-
fakcją przeżyć każdą chwilę i wykorzystać wszystkie atrakcje 
wyjazdu. Szkielet planu zbudowany jest wcześniej, ale ważne 
jest dla nas, jakie nastawienie i formę mają obozowicze. Naszym 
zadaniem jest mobilizowanie i pokazywanie możliwości, pomoc 
w przekraczaniu własnych ograniczeń, które najczęściej siedzą 
w głowie, ale z rozwagą, nie na siłę, z pełnym zrozumieniem – 
mówi Janusz Stasica. - Staramy się zbilansować część aktywną 
naszych wyjazdów z częścią kreatywną. Tworzymy atmosferę, 
w której każdy członek naszego obozowego zespołu jest tak 
samo ważny. Nawet drobne i z pozoru banalne rywalizacje mo-
bilizują młodszych i starszych. Pucharowe wyróżnienie dla naj-
lepszego obozowicza oraz pamiątkowe medale dla uczestników 
zawsze robią wrażenie i to nie tylko na dzieciach. 
- Ważna jest dla nas atmosfera wyjazdu, eliminowanie ewen-
tualnych niedomówień, zaopiekowanie, wyłapanie smutnej 
chwili, która poparta rozmową niejednokrotnie zamienia się 
w salwy śmiechu. Staramy się być obecni, a to tworzy poczucie 
wspólnoty i bezpieczeństwa. Często okazuje się, że codzienne 
i notoryczne zaglądanie do telefonu na naszych wyjazdach po 
prostu nie istnieje i to nie z powodu zakazu, a z braku potrze-
by. Realne i atrakcyjne spędzanie czasu w różnorodny sposób 
sprawia, że każdą chwilę przeżywa się bardziej, mocniej i inten-
sywniej. Zaczyna dostrzegać się niesamowite walory przyrody 
i energię jaką nam daje. Odnajdujemy w sobie pokłady twór-
czości, o jaką sami siebie nie podejrzewaliśmy. Po wspólnych 
wyjazdach zdarza się, że ktoś kto wcześniej nie jeździł na ro-
werach MTB, już planuje zakup własnego sprzętu, lub już na 
miejscu rozpoczyna codzienną praktykę jogi czy nordic-wal-
kingu. Zarażamy zdrowym pomysłem na życie – mówi Natalia 
Witkowska. 

W grudniu ubiegłego roku przyjaciele zainicjowali również Ko-
szaliński Klub Narciarski Travika. Klub to wyjazdy narciarskie dla 
dzieci i dorosłych, w najróżniejszych stopniach zaawansowania. 
Co istotne, wyjazdy klubowe to w pełni profesjonalne podejście 
do nauki i praktykowania narciarstwa zjazdowego, biegowego oraz 
skiturowego. Narciarze szlifują swoje umiejętności w oparciu o in-
frastrukturę polską i alpejską. A jeszcze w tym roku planowane są 
pierwsze Mistrzostwa Koszalina w Narciarstwie Alpejskim. Tak, nie 
ma rzeczy niemożliwych i choć za oknem lato, to już można powo-
lutku rozmyślać o białym śnieżnym puchu i narciarskiej rywalizacji. 

Energetyczne wakacje, energetyczna ekipa, więc nawet wątpią-
cy w swoje umiejętności czy wytrzymałość powinni zaufać spe-
cjalistom. Biuro Turystyki Aktywnej Travika cały czas się rozwija. 
Śmielsze plany, nowe pomysły i coraz więcej terminów obozowych, 
a wszystko po to, aby dopasować mogli je do swoich potrzeb przyszli 
obozowicze. Z Traviką zdecydowanie łatwiej zacząć nową przygodę 
ze sportem jak jazda na nartach, jazda konna czy morsowanie, ponie-
waż fachowy instruktaż, znakomity sprzęt i profesjonalne podejście 
ośmiela i asekuruje nawet najdrobniejsze wątpliwości w siebie. 

Terminy na wakacyjne wyjazdy kurczą się nieubłaganie, ale warto 
wpisać w kalendarz wszystkie inne formy aktywności jakie oferu-
je biuro. Zarówno te stricte wakacyjne i zimowe, ale i eventowe. 
Szerokie spektrum działania i zainteresowań założycieli biura tu-
rystycznego pozwala stale poszerzać ofertę. Tu można pozwolić 
sobie na elastyczne działanie i dopasowanie pod każdą grupę wie-
kową i zainteresowania. Dlaczego? Travika to przede wszystkim 
pasja, a nie biznes. To możliwość wspólnego realizowania nawet 
najśmielszych marzeń. Kameralnie lub w większej grupie. Mówi się, 
że ogranicza tylko wyobraźnia. Biuro Turystyki Aktywnej Travika 
nie stawia żadnych ograniczeń. Nie pozostaje nic, tylko spróbować.

www.travika.pl 
/Travika 
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Spotykają się w czwartkowe wieczory, ale pod warunkiem, że jest dobra pogoda. Zakładają 
kaski, przygotowują rower i  pokonują około 60-kilometrową trasę. Bez ścigania się i  bez 
porównywania wyników. Szosowe Czwartki jak nazwali to cykliczne wydarzenie pomysłodawcy 
Marcin Ozga, Piotr Saweczko i Paweł Pytaszyński przez ostatnie dwa lata rozrosło się i okrzepło. 

A zaczęło się, jak często bywa, przez zupełny przypadek.

Szosowe Czwartki 
są dla każdego

t rzy lata temu trzej wspomniani panowie spotkali się na 
zajęciach cyclingu, czyli treningu na rowerach stacjo-
narnych. Postanowili wybrać się na wspólną jazdę „na 

szosie”. Jedynym dniem, który wszystkim pasował był właśnie  
czwartek. 

Później Paweł Pytaszyński, który prowadzi blog Pedaluje.pl, za-
proponował zrobienie z rowerowych spotkań wydarzenia na FB 
i tak to się zaczęło. Skromne początki z liczbą uczestników od 
3 do 5 dość szybko zamieniły się w wyjazdy kilkudziesięciooso-
bowe. Obecnie wielu kolarzy traktuje te spotkania treningowo, 
a niektórzy wyłącznie towarzysko. Jak podkreślają panowie, jest 
na Szosowych Czwartkach przestrzeń na rozmowy, doskonalenie 
techniki, wymiana spostrzeżeń i pogawędki o niczym. 

Do grupy kolarskiej dołączyć może każdy. Preferowane są rowery 
szosowe, ale znaczenia nie mają ani umiejętności, ani ilość przeje-
chanych do tej pory kilometrów. Liczą się chęci i zapał, a w grupie 
zawsze raźniej. Kolarze spotykają się u zbiegu ulic Rolnej i Słup-

skiej i tam około godziny 17.00 zaczynają pokonywać 60-kilome-
trową trasę. Za każdym razem tą samą, co umożliwia tworzenie na 
własne potrzeby statystyk. 

Grupa jedzie od Góry Chełmskiej, w stronę Sianowa, następnie 
w kierunku Ratajek i krzyżówki z drogą Koszalin – Polanów. Tam 
krótki odpoczynek, czasem jakiś batonik, banan, wymiana wrażeń 
i powrót do Koszalina. Osoby czujące się pewnie, pokonują trasę 
szybciej, korzystając z okazji - trenują. Osoby wolniejsze nigdy nie 
zostają „opuszczone” i pokonują trasę swoim tempem. Szosowe 
Czwartki z założenia powstały dla celów rekreacyjnych i towa-
rzyskich, dla promowania kolarstwa szosowego. 

Bezpieczeństwo ma znaczenie, więc każdy uczestnik Szosowych 
Czwartków obowiązkowo musi mieć kask, a większość używa 
oświetlenia (nawet przy dobrej pogodzie). O tym jak wygląda taki 
peleton można przekonać się oglądając relację panów na social 
mediach, bo tak naprawdę każdy kocha kolarstwo na swój własny 
sposób. 

Marcin z zawodu jest historykiem, a na co dzień pracuje w Ar-
chiwum Państwowym w Koszalinie. Razem z Pauliną (żartobliwie 
nazywaną Panią P.) wychowują Antka i Kubę, a o rodzicielstwie 
połączonym z kolarstwem można przeczytać na jego profilu 
FB/IG TataKolarz. Ponadto Marcin prowadzi zajęcia rowerowe 
w klubie Zdrofit.

Piotr, oprócz rowerowego podboju szos, uwielbia e-commerce, 
zarządzanie czasem i projektami oraz fotografię, szczególnie ku-
linarną. Dokumentuje trasy szosowych przejazdów i wspaniałe 
torty jakie piecze jego żona Kasia.

Paweł, ojciec Stasia i mąż Gosi, na swoim blogu www.pedaluje.
pl prezentuje ważne, regionalne szosowe imprezy. Mówi o sobie, 
że nie jest profesjonalistą, a jedynie użytkownikiem roweru, ale 
prawda jest taka, że jego blog dostarcza wielu fachowych i cieka-
wych informacji o byciu w rowerowej trasie. 

W tym sezonie Szosowe Czwartki ruszyły z niewielkim opóźnie-
niem ze względu na niedopisującą pogodę. Każdego kto miałby 
ochotę dołączyć i sprawdzić się na trasie organizatorzy zachęca-
ją do zaglądania na fejsbukową stronę Szosowych Czwartków. 
Komu mało wrażeń, ten w prawie każdą niedzielę dołączyć może 
do spontanicznych grup kolarskich ruszających już w nieco od-
leglejsze rejony. Na sam początek warto śledzić poczynania ko-
larzy w sieci. To pigułka informacji na sam początek rowerowej 
przygody na szosie.
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Znaleziony podczas spaceru stalowy dysk okazał się pamiątką po jednym z najbardziej 
popularnych samochodów swej epoki. Felga samochodu osobowego DKW F1 z  lat 
trzydziestych XX wieku zabiera nas w  podróż do czasów, gdy koszalinianie powoli 
przyzwyczajać się zaczęli do widoku, który dla nas jest codziennością. W pierwszej 
połowie ubiegłego stulecia powszechne na ulicach wozy i dorożki ustępować zaczęły 

pojazdom mechanicznym.

Felga z góry Chełmskiej
Autor: łukasz gładysiak 

Zanim przedmiot ten trafił we właściwe ręce, z pewnością 
minęły go setki, jak nie tysiące osób, które codziennie prze-
mierzają popularne szlaki spacerowe na Górze Chełmskiej. 

W 2017 r. do zbiorów wówczas jeszcze koszalińskiego, a dziś ulo-
kowanego w Sianowie Studia Historycznego Huzar trafiła stalowa 
felga. Mimo ewidentnych śladów działania zwykle bezwzględne-
go dla tego rodzaju przedmiotów czasu, zabytek (bo tak śmiało 
można to traktować) zachował się w całkiem dobrym stanie.

Po konsultacjach z pasjonatami dawnej motoryzacji udało się 
ustalić, że wyprodukowany przez znaną do dziś wytwórnię 

Kronprinz, stalowy, pełny dysk z czterema otworami na śruby 
i kolejnym, umieszczonym centralnie, to felga samochodu osobo-
wego DKW F1. Produkowano go w latach 1931-1932, w zakła-
dach Dampf-Kraft-Wagen, w górnosaksońskim mieście Zwickau. 

Pojazd, w standardowej wersji będący niedużym, dwuosobowym 
kabrioletem, powstał w liczbie ok. 4 tys. egzemplarzy. W czasach 
wielkiego kryzysu gospodarczego stał się jednym z najbardziej 
powszechnych, bo relatywnie tanich samochodów, jakie pojawiły 
się na europejskim rynku. Z czasem, w oparciu o podwozie i jed-
nostkę napędową pojemności niespełna 600 cm3 powstał także 

hIStoRIa jednego przedmiotu

wariant sedan (użytkowany w dużej liczbie przez wojsko i policję 
niemiecką), furgon, a nawet wyścigowy roadster.

pioNier grade

Znaleziona na zboczu Góry Chełmskiej felga stała się przyczyn-
kiem do rozważań na temat koszalińskiej motoryzacji. Jej histo-
ria jest tylko niewiele krótsza niż światowe dzieje samochodów 
w ogóle.

29 stycznia 1886 r. Karl Benz zgłosił w Cesarskim Urzędzie Pa-
tentowym skonstruowany przez siebie kilka miesięcy wcześniej 
pojazd z napędem spalinowym. Dokument opatrzony numerem 
37435 otworzył nowy rozdział w historii świata, zarówno go-
spodarczej, jak i społecznej czy militarnej. Informacja o powozie 
zdolnym poruszać się bez zaprzęgania koni błyskawicznie obie-
gła świat. Dotarła także na teren Prowincji Pomorskiej, a tym sa-
mym – Koszalina. To tutaj, siedem lat przed słynnym patentem, na 
świat przyszedł człowiek, który dziś należy do ścisłego panteonu 
pionierów motoryzacji. 

Hans Grade od najmłodszych lat fascynował się mechaniką. 
W wieku dwudziestu jeden lat wyjechał na praktyki w jednym 
z warsztatów w Kilonii, a następnie dołączył do grona słucha-
czy renomowanej Wyższej Szkoły Technicznej w Berlinie. Po 
ukończeniu studiów w 1904 r. powrócił do rodzinnego miasta 
i otworzył tutaj zakład naprawy, a później także budowy silników 
motocyklowych. W krótkim czasie sam zaczął konstruować lek-
kie, napędzane dwutaktowymi jednostkami jednoślady, idealnie 
wpisując się w zapotrzebowanie nie tylko wyższych sfer. Interes 
rozwijał się na tyle dobrze, że zgromadziwszy odpowiednią liczbę 
marek, zaledwie po roku Grade wyjechał do Magdeburga, gdzie 
otworzył własną fabrykę.

Kolejne kilka lat, w tym okres bezpośrednio poprzedzający wy-
buch pierwszej wojny światowej, upłynął przedsiębiorczemu 
koszalinianinowi przede wszystkim na budowie… samolotów (do 
tego wątku z życia inżyniera powrócimy na łamach „Prestiżu” 
w kolejnych miesiącach). Ostatecznie, nie bez bólu, lecz z uzasad-
nionych przyczyn ekonomicznych, czterdziestoletni Hans Grade, 
zdecydował się dosłownie zejść na ziemię. 

W 1921 r. kierowana przez niego spółka akcyjna Grade Automo-
bilwerke AG zaprezentowała samochód Grade F1. Napędzany 
silnikiem o pojemności 800 cm3 i mocy 14 KM, rozpędzający się 
do nieco ponad 50 km/h kabriolet dla dwóch osób wielu uznaje za 
pierwszy w dziejach Niemiec pojazd dla mas. W ciągu kolejnych 
pięciu lat z taśmy montażowej zjechał ich tysiąc, część z pewno-
ścią trafiła w rodzinne strony inżyniera. 

W 1922 r. na szosach pojawił się, jak miało się okazać, sztanda-
rowy model firmy – Grade Personenkraftwagen 4/16 – ważący 
400 kg roadster z silnikiem o mocy 16 KM zdolnym rozpędzić wóz  
do ponad 70 km/h. Dziś to jeden z najbardziej unikatowych samo-
chodów kolekcjonerskich świata, widywany sporadycznie pod-
czas zlotów miłośników dawnej motoryzacji przede wszystkim 
w Niemczech i Wielkiej Brytanii. 

Rok po premierze modelu powstała filia fabryki w Klosterneu-
burgu niedaleko Wiednia, wytwarzająca pojazdy mechaniczne 
pod szyldem Austro-Grade Automobilfabrik AG. Ostatecznie, 
w związku ze wzrostem znaczenia na rynku europejskim więk-
szych koncernów, przede wszystkim Opla oraz Auto-Union, 

w 1926 r. dobra passa została przerwana. Koszaliński pionier od-
dał pola na ulicach wracając do swej największej pasji – lotnictwa.

motoryzacja międzywojNia

Pierwsza wojna światowa przyniosła dynamiczny rozwój mo-
toryzacji. Na przecinających Europę jak długa i szeroka szosach 
powozy i bryczki powoli zaczęły ustępować jedno- i dwuśladom, 
zarówno w wariancie osobowym, jak i ciężarowym. Po zakończe-
niu walk, zwłaszcza w Niemczech, nadszedł czas pojawiających 
się niemal rok za rokiem kryzysów gospodarczych. Przyglądając 
się obrazom uwiecznionym przede wszystkim na publikowanych 
w latach dwudziestych pocztówkach nie sposób oprzeć się wra-
żeniu, że samochody były na naszych ulicach widokiem rzadkim, 
wręcz egzotycznym.

Miejscami, w których można było niemal codziennie spotkać 
automobile. były przede wszystkim Rynek Staromiejski oraz 
plac przed oddanym do użytku w 1914 r., dworcem kolejowym. 
Maszynom, służącym głównie jako taksówki dla przyjezdnych, 
dzielnie sekundowały dorożki – królowe koszalińskich ulic co naj-
mniej od początku XIX w. Te zresztą, obok uruchomionej trzy lata 
przed wybuchem Wielkiej Wojny, komunikacji tramwajowej, były 
wszechobecne praktycznie do końca niemieckiej historii miasta.

oryginalna, pochodząca z początku lat trzydziestych felga samochodu 
dkw f1. przedmiot został w 2017 r. znaleziony na jednym ze zboczy góry 
Chełmskiej (zbiory studio historycznego huzar).

dwuosobowy kabriolet dkw f1 z 1931 r. to właśnie z takiej maszyny pochodzi 
znaleziona na górze Chełmskiej felga (domena publiczna).
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Oprócz przytoczonej powyżej historii Hansa Gradego, którego 
automobile najpewniej także przemierzały miasto Köslin, cieka-
wy epizod z dziejów lokalnej motoryzacji przytoczył, opierając 
się na źródłach zza Odry, autor wydanej w 2016 r. pod egidą 
Archiwum Państwowego, książki p.t.: „Koszalin – historie mało 
znane”, Krzysztof Urbanowicz. Przypomniał on, że w 1924 r. 
własną próbę zbudowania samochodu dla każdego, w myśl 
zyskującego na popularności w Niemczech hasła: „Wagen für 
Jedermann”, podjął właściciel warsztatu przy ul. Dworcowej, 
Traugott Onnasch. O ile wygląd wozów marki Grade dokumen-
tują zarówno ilustracje z epoki, jak i nieliczne, lecz zachowane, 
oryginalne egzemplarze, o maszynie tego konstruktora wiado-
mo niewiele. 

Wspomniany autor wskazuje, że był to trójkołowiec napędzany 
silnikiem projektu Hugo Ruppego, wytwarzanym pod szyldem 
berlińskiej, przeniesionej ostatecznie na teren Czechosłowacji, 
firmy Bekamo. W tym przypadku łańcuchem napędzane było 
pojedyncze, tylne koło, przednie natomiast służyły do nadawa-
nia kierunku jazdy. Osiągi wozu pozostają tajemnicą; nie mniej 
jednak, niewielka, bo wynosząca zaledwie 125 cm3 pojemność 
standardowego silnika tej marki, pozwala sądzić, że prędkość 
osiągana przez trójkołowiec nie przekraczała 40 km/h.

Pojazd Onnascha nie znalazł uznania odbiorców ani w Kosza-
linie, ani nigdzie indziej. Konstruktor nie zrezygnował jednak 
z motoryzacyjnego biznesu rozbudowując warsztat i uzupełnia-
jąc ofertę o wypożyczalnię pojazdów innych marek. Był także 
właścicielem całodobowej stacji benzynowej.

powolNa zmiaNa

Drenujący cały świat Wielki Kryzys odbił się także na zasobno-
ści portfeli koszalinian, a co za tym idzie – liczbie samochodów 
w mieście. Choć na zdjęciach wykonanych w tym okresie, po-
nownie w rejonie ratusza oraz dworca zauważyć można nieco 
większą liczbę pojazdów mechanicznych, wciąż głównym środ-
kiem transportu pozostawały dorożki oraz tramwaje. 

Przełom w dziejach lokalnej motoryzacji, podobnie jak w tej 
dziedzinie w całych Niemczech, przyniosło dojście do władzy 
Adolfa Hitlera. To właśnie za sprawą remilitaryzacji sił zbroj-
nych oraz sformowaniu w 1935 roku 32. Dywizji Piechoty 
Wehrmachtu, której sztab ulokowano w Koszalinie, na ulicach 
dosłownie zaroiło się od samochodów różnych typów. Równo-
legle rozwijać się zaczęły linie autobusowe. Pomalowane na bia-
ło, z charakterystycznymi, najprawdopodobniej czarnymi szpa-
runkami pojazdy nierzadko zabierały na pokład większą liczbę 
pasażerów niż tramwaje. Jednocześnie były w stanie dojechać 
praktycznie wszędzie, niezależnie od torowisk i trakcji elek-
trycznej. Finalnie z miejskiej komunikacji szynowej zrezygnowa-
no 1 lutego 1937 r.

Nowy rozdział w dziejach naszego miasta otwarty został na po-
czątku marca 1945 r. To właśnie wtedy Koszalin został zajęty 
przez Armię Czerwoną. Jeszcze przed bezwarunkową kapitula-
cją III Rzeszy nad Dzierżęcinkę przybywać zaczęli polscy pionie-
rzy. Decyzją Wielkiej Trójki dawny Köslin wraz z całą Prowincją 
Pomorską, włączony został w granice naszego kraju. 

W częściowo zrujnowanym przez zdobywców mieście powoli 
odradzać się zaczęła także motoryzacja. Początkowo większą 
część pojazdów mechanicznych, jakie widywano na ulicach sta-
nowiły te, należące do wojska. To właśnie z potrzeby napraw sa-

mochodów przynależnych radzieckiemu garnizonowi pod 
koniec 1945 r. powołano do życia Spółdzielnię Pracy Me-
chaników Samochodowych. W ten sposób znacjonalizowa-
na została przeważająca część poniemieckich warsztatów. 

Aut prywatnych przybywać zaczęło z końcem lat czter-
dziestych. Początkowo były to głównie wyremontowane, 
cywilne wozy z czasów zakończonej niedawno wojny albo 
do niedawna wojskowe, pochodzące z demobilu. Z tego 
względu w 1950 r. władze miasta zdecydowały o wprowa-
dzeniu zmian organizacji ruchu. Oficjalnie zakazano wjazdu 
zaprzęgów konnych na ul. Zwycięstwa, dostrzeżono także 
konieczność wyprowadzenia poza centrum ruchu tranzyto-
wego między Szczecinem a Gdańskiem. Wykorzystano do 
tego między innymi ówczesną ul. Armii Czerwonej, której 
dziś patronuje Józef Piłsudski. W tym samym roku rozpo-
częło się też planowanie budowy koszalińskiej obwodnicy. 
W ten symboliczny sposób zakończyło się pierwsze pół-
wiecze motoryzacyjnej historii miasta. Kolejne dekady na-
leżeć miały już zdecydowanie do samochodów.

ul. zwycięstwa na pocztówce pochodzącej z lat dwudziestych. na zdjęciu 
uwieczniono wciąż dominujące w tym okresie, w koszalinie środki transportu 
– zaprzęgi konne oraz tramwaj (archiwum prywatne).

dorożki, wozy i samochody, czyli codzienny dla dwudziestolecia 
międzywojennego widok przy koszalińskim dworcu kolejowym 
(archiwum prywatne).

rynek staromiejski krótko przed wybuchem ii wojny światowej. 
w tym czasie obecność samochodów w koszalinie była już bardzo wyraźna 
(archiwum prywatne).

samochód osobowy personenkraftwagen 4/16 wyprodukowany 
w 1922 r. – sztandarowy pojazd marki, której założycielem był 
koszalinianin hans grade. egzemplarz zachowany jest w niemieckim 
muzeum techniki w berlinie (domena publiczna).

reklama samochodów marki dkw opublikowana w 1928 r. 
pojazdy tej marki pojawiały się także na ulicach koszalina 
(domena publiczna).
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Potrzeby rynku pracy dyktują konieczność tworzenia nowych kierunków kształcenia. Dla-
tego już od najbliższego semestru w koszalińskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
zostanie powołany kierunek studiów Sport, Fitness, Wellness i SPA. Jednocześnie trwają 
zapisy  kandydatów na wszystkie kierunki oferowane przez Szkołę. Rozmawiamy o tym 

z rektorem uczelni drem Janem Kuriatą, profesorem PWSZ.

„Reagujemy na potrzeby 
rynku pracy” 

- trwa rejestracja kandydatów na dziesięć kierunków, które 
oferuje państwowa wyższa szkoła zawodowa w koszalinie. 
wśród wielu atrakcyjnych pojawił się również zupełnie nowy, 
sport Fitness, wellness i spa. kierunek wpisujący się szczegól-
nie w potrzeby turystycznej okolicy w jakiej się znajdujemy. 

- Mieszkamy w strefie, gdzie ośrodki wypoczynkowe, sanato-
ria, SPA, ośrodki odnowy biologicznej, ośrodki rehabilitacyjne 
oraz szeroko rozumiana turystyka są siłą napędową gospo-
darki. Miejsca takie nieustannie podnoszą swoje standardy, 
jednocześnie potrzebując do pracy wykwalifikowaną kadrę. 
W oparciu o szereg rozmów, konsultacji i wręcz gigantycznego 
zainteresowania tego typu kształceniem pracodawców repre-
zentujących ośrodki wczasowe rok temu zespół naszych wy-
kładowców i pracowników uczelni rozpoczął prace nad stwo-
rzeniem nowej specjalności. Nowoczesne metody pracy, stałe 
podnoszenie kwalifikacji jest cenne zarówno u pracowników 
jak i pracodawców. Głęboko wierzę w to, że zachwianie ryn-
kowe związane z pandemią szybko minie, a ponieważ jesteśmy 
społeczeństwem starzejącym się, zapotrzebowanie na pracow-
ników w sektorze sportu, fitnessu, wellness i spa powinno tyl-
ko rosnąć. 

- dietetyka, Fizjoterapia, wychowanie fizyczne, bezpieczeń-
stwo narodowe, kosmetologia, pedagogika, pielęgniarstwo, 
ratownictwo medyczne oraz najnowszy kierunek - sport fit-
ness wellness i spa podążają zarówno za samorozwojem, jak 
i pasją przyszłych studentów. statystyki pokazują, że wybiera-
jąc tego typu kierunki można spokojnie patrzeć w przyszłość.

- Kierunki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszali-
nie to zdecydowanie uzupełnienie oferty Politechniki Koszaliń-
skiej. Wybierając studia w naszej uczelni rozwinąć można wła-
sną pasję, oprzeć ją o fachową i profesjonalną wiedzę, zdobyć 
doświadczenie, a następnie kontynuować praktykę zawodową 
w wyspecjalizowanych ośrodkach lub we własnej działalności. 
Obserwujemy to szczególnie w kierunkach kosmetologii czy fi-
zjoterapii. Są jednak kierunki takie jakie pielęgniarstwo czy ra-
townictwo medyczne, które oprócz pasji łączą w sobie element 
misji, ogromnej chęci pomocy drugiemu człowiekowi. W ostat-
nim czasie okazało się jak nieoceniony jest zawód pielęgniar-

ki i ratownika medycznego. Ubolewam, że nie tworzone są 
ogólnopolskie kampanie zachęcające do wyboru właśnie tego 
zawodu. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że kierunek pielę-
gniarstwa na naszej uczelni cieszy się sporym powodzeniem. 
Natomiast na Pomorzu Zachodnim jesteśmy jedyną uczelnią 
kształcącą ratowników medycznych. 

- Uczelnia oferuje różne modele kształcenia: studia bezpłatne - 
stacjonarne magisterskie i licencjaty, studia zaoczne, podyplo-
mowe i pomostowe. czy pwsz daje możliwość spełnienia ma-
rzenia o zmianie profesji dla osób dorosłych, już pracujących? 

- Zdecydowanie tak. Na wykładach w naszej uczelni zasiada-
ją zarówno osoby świeżo po maturze, ale i takie, które maturę 
lub inne studia skończyły jakiś czas temu. Uczelnia daje moż-
liwość zdobycia dodatkowej specjalizacji, uzupełnienia wiedzy, 
rozszerzenia kompetencji, która tak mile widziana jest u pra-
codawców. Coś co często było tylko dodatkowym zajęciem, 
z czasem zamienia się w zawód. PWSZ daje możliwości ugrun-
towania wiedzy i rozszerzenia horyzontów. 

- wspominał pan profesor o kierunkach pielęgniarstwa i ra-
townictwa medycznego. jak widać po zainteresowaniu kandy-
datów, były potrzebne.  

- Muszę przyznać, że z wielkimi obawami rozpoczynaliśmy 
nabory na te dwa kierunku rok temu. Pandemia uwypukli-
ła potrzeby i oczekiwania, jakie niosą za sobą oba zawody.  
Na szczęście, studenci nas nie zawiedli. Rekrutacja przebiegła 
pomyślnie. Mam ogromną nadzieję, że i ten rok będzie podob-
ny, o ile nie lepszy. To bardzo potrzebne społecznie zawody, 
ale też dające ogromną satysfakcję. Studentki pielęgniarstwa 
z poziomu magisterskiego czynnie uczestniczą w akcji szcze-
pień przeciwko Covid w Hali Widowiskowo-Sportowej w Ko-
szalinie. Pomagają na różnych odcinkach tej zorganizowanej, 
dużej akcji. 

- bardzo ciekawym, potrzebnym i wpisującym się w we współ-
czesne trendy kierunkiem jest również dietetyka. 

- Dietetyka, to kierunek, który z roku na rok zyskuje popu-
larność, ale jest też niezwykle potrzebny. Nasi studenci uczą 
się w systemie licencjackim przez 3 lata, czyli 6 semestrów. 
Podczas zajęć zdobywają specjalistyczną wiedzę teoretycz-
ną jak i również praktyczną. Dietetyka to nie tylko układanie 
jadłospisów odchudzających. Studia przygotowują do pracy 
w ośrodkach zdrowia, zakładach żywienia zbiorowego, żłob-
kach, przedszkolach i szkołach. Absolwenci tego kierunku 
znajdują pracę w inspekcjach zajmujących się kontrolą żywno-
ści i żywienia czy w organizacjach zajmujących się doradztwem 

w zakresie żywienia ludzi czy upowszechnianiem wiedzy o ży-
wieniu człowieka. Z naszej strony stawiamy mocno na prakty-
kę. Kończąc PWSZ na kierunku dietetyka, student jest gotowy 
do pracy w zawodzie, a szerokie spektrum możliwości zatrud-
nienia, jak również kontynuowanie samodzielnej praktyki za-
wodowej czyni tę specjalizację wyjątkowo atrakcyjną. 

- pwsz w koszalinie po raz trzeci została laureatem „dydak-
tycznej inicjatywy doskonałość”, nagrody i wyróżnienia za do-
konania na rzecz rozwoju edukacji. tylko cztery uczelnie w kra-
ju mogą poszczycić się takimi osiągnięciami. proszę powiedzieć 
co to oznacza. 

- Wsparcie w ramach tegorocznej edycji przedsięwzięcia „Dy-
daktyczna inicjatywa doskonałości” otrzymało 15 publicznych 
uczelni zawodowych. Musiały one spełnić określone kryteria. 
Pierwszym z nich był brak negatywnych ocen jakości kształce-
nia wydanych przez Polską Komisję Akredytacyjną   w latach 
2015-2020.

Drugie kryterium dotyczyło pozytywnego wyniku wskaźników 
bezrobocia i zarobków absolwentów, którzy uzyskali dyplom 
ukończenia studiów w roku 2018. 

Komisja samodzielnie pobiera niezależne dane i nagradza naj-
lepszych. Nieskromnie powiem, że udało się nam to już trzeci 
raz. Poza wyróżnieniem jest też gratyfikacja finansowa w wy-
sokości 1 mln złotych. Te właśnie pieniądze pozwalają na two-
rzenie nowych kierunków, zatrudnianie specjalistów i wybitnej 
kadry naukowej. Dzięki środkom doposażamy pracownie i sale 
dydaktyczne. To spory zastrzyk finansowy dla takiej uczelni 
jak nasza. Na obecną chwilę na PWSZ studiuje 700 studen-
tów, którzy planują swój rozwój, my natomiast robimy wszyst-
ko, aby weszli w życie z bagażem wiedzy, ambitnymi planami 
i ochotą na więcej. 

Szczegółowe informacje o rekrutacji i kierunkach na  
www.pwsz-koszalin.pl
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Płyta „Pokochaj świat!” wydana przez Stowarzyszenie „Aktorzy po godzinach” miała pre-
mierę 6 czerwca br. To autorski projekt Tomasza Ogonowskiego, dramaturga Bałtyckiego 
Teatru Dramatycznego i Macieja Osady-Sobczyńskiego, kompozytora, wsparty przez wiele 

dobrych serc.  Pieniądze ze sprzedaży albumu (w formie zbiórki publicznej) zasilą konto 
koszalińskiego oddziału Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.

Płyta jak z bajki 

B iorąc pod uwagę, że piosenek stworzonych na 
potrzeby spektakli dla dzieci w Bałtyckim Teatrze 
Dramatycznym (BTD) jest w sumie kilkadziesiąt, 

dziwi fakt, że dopiero teraz powstała ich pierwsza kom-
pilacja. – Cóż, na najprostsze pomysły, najpóźniej się 
wpada – śmieje się Tomasz Ogonowski. – Dobrym du-
chem przedsięwzięcia jest nieoceniony w promowaniu 
koszalińskiej twórczości muzycznej dziennikarz Mariusz 
Rodziewicz. Zadzwonił do mnie kilka miesięcy temu 
i spytał, co myślę o wydaniu pod skrzydłami GraMuzyka 
płyty z piosenkami z bajek BTD, bo bywa na spektaklach 
ze swoimi dziećmi i uważa, że są świetne. Uświadomiłem 
sobie wtedy, że rzeczywiście warto byłoby coś z tym po-
kaźnym zbiorem zrobić. 

Maciej Osada-Sobczyński – kompozytor, aranżer i mu-
zyk w jednej osobie - dodaje, że na zarchiwizowanie pio-
senek od dawna namawiała go żona, ale znów zabrakło 
kogoś, kto wcieliłby ideę w czyn. 

Obaj panowie przyjęli więc propozycję Mariusza Rodzie-
wicza z entuzjazmem, ale choć pojawiła się już w grud-
niu 2020 roku, w etap realizacji weszła dopiero po paru 
miesiącach. 
Najpierw trzeba było wybrać utwory, co – jak przekonują 
twórcy – przebiegło zaskakująco bezproblemowo, jak na 
trzy osoby z mocno wyrobionymi gustami muzycznymi. 
Skład płyty został jednak wybrany jednogłośnie. Trafiły 
na nią piosenki z bajek i baśni realizowanych w BTD na 
przestrzeni dziesięciu lat: „Carski syn”, „Cykor – bojąca 
dusza”, „Wigilia Pani Skurcz”, „Wirus Świrus... i cała resz-
ta” oraz wiersz ze „Strażniczki Magicznego Lasu. 
Utwory zostały na potrzeby albumu lekko przearan-
żowane, ale nie różnią się znacząco od pierwowzorów, 
które znamy z teatralnej sceny. – Wymagały właściwie 
jedynie odświeżenia i wydłużenia – mówi Maciej Osa-
da-Sobczyński. – Było to konieczne ze względów tech-
nicznych, bo w teatrze, żeby przez publiczność i głośniki 
przedarło się słowo, trzeba inaczej uwypuklić wokal. 

Inaczej jest, gdy słuchamy muzyki na przykład na 
słuchawkach – wtedy śpiew dociera do nas łatwiej. 
Piosenki zostały więc na nowo nagrane, ku radości 
mojej córki i rozpaczy sąsiadów, do których docierały 
niepokojące dźwięki, złowieszcze chichoty i inne od-
głosy charakterystyczne dla teatru (śmiech).  

Nagranie piosenek poszło równie sprawnie, jak wy-
bieranie. Pozostało zająć się wydaniem płyty i pozy-
skać na to fundusze, co już tak proste nie było. Part-
nerami przedsięwzięcia ostatecznie zostali: Bałtycki 
Teatr Dramatyczny, Miasto Koszalin, Miejskie Wodo-
ciągi i Kanalizacja, Miejska Energetyka Cieplna i Poli-
technika Koszalińska. 
Wydawnictwo jest dziełem w pełni koszalińskim. 
Poza Tomaszem Ogonowskim, Maciejem Osadą-
Sobczyńskim oraz aktorami BTD (Beata Niedziela, 
Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska, Katarzyna Ulic-
ka-Pyda, Wojciech Rogowski, Piotr Krótki, Wojciech 
Kowalski. Marcin Borchardt), wkład w projekt miała 
także Izabela Rogowska, autorka zdjęć, które znalazły 
się w dołączonej do albumu książeczce i wspomnia-
ny Mariusz Rodziewicz, który zaprojektował layout 
wydawnictwa. Ponadto wyprodukował płytę w for-
mie dwóch unikalnych winyli, których okładki zostały 
ręcznie namalowane przez Amelkę i Mateusza – pod-
opiecznych Zachodniopomorskiego Hospicjum dla 
Dzieci i Dorosłych, a podpisane przez osoby zaanga-
żowane w projekt i zostaną wystawione na licytację 
na stronie „Aukcje charytatywne na rzecz Zachod-
niopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych” na 
Facebooku. 

Autor: anna makochonik   |  Fotografie: izabela rogowska
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Tandem Tomasz Ogonowski i Maciej Osada-Sobczyń-
ski pracuje razem od lat. Na pytanie, jak pisze się im dla 
dzieci, zgodnie odpowiadają, że trudno, ale z wielką sa-
tysfakcją.  – Moim marzeniem jest, by dzieci wychodząc 
z teatru, nuciły piosenki pod nosem, żeby wpadały im 
w ucho, przynosiły radość, bo według mnie, wartość pio-
senki weryfikuje chęć dalszego przetwarzania jej – pod-
kreśla kompozytor.
Tomasz Ogonowski: – Traktuję dzieci dorośle, bo uwa-
żam, że rozumieją więcej, niż nam się zdaje. Dlatego cza-
sem używam słów, zwrotów czy fraz trudniejszych do 
nauczenia, by zabawić się formą. Nie ukrywam, że lubię 
też puścić oko do widza dorosłego, który przychodzi do 
teatru z dzieckiem. 
Proces twórczy duetu zawsze przebiega tak samo: naj-
pierw powstaje tekst, potem muzyka. 
– Tekst sam narzuca interpretację muzyczną, a więc to, 
czy powstanie z niego walc, czy może coś bardziej dy-
namicznego – mówi Maciej Osada-Sobczyński. – Oczy-
wiście zanim siądę do komponowania, znam treść spektaklu 
choćby w zarysie. Z Tomkiem, na szczęście, bardzo dobrze się 
współpracuje. Mimo że potrafi postawić twardo sprawy, dba-
jąc by przesłanie, które założył w tekście, wybrzmiało właści-
wie, dopuszcza zmiany dla celów muzycznych. Pisze bardzo 
dobrze rytmicznie, więc zazwyczaj są one kosmetyczne.  

kiedy miałam 11 lat, zakochałam się w płycie małego 
wu wu „tam tam i tu”, stworzonej dla dzieci przez ze-
spół voo voo i przez dzieci zaśpiewanej. pamiętam, jak 
gigantyczne wrażenie na mnie zrobiła. słuchałam jej 
na okrągło, codziennie. znałam na pamięć każdy wers. 
do dziś jestem w stanie zanucić przepiękną, szkocką 
„balladę w kratkę” o potworze z loch ness. nadal za-
chwyca mnie jej tajemniczy klimat i poetyckie słowa, 
nie mówiąc o historii, którą opowiada. pamiętam, jak 
album zabierał mnie w podróż po całym świecie i jak 
nieprawdopodobnie rozbudzał moją wyobraźnię.

wspominam o tym, bo słuchając płyty „pokochaj 
świat!”, zastanawiałam się, czy jest ona w stanie wzbu-
dzić podobne emocje w dzieciach, a to uważam za jej 
pierwszorzędną rolę. na odpowiedź jestem – nieste-
ty! – o kilka dekad zbyt dorosła, dlatego profesjonalną 
recenzję zostawiam najmłodszym. od siebie napiszę, 
że w stu procentach zgadzam się z autorem tekstów, 
tomaszem ogonowskim, że dla dzieci powinno się pi-
sać ciekawie, a nie prosto. ta deklaracja na płycie „po-
kochaj świat!” nie pozostaje jedynie w sferze deklara-
cji, zarówno jeśli chodzi o teksty, jak i muzykę macieja 
osady-sobczyńskiego. droga do dziecięcej wrażliwo-
ści nie musi wieść ani przez częstochowskie rymy, ani 
infantylne melodie, co bywa grzechem twórczości dla 
najmłodszych, jakby wykluczając je z grona poważ-
nych słuchaczy. 

obaj twórcy doskonale rozumieją, że fałszywe nuty 
zawsze brzmią najgłośniej. mnóstwo jest w ich utwo-
rach zabawy i dowcipu, a między słowami i dźwięka-
mi niuansów, czytelnych także dla dorosłych. Czasem 
nawet nie niuansów, bo utwór „dobrana była z nas 
para” można spokojnie wziąć za historię toksycznego 
romansu, a „bo kiedy kasa jest na koncie” brzmi jak 
syndrom dnia pierwszego po wypłacie. z drugiej stro-
ny to – jak wskazuje tytuł –  rzecz przyjemna i miękka 
w odbiorze, mocno osadzona w bajkowym świecie, 
stąd mnóstwo na niej pozytywnych przesłań, poda-
nych mniej lub bardziej wprost. 

w końcu to też muzyczna podróż przez dokonania 
sceny bałtyckiego teatru dramatycznego dla dzieci, 
która od wielu lat stanowi jej bardzo mocny filar, od 
„Carskiego syna” z 2011 roku, po „wigilię pani skurcz” 
z 2019. znajomość spektakli, choć będzie dodatko-
wym walorem, nie jest jednak warunkiem koniecznym 
do odbioru albumu, bo to po prostu świetny familijny 
projekt do słuchania przez małe i duże uszy. 

Od autOrki

Tomasz Ogonowski zaznacza, że bardzo sobie ceni etap, 
kiedy piosenka „wchodzi” w przestrzeń widowni, sceno-
grafii i nabiera nowej energii: – Siadamy wtedy z Mać-
kiem do wspólnego odsłuchania i dajemy sobie prawo 
do uwag i sugestii. Mam mnóstwo frajdy z tej pracy 
i uwielbiam, gdy z moich tekstów Maciek stwarza coś 
żywego. 

 Płyta „Pokochaj świat!” została wydana w pięciuset 
egzemplarzach. Jest cegiełką o wartości minimum 30 zł 
(można zapłacić tyle lub więcej, jeżeli mamy taką wolę). 
Do kupienia jest w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym 
lub poprzez serwis Allegro Lokalnie (należy wyszukać 
hasło „pokochaj świat”; cena wynosi 33 zł). Sprzedaż 
w ramach zbiórki publicznej dla koszalińskiej filii Za-
chodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci trwa do koń-
ca roku. 
Autorzy liczą, że album trafi do jak największej liczby 
osób, ale także, że stanie się inspiracją do dalszej arty-
stycznej eksploatacji, na przykład w formie koncertów. 
– Stworzyliśmy kompletny, gotowy, stricte koszaliński 
projekt, wydaliśmy go, wypromowaliśmy go i oczekuje-
my na propozycje, jak wykorzystać ten ogromny poten-
cjał – mówi Tomasz Ogonowski. 
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Piekarnia Kaliszczak, znana kilku pokoleniom koszalinian, niezmiennie kultywuje 
szacunek dla rzemieślniczej pracy i tradycji. Wypieki przygotowują ręce, a nie maszyny, 
a w składzie nie znajdziemy sztucznych polepszaczy smaku, bo ten naturalny, ich nie 
potrzebuje. Firma nigdy nie chodziła w tym względzie na skróty, a wręcz przeciwnie 
– wybierała dłuższą drogę. Teraz poszła o  krok dalej – kupiła młyn i  dzięki niemu 
produkuje własną mąkę. Pierwsze własne wypieki już można znaleźć na firmowych 

sklepowych półkach.

Własny młyn, zdrowa mąka

n owy nabytek to młyn tyrolski. Jest równie urodziwy, 
co solidny. W dodatku to unikat – w Polsce występuje 
dosłownie w kilku sztukach. Jego sercem nie jest me-

tal, ale granitowy kamień żarnowy. Mieli wolno, co z sprawia, 
że mąka się nie przegrzewa i dzięki temu zachowuje bezcenne 
witaminy, minerały, substancje odżywcze i błonnik. W zacho-
waniu właściwej temperatury pomaga też sosnowa obudowa 
młyna. – Tak dawniej wytwarzało się mąkę – podkreśla Wal-
demar Kaliczczak, właściciel piekarni. – Różnica polega na 
tym, że młyn tyrolski ma napęd elektryczny, a więc żarnami 
kamiennymi obraca silnik, a nie jak kiedyś młynarze. Cenimy 
rzemiosło, ale uspokajam – nasi pracownicy nie kręcą młyń-

skim kołem (śmiech). Obsługują za to proces produkcyjny 
i czuwają nad jego przebiegiem, co wymaga precyzji.

Waldemar Kaliszczak kupił młyn od mistrza piekarnictwa, 
 a w bonusie otrzymał kilkanaście przepisów na wypieki do 
wykorzystania. – Wiele z nich wypróbowaliśmy, kilka receptur 
jest obiecujących – mówi. – Póki co, zdecydowaliśmy się na 
chleb razowy na zakwasie, wypiekany wyłącznie na mące żyt-
niej. Już trafił do sprzedaży. Właściwie robiliśmy go już wcze-
śniej, ale z użyciem mąki kupnej. Nie ogłaszaliśmy podmiany, 
klienci nie zgłaszają uwag, co bierzemy za dobry znak. Smak 
się być może nie zmienił, ale chleb z pewnością jest zdrowszy.

 PIEKARNIA KALISZCZAK

Dotychczas Piekarnia Kaliszczak zaopatrywała się w mąkę 
u zewnętrznych producentów. Wygodnie, ale to jednak pro-
dukt ze średniej półki. – Mąka tego typu jest śnieżnobiała, co 
nie jest wcale zaletą – podkreśla Waldemar Kaliszczak. – Efekt 
uzyskuje się przez oddzielenie bielma od łupiny, którą się wy-
rzuca, a to moim zdaniem błąd, bo właśnie w łupina jest skarb-
nicą tego, co w zbożu najwartościowsze. Mąka z tyrolskiego 
młyna jest ciemniejsza, w zasadzie szara, właśnie dlatego, że 
pozostaje w niej wszystko, co zawiera ziarno. Jest nieporów-
nywalnie do białej zdrowa.

O zakupie młyna nie zaważyła ani fanaberia, ani ewentualna 
oszczędność, ani ilość pozyskiwanej w ten sposób mąki, a je-
dynie chęć podniesienia jakości podstawowego produktu.  Po-
szukiwanie rozwiązań gwarantujących tę jakość, jak podkreśla 
Waldemar Kaliszczak, jest dla piekarni priorytetem od zawsze: 
– Mimo że mamy coraz większą produkcję, coraz więcej skle-
pów i wydawałoby się, że jesteśmy fabryką, w rzeczywistości 
pozostajemy rzemieślnikami. Pieczemy tak, jak niegdyś robił 
mój ojciec, wysoko cenimy tradycję. Młyn jest swego rodzaju 
powrotem do korzeni piekarnictwa.  

Choć dostojny, nie przytłacza gabarytami. Jest za to, wbrew 
pozorom, wydajny. – Producent zapewnia, że może zmielić do 
400 kg mąki na godzinę – mówi Waldemar Kaliszczak. – Jednak 
wszystko zależy od kilku czynników, choćby grubości mielenia. 
Z naszych prób, a mielimy grubo, wynika, że zyskujemy około 
150 kg na godzinę. W sześć godzin – tonę. I tyle nam w zupeł-
ności wystarcza. Gdyby zapotrzebowanie wzrosło albo zdecy-
dujemy się poza mąka razową na produkcję pszennej, to może 
rozważymy zakup kolejnego młyna i rozdzielimy pracę.

Własna produkcja to też lepsza kontrola jakości, ale Waldemar 
Kaliszczak wskazuje na inny, równie ważny aspekt, czyli świe-
żość mąki. – Mielimy jej tyle, ile potrzebujemy, a nie od razu 
tonę – tłumaczy. – Ziarno czeka na swoją kolej w chłodnym 
i suchym miejscu. Raz na tydzień mielimy potrzebną partię, 
a więc do wypieków trafia mąka najświeższa z możliwych, co 
ma znowu aspekt prozdrowotny. Pewnym problemem jest na-
tomiast pozyskanie najlepszej jakości ziarna. Większość zbio-
rów z pierwszych żniw, rolnicy już zdążyli sprzedać. Czekam 
na kolejne.

Poza wspomnianym wcześniej chlebem razowym na zakwasie 
piekarnia Kaliszczak pracuje nad kolejnym wypiekiem. Tym ra-
zem będzie to pieczywo żytnio-razowe, na zakwasie, oczywi-
ście własnej produkcji. – Mąka razowa, czyli raz mielona, jest 
grubsza niż zwykła i ma w sobie elementy śruty – tłumaczy 
Waldemar Kaliszczak. – U nas dodatkowo będzie pełnoziarni-
sta, więc walory podwójne.

Warto w tym miejscu wyjaśnić różnicę między tym, co ra-
zowe, a co pełnoziarniste. Często te dwie cechy niesłusznie 
utożsamia się ze sobą, choć obie są zdrowe. Wyróżnikiem 
mąki razowej jest – jak nazwa wskazuje – jednokrotne miele-
nie, niezależnie od rodzaju ziarna. Jest ona ciemniejsza, grub-
sza, o nieregularnej konsystencji i zawiera mnóstwo cennych 
składników. Natomiast ziaren mąki pełnoziarnistej – pszennej 
lub żytniej – w procesie produkcji nie oczyszcza się. Zachowu-
je więc łuski, jądra i kiełka, które są źródłem błonnika, fosfo-
ru, magnezu, żelaza i cynku. Mąka pszenna wypada przy nich, 
nomen omen, blado, bo wielokrotnie mielona i gruntownie 
oczyszczona głównie zawiera gluten.
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Waldemar Kaliszczak przyznaje, że trend prozdro-
wotny jest piekarni bardzo bliski, choć w zasadzie 
tak było zawsze. – Gdy zacząłem w latach 90. 
prowadzić jedną z naszych piekarni, było mnó-
stwo pokus od producentów mixów do wyrobu 
pieczywa – opowiada. – Zresztą do dziś wiele 
piekarni ich używa, zwłaszcza pracujących na ma-
sową skalę. Sprawa jest prosta – mieszanka, woda 
i gotowe. Nie potrzeba do tego dobrych piekarzy. 
Wypiek, owszem, zawsze będzie tak samo sma-
kował i wyglądał, a do tego może na półce leżeć 
bardzo długo i nic go nie ruszy, ale niestety – to 
po prostu chemia. Nigdy nie korzystaliśmy z ta-
kich ułatwień. Nie działamy na skróty, nie dlatego, 
że musimy, ale dlatego, że chcemy. U nas chleb 
smakuje tak, jak go piekarze przygotują, dosolą 
i doprawią, a przez to jest autentyczny. Nie stosu-
jemy sztucznych składników, ale pieczemy tak, jak 
chcemy karmić własne rodziny.

W firmowych sklepach piekarni można obecnie 
wybierać spośród trzynastu rodzajów chleba.  
Od najzwyklejszych, pszennych przez pełnoziar-
niste, po te z dodatkami jak chleb dyniowy czy 
delikatny chleb z oliwkami. Co jakiś czas w ofercie 
pojawiają się nowości, i w zależności od zaintere-
sowania klientów zostają w menu lub nie.

Jednym z najnowszych wypieków piekarni jest 
ultra zdrowy chleb z płaskurki, o którym sze-
rzej pisaliśmy w poprzednim wydaniu „Prestiżu”. 
Prawdziwy rarytas na koszalińskim rynku, zresztą 
już cieszący się ogromną popularnością i – zasłu-
żonym – uznaniem. Nie tylko u zwolenników eko-, 
czy zdrowej żywności, ale osób lubiących dobre 
pieczywo. Poszukiwanie idealnej receptury, łą-
czącej wartości odżywcze z wyrazistym smakiem, 
trwały długo, ale dzięki temu Koszalina zyskał wy-
piek oryginalny i naprawdę wyjątkowy. W zasa-
dzie godny polecenia wszystkim, choć oczywiście 
nie dla wszystkich musi być równie atrakcyjny. – 
Stawiamy na różnorodność, szanując to, że komuś 
może odpowiadać zwykły chleb, pozostający tłem 
dla ulubionych dodatków, a komuś bardziej in-
tensywny w smaku i grający pierwszorzędną rolę 
– zaznacza Waldemar Kaliszczak. – Nie dyskutu-
jemy z gustami. Cenimy wszystkie podniebienia 
i upodobania, natomiast zawsze oferujemy wypie-
ki bazujące na naturalnych składnikach, tworzone 
przez ręce piekarzy, a nie maszyny.

Oczywiście własny młyn zachęca do ekspery-
mentów. Kolejne być może będą bułki –  przy-
szłość pokaże. Każda nowość musi być wprowa-
dzana w swoim tempie, po wielu próbach, testach 
smaku i przydatności do spożycia. Wolno, ale mą-
drze, niczym w tyrolskim młynie.   

Piekarnia Kaliszczak, 
koszalin, zwycięstwa 26a

www.kaliszczak.com.pl

Warto zadbać, 
by wspomnienia tego momentu

 były jak najpiękniejsze.

Tor t weselny
jedna z najsłodszych

 i najchętniej fotografowanych 
przez gości chwil przyjęcia weselnego.

fot. partyturaobrazu.pl

pracowniatortowmonikarudnicka            

www.monikarudnicka.pl

732 55 88 44pracownia_tortow_rudnicka
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Salon Vip Beauty Estetic Patrycja Białek powstał z determinacji. Okolicz-
ności, czas jego powstania i trudności, jakie przed właścicielką postawiła 
rzeczywistość, niejedną osobę mogłyby skutecznie zniechęcić do dzia-
łania, ale nie ją. Patrycja Białek – jak mówi – postawiła wszystko na jed-
ną kartę i konsekwentnie tworzy wymarzony gabinet medycyny este-
tycznej. Sukces przyszedł szybko, po dwóch latach w zawodzie. Terminy 
zapisów sięgają grudnia, a salon odwiedzają nawet klientki z zagranicy. 

Imponujące, a to dopiero początek!

Medycyna estetyczna 
z najwyższej półki

SALoN VIP BEAUTY ESTETIC 
PATRYCJA BIAŁEK
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Salon jest stosunkowo młody: powstał w 2020 roku, 
ale Patrycja Białek z branżą beauty związana jest od 
siedmiu lat. Przez sześć lat była stylistką rzęs. Naj-

pierw bez siedziby, potem w dzielonym na pół z koleżanką 
gabinecie. Koszty wynajmu rosły, podobnie jak potrzeba 
rozwoju, więc postanowiła kupić lokal i stworzyć własny, 
autorski salon medycyny premium. Ostateczna decyzja 
zapadła na początku 2020 roku. – Zaczęłam z 30 tysiąca-
mi złotych, a żeby było trudniej, zrezygnowałam z rzęs na 
rzecz medycyny estetycznej – uśmiecha się Patrycja Bia-
łek. – Przez kilka miesięcy szukałam odpowiedniego miej-
sca. Udało się je znaleźć w maju, w sierpniu rozpoczął się 
remont, a od grudnia działamy pełną parą.

lekcja determiNacji

Słowo „trudniej” jest niewystarczające, by opisać oko-
liczności, a jakich Patrycja budowała firmę, a przecież już 
to samo w sobie, zwłaszcza na rynku koszalińskim, jest 
ogromnym wyzwaniem. – Salon powstał w najgorszym 
momencie mojego życia – precyzuje Patrycja Białek. – Mój 
mąż miał w tym czasie poważny wypadek. Kursowałam 
więc między Koszalinem a Warszawą, gdzie trwało jego le-
czenie. Z jednej strony towarzyszył mi strach o bliską oso-
bę, z drugiej – stres związany z otwieraniem salonu. Mało 
tego, osoby wykonujące remont – delikatnie mówiąc – nie 
wywiązywały się ze swojego zadania w efekcie czego mu-
siałam się też zajmować na przykład zakupem artykułów 
budowlanych i obsługą prac. W końcu zostałam bez ekipy, 
ze spartaczonym wnętrzem i debetem na koncie. Pomógł 

mi znajomy taty. Miał znaleźć mi fachowców, ale gdy zoba-
czył, w jak fatalnym stanie są wnętrza, remont zrobił sam. 
Do tego – lockdown. W wakacje byliśmy otwarci, później 
znów zamknięci, pod koniec roku znów otwarci. Święta to 
dobry czas, więc trochę nadrobiliśmy przerwy i daliśmy się 
poznać. Ubolewam tylko, że nie mogliśmy zrobić hucznego 
otwarcia, ale wynagrodzimy to sobie, świętując w sierpniu 
pierwsze urodziny.
Patrycja Białek pokonała to życiowe tornado siłą charak-
teru. – Wiedziałam, że muszę dokończyć to, co zaczęłam, 
utrzymać rodzinę i firmę – mówi. – Nie wiem, jak to prze-
trwałam. Może moja determinacja narodziła się z szoku? 
Postawiłam wszystko na jedną kartę. Gdybym choć na 
chwilę odpuściła, to chyba bym się już nie podniosła. Nie 
ukrywam – jestem dumna, że dałam sobie sama ze wszyst-
kim radę. No i zahartowałam się na przyszłość. Co może 
gorszego może mi się przytrafić?

czwórka wspaNiałych

Salon mieści się w ścisłym centrum Koszalina. Poza właści-
cielką, pracują w nim trzy osoby.
Marlena Janik to stylistka rzęs i brwi. Jest absolwentką 
szkoły makijażu, przez ostatni rok intensywnie się szkoliła, 
co zresztą jest w salonie Vip Beauty Estetic standardem – 
właścicielka do rozwoju własnego i pracowników przykła-
da ogromną wagę.
Agnieszka Rokita jest przykładem, że w każdym wieku 
można wkroczyć na nową zawodową ścieżkę. Z właści-
cielką salonu zna się od dawna – była jej klientką. Po wielu 

latach pracy, zrezygnowała z etatu w Miejskim Zakładzie 
Komunikacji, zainwestowała wszystkie oszczędności 
w edukację i specjalistyczny sprzęt i obecnie zajmuje się 
zabiegami na ciało oraz innowacyjną,  rzadko w Polsce 
stosowaną, metodę przedłużania włosów Sew In. – Na-
mawiałam ją do zmiany i oczywiście pomagałam we 
wdrożeniu w zupełnie nową branżę – mówi Patrycja Bia-
łek. – Agnieszka jest odważną i przedsiębiorczą kobietą, 
podchodzi do pracy bardzo serio, więc szybko się na ryn-
ku odnalazła. Baza jej klientek jest pełna, a to chyba naj-
lepsza rekomendacja.
Kalendarzami specjalistek i logistyką funkcjonowania sa-
lonu zajmuje się Sandra Kulawiuk. W zespole jest najkró-
cej, bo zaledwie dwa miesiące. – Nie sądziłam, że będę 
potrzebowała asystentki – przyznaje Patrycja Białek. 
– Na początku sama prowadziłam terminarz, jednak rze-
czywistość przeszła moje oczekiwania i pomoc okazała 
się niezbędna. Pracujemy wszystkie po 10 – 12 godzin 
dziennie i nie ma mowy, żebyśmy zajęły się jeszcze pla-
nowaniem wizyt czy odbieraniem telefonu. Sandra jest 
naszą prawą ręką.

medycyNa estetyczNa z Najwyższej półki

Patrycja Białek zajmuje się medycyną estetyczną. Cze-
mu nie wybrała nieco mniej wymagającej kosmetologii? 
– Bardzo chciałam zostać chirurgiem plastycznym. – 
mówi. – W zasadzie od dziecka fascynowały mnie igły, 
zastrzyki, lubiłam oglądać operacje Dostałam się zresz-
tą na medycynę w Poznaniu, ale wtedy wygrała miłość. 
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Skończyłam za to fizjoterapię, co daje mi zaplecze w postaci 
znajomości anatomii i fizjologii człowieka, a to bezcenne 
wsparcie w mojej pracy.
Wśród zabiegów, jakie wykonuje w salonie, jest wypełnia-
nie i modelowania ust, wolumetria twarzy (modelowanie 
owalu), zabiegi z zastosowaniem botoxu, stymulatorów 
tkankowych, nici liftingujących oraz mezoterapia, a więc 
wszystko, co oferuje współczesna medycyna estetyczna.
Co istotne, pracuje z najwyższej jakości preparatami do-
stępnymi na rynku: Revolax, Stylage, Neuavia i Juvederm. 
– Moim ulubionym wypełniaczem jest SOSUM, preparat, 
który został opracowany przez JSBIO przy współpracy pro-
ducentów i lekarzy – mówi Patrycja Białek.
Produkty posiadają certyfikaty CE. W ofercie znajdują się 
różne gęstości kwasów (S, M, H), a używane są przy za-
biegach wolumetrii, modelowania ust oraz wypełniania 
zmarszczek o różnej głębokości. Kolejnym produktem, któ-
ry zdobył moje zaufanie jest Cincelar Plus. Dzięki niemu, 
możemy usunąć tkankę tłuszczową. Iniekcja nie jest bole-
sna, a dodatkowo preparat jako jedyny wzmocniony został 
o witaminę B2. Cincelar Plus pobudza fibroblasty, produku-
jące kolagen, a także poprawia wygląd, jędrność i elastycz-
ność skóry. Ważnym aspektem jest także fakt, że po serii 
zabiegów nie występuje efekt jo-jo.

Zapisy do salonu sięgają kilku miesięcy naprzód. Oczywi-
ście, wiele osób to byłe klientki, które znając jej profesjona-
lizm, korzystają z nowych umiejętności właścicielki. Wiele 
trafia do salonu z polecenia. Poczta pantoflowa to – jak wia-
domo – najlepszy kanał wymiany informacji i opinii, a przy 
tym bezlitośnie szczery. Nie ma cenniejszej reklamy niż oso-
bista rekomendacja.
Patrycja Białek wskazuje jeszcze dwa czynniki, które mogą 
tłumaczyć tak intensywny rozwój salonu, w końcu będące-
go na rynku niedługo: – Medyna estetyczna ma swój czas 
– mówi. – Jest w zasięgu finansowym coraz większej ilości 
osób. Coraz bardziej dbamy o wygląd i śmielej sięgamy po 
metody, które mogą go poprawić. Jeśli chodzi o nas, liczy 
się atmosfera, jaką budujemy wokół salonu: piękny wystrój, 
komfort zabiegowy, ale też dbałość o detale i personali-
zowanie kontaktu z klientami poprzez drobne, miłe gesty 
– upominki czy gadżety. Nie do przecenienia jest też in-
tensywna obecność w mediach społecznościowych: na Fa-
cebooku czy Instagramie. Każdego dnia zamieszczamy kilka, 
a czasem kilkanaście postów, prezentujących poszczególne 
zabiegi i ich efekty. Pokazujemy też życie salonu i relacje ze 
szkoleń.
Warto dodać, że profile Vip Estetic Beauty to obok promocji 
salonu prawdziwa skarbnica wiedzy o medycynie estetycz-
nej. Poza wpisami prezentującymi same zabiegi, znajdziemy 
tu mnóstwo ciekawostek, cennych informacji na temat róż-
nych metod zabiegowych, preparatów, wskazówek do ich 
stosowania, ale też przeciwwskazań. Można też obejrzeć 
zdjęcia prac Patrycji Białek  i estetykę, jaką się kieruje.   

bezpieczeństwo i proFesjoNalizm

Poza promocyjną, aktywność internetowa spełnia też inną 
funkcję – pozwala na przykładzie Vip Estetic Beauty prze-
konać się, jak powinien pracować dobry salon medycyny 
estetycznej. Dobry, czyli taki, któremu bez strachu powie-
rzymy wygląd, a trzeba pamiętać, że medycyna estetyczna 
to jednak poważna ingerencja w ciało.
Klienci otrzymują szczegółowe karty przedzabiegowe oraz 

książeczki pozabiegowe, dokumentujące, co, kiedy i czym 
było wykonywane. W razie komplikacji można dzięki nim 
właściwie i szybko zareagować. – Niczego nie ukrywam 
i nie chodzę na skróty, tym bardziej we własnym salonie 
– zaznacza Patrycja Białek. – Jest cała lista przeciwwska-
zań, które zignorowane, mogą przynieść szkody całemu 
organizmowi. Muszę znać stan zdrowia klienta. Tłumaczę, 
rozmawiam, konsultuję. Pytam o oczekiwania, ale zawsze 
przedstawiam też swoją koncepcję.  Ostateczny wybór wy-
pracowujemy wspólnie. Świetne są programy, dzięki którym 
można wizualizować wybrane efekty i chętnie ich używam. 
Omawiam szczegółowo wszystkie etapy zabiegu. Planuje-
my ilość sesji, rozkładamy je w czasie, przygotowujemy plan 
finansowy. Klient zanim usiądzie na fotelu zabiegowym, wie 
wszystko, co powinien. Proszę też o informacje zwrotne, 
zdjęcia z procesu gojenia, bym mogła czuwać nad nim po-
między kolejnymi wizytami.
Praktyki stosowane w Vip Beauty Estetic nie są, wbrew po-
zorom, standardem w branży beauty. Do salonu trafiają po 
pomoc osoby po nieudanych zabiegach w innych miejscach, 
nie mające pojęcia, jakie preparaty czy procedury zostały 
u nich zastosowane, bez żadnej dokumentacji, co utrudnia 
oczywiście naprawę szkód.
Największym mitem, który w salonie jest nieustannie we-
ryfikowany, są efekty od ręki. – Medycyna estetyczna to 
proces, czasem rozłożony na miesiące, a nawet na lata – 
podkreśla stanowczo Patrycja Białek. – Nie jest tak, że wy-
chodzi się po jednym zabiegu z nową twarzą. Jeśli słyszymy 
takie obietnice, uciekajmy jak najszybciej. W internecie, 
niestety, można naczytać się bajek, nie mówiąc o obróbce 
zdjęć, by były atrakcyjniejsze. Istotne, by pochodziły z re-
nomowanych ośrodków i instytucji.
Sama właścicielka ma na koncie kilkadziesiąt szkoleń w Pol-
sce i za granicą, obecnie jest instruktorem firmy K-Esthetic. 
To szkolenia właśnie były jej pierwszą inwestycją przed 
otwarciem salonu i nadal uważa, że poszerzanie wiedzy jest 
w jej zawodzie niezbędne. – Branża beauty rozwija się w za-
wrotnym tempie. Co chwilę pojawiają się nowe produkty, 
preparaty, zmieniają procedury zabiegowe i należy z tym 
być na bieżąco – przekonuje.

czas Na wyzwaNia

– Szybko się nudzę, potrzebuję endorfin, wyzwań, emocji 
– tak odpowiada Patrycja Białek na pytanie, co najbardziej 
lubi w swojej pracy. – Jestem uzależniona od zdobywania 
wiedzy i dziwię się, że przez tyle lat stylizowałam rzęsy, co 
jest dość monotonne (śmiech). Teraz każdy dzień jest inny, 
każda twarz wymaga indywidualnego podejścia. Coś się 
zmienia, a ja lubię wyzwania.
Właścicielka poza determinacją, nieprawdopodobną pra-
cowitością i ujmującym, pogodnym usposobieniem, które 
pozwala jej podtrzymywać serdeczne relacje z klientkami, 
ma też inne, bezcenne w biznesie cechy. – Jestem ambit-
na i uparta, a przy tym bardzo poukładana – mówi. – Mnó-
stwo rzeczy zapamiętuję, wszystko notuję, dokładnie  
i z rozmysłem planuję. Nie jestem nastawiona na zyski; 
wiem, że przyjdą z czasem. Założyłam, że pierwszy rok po-
święcę na ciężką pracę, budowanie marki i rozwój. Firma 
jest na pierwszym miejscu, inwestuję w nią każdą złotówkę. 
Sama jestem zaskoczona, że zaledwie dwa lata po rozpoczę-
ciu przygody z medycyną estetyczną udało mi się tyle osią-
gnąć, a przede wszystkim zyskać zaufanie klientów. Czuję, 
że to mój czas.



mezoterapia
Klasyk medycyny estetycznej, niezmiennie cieszący się zain-
teresowaniem. Zabieg jest odpowiedni dla każdego rodzaju 
skóry i pozwala walczyć z różnymi jej problemami. – Prepa-
rat zawsze dobieramy indywidualnie, w zależności od efektu, 
jaki chcemy osiągnąć – podkreśla Patrycja Białek. Pierwszym 
z nich jest Mesoheal Pink Glow, koktajl wybielający z pepty-
dami i glutationem, który łączy około 50 składników w jednej 
formule. Dzięki tej mieszance pomaga rozjaśnić przebarwione 
obszary skóry i zwalcza działanie wolnych rodników. Dodat-
kowo preparat zawiera kwas hialuronowy, który poprawia ję-
drność i kondycję skóry. Sprawdzi się w przypadku melazmy, 
plam starczych, przebarwień, stanów zapalnych.
Kolejny preparat służący do mezoterapii to Mesoheal+. To 
także produkt na bazie kwasu hialuronowego, mający na celu 
poprawę jędrności i jakości skóry. Szybko przywraca skórze 
witalność, co sprawia, że wygląda na odmłodzoną. Co ważne, 
preparat leczy stany zapalne, zmniejsza pory i nawilża skórę. 
Dodatkowo stymuluje lifting twarzy, dzięki czemu staje się 
ona napięta i gładka.
W gabinecie, możemy zadbać także o skórę głowy. Posłu-
guje nam do tego preparat Hair Bloom. Produkt stymuluje 
wzrost włosów, oraz zapewnia stałe uwalnianie składników 
aktywnych i peptydów do cebulki włosa, dzięki technologii 
uwalniania. Dzięki temu preparatowi w zaledwie 12 tygodni 
uzyskuje się efekt gęstszych, grubszych włosów. Optymali-
zuje mikrokrążenie skóry głowy i skutecznie indukuje wzrost 
włosów, poprzez odkażanie mieszków włosowych.  Wskaza-
nia do poddania się zabiegu mezoterapii głowy to sucha skóra 
głowy, brak krążenia krwi w skórze głowy, mieszki włosowe 
wymagające rewitalizacji, słaby wzrost włosów, przerzedzenie 
włosów i łysienie.

proFhilo oraz ejal40 – stymUlatory tkaNkowe
Stymulatory tkankowe to przyszłość medycyny estetycznej 
i ulubieńcy salonu. Oba preparaty wykorzystują cenne wła-
ściwości kwasu hialuronowego. Nie zmieniają rysów twarzy 
pod względem wolumetrycznym! Przyczyniają się do spirali-
zowania włókien kolagenowych, czyli ich skracania. W konse-
kwencji prowadzi to do zagęszczenia struktury skóry, popra-
wy owalu, działania anty grawitacyjnego

termogeNiqUe body shape extrime
Zabieg jest jednym z najnowszych osiągnięć, jeśli chodzi o walkę 
z uporczywym cellulitem. Termogeniczny zabieg kształtujący 
i wyszczuplający sylwetkę. Obejmuje wywiad i dokładny pomiar 
ciała, peelingujący masaż wstępny, aktywne uderzenie termoge-
niczne, wzmocnienie termogeniczne i detoks (silniejsze działanie 
zapewni głowica do nanomezoterapii z fototerapią Led blue&-
green), masaż firmowy i pomiary końcowe.

iNFiNite rF FractioNal microNeedle 
radUoFregUeNcy
iNwazyjNa lUb NieiNwazyjNa przebUdowa skóry
FractioNal microNeedle system machiNe
Fale elektromagnetyczne o częstotliwości fal radiowych (RF), 
które powodują mocne ogrzanie skóry właściwej, dzięki cze-
mu wywołujemy „termiczny szok” prowadzący do wzbudzenia 
procesów regeneracji i przebudowy struktury kolagenowej.  
Efekty zabiegowe są widoczne po pierwszym zabiegu. To re-
dukcja blizn potrądzikowych, nadpotliwości, działanie termo-
koagulacyjne, odmładzanie, redukcja rozstępów, lifting, likwi-
dacja cieni pod oczami, usuwanie przebarwień i plam. Proces 
gojenia jest szybki.
Wskazania to utrata elastyczności i jędrności, wiotka i cienka 
skóra z przebarwieniami, widoczne zmarszczki mimiczne, utra-
ta owalu twarzy.

cellUlar oxygeN bio’iNFUsioN trico plex
Zabieg wykorzystuje najbardziej naturalny i bezpieczny 
składnik, jakim jest tlen. Bezpieczna, autorska metoda zabie-
gowa stworzona przez firmę Monduniq umożliwia bezpiecz-
ne zastosowanie terapii u każdego pacjenta bez względu na 
wiek. Można go zastosować na skórę twarzy, szyi
i głowy (opatentowana formuła Trico Pleax). Efekty widoczne 
są już przy pierwszym zastosowaniu:  
intensywne nawilżenie na poziomie komórkowym, dotlenie-
nie komórek skóry i pobudzenie procesów metabolicznych, 
podniesienie owalu twarzy, poprawa jędrności i elastyczno-
ści, wypełnienie zmarszczek, lifting okolic oczu i uwydatnie-
nie ust, pobudzenie naturalnych procesów odbudowy skóry, 
łagodzenie zmian trądzikowych (bakterie beztlenowe), złusz-
czanie specjalnymi peelingami dla skór z problemami.

Zabiegi

Vip Beauty Estetic Patrycja Białek

koszalin ul. zwycięstwa 15/1

kom. 572 109 711

      /vip-beauty-estetic-patrycja-białek
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Organizm psuje się od... zębów. Także tych, których nie ma. Nie zdajemy sobie sprawy, jak 
wiele uporczywych dolegliwości może bezpośrednio wynikać z luk w uzębieniu i nieko-

niecznie muszą się one manifestować tylko w jamie ustnej. Nowoczesna stomatologia pro-
tetyczna, dostępna w gabinetach LaDentica, fantastycznie sobie z tymi problemami radzi.

Uzupełnij braki i ciesz 
się zdrowym uśmiechem!

Zęby w całości lub części tracimy z różnych powodów: w wyniku 
próchnicy, choroby przyzębia i innych zaawansowanych chorób 
ogólnych, w wypadkach, kontuzjach, przez nieprawidłową i niedo-
stateczną higienę lub czynniki genetyczne.
Przyczyna utraty zęba jest sprawą drugorzędną, ważne – co z nią 
zrobimy. 
Najlepiej możliwie szybko powierzyć stan swojego uzębienia specja-
listom.
– Nasz układ stomatognatyczny stanowi funkcjonalną całość. Kie-
dy zabraknie jednego elementu – w tym przypadku zęba, pozostałe 
elementy tego systemu są zmuszone przejąć jego funkcję – zazna-
cza lekarz dentysta Robert Derbiszewski z La Dentica. – Dochodzi  
do ich przeciążenia i zaczynają dokonywać się niekorzystne zmiany. 
Na przykład wyzwalane podczas żucia pokarmów siły powodu-
ją przekrzywianie się zębów w kierunku luki. Zaburza się symetria 
uśmiechu. Innym problemem jest to, że może zostać zaburzony 
kontakt zębów łuku górnego i dolnego. Zmniejsza się efektywność 
żucia, co przekłada się na problemy z układem pokarmowym. Przy-
kłady można mnożyć. Na szczęście współczesna stomatologia, którą 
praktykujemy w naszych gabinetach, dysponuje mnóstwem rozwią-
zań w zakresie protetyki.

most, a może implaNt?

Obecnie to implanty są najnowocześniejszą i najlepszą metodą uzu-
pełnienia braków w uzębieniu i, co ważne inwestycją na całe życie. 
Implant składa się z wszczepu tytanowanego, który zastępuje część 
korzeniową zęba oraz z uzupełnienia protetycznego, które odtwa-
rza jego część koronową. Leczenie implantologiczne składa się za-
tem z dwóch etapów – chirurgicznego, a następnie protetycznego. 
W etapie protetycznym na implancie mocowane jest odpowiednie 
uzupełnienie pod postacią korony, mostu protetycznego lub protezy.

Korona na implancie – to rodzaj odbudowy protetycznej, która do-
kładnie odtwarza pojedynczy ubytek w uzębieniu i stanowi wierne 
odwzorowanie anatomicznego kształtu zęba. Kształt i barwa korony 
są dobierane tak, aby nadać jej naturalnego wyglądu. 

Most na implantach – Most protetyczny to nic innego jak połączone 
ze sobą korony protetyczne, które mocuje się na implantach, znaj-
dujących się w skrajnych punktach luki. W ten sposób możliwe jest 
uzupełnienie kilku sąsiadujących ze sobą braków zębowych.

Proteza na implantach – protezy stomatologiczne mocowane na 
implantach zębowych stosowane są najczęściej w przypadku całko-
witego braku zębów (bezzębie). Zastosowanie takiej protezy polega 
wówczas na wszczepieniu kilku implantów zębowych w żuchwie 
i szczęce, a następnie zamocowaniu protezy na specjalnych zatrza-
skach.

Do niewątpliwych zalet rozwiązań opartych na implantach należy to, 
że odtwarzają one braki w uzębieniu w sposób najbardziej zbliżony 

do naturalnego. Przy odpowiedniej higienie, zdrowym trybie życia 
oraz regularnych wizytach kontrolnych są w stanie służyć przez wie-
le lat.

Poza rozwiązaniami opartymi na implantach dostępne są także inne 
uzupełnienia protetyczne. Nalezą do nich m.in. mosty protetyczne 
oparte na własnych zębach.  W tym przypadku most protetyczny 
umieszcza się oszlifowanych zębach własnych, które stanowią jego 
filary.
Do uzupełnień protetycznych nie opartych na implantach należą 
także tradycyjne protezy osiadające oraz nieosiadające. 

klUczowy jest czas!

– Niestety w stomatologii najczęściej jest tak, że zaniedbany problem 
z czasem narasta. Nie inaczej jest w przypadku braków w uzębieniu 
– zaznacza Robert Derbiszewski. - Na przykład jeżeli dojdzie do za-
niku kości bardzo prawdopodobne jest, że wszczepienie implantu 
będzie musiał poprzedzać zabieg jej uzupełnienia. To dodatkowo 
komplikuje leczenie oraz podnosi jego koszty. Dlatego najlepiej zająć 
się brakiem zębowym zaraz po jego powstaniu i umówić się na wizy-
tę konsultacyjną do gabinetu stomatologicznego. Po takiej wizycie 
pacjent otrzymuje pełną informację co do proponowanego przebie-
gu leczenia oraz jego kosztów. Dzięki temu może odpowiednio przy-
gotować się do leczenia. Na takie wizyty zapraszamy do gabinetów 
La Dentica. Dobieramy leczenie tak, by zapewnić pacjentowi opty-
malne dla niego rozwiązanie, wykorzystując zarówno swoją wiedzę, 
długoletnie doświadczenie oraz zaawansowane technologie. 

Świeszyno , Świeszyno 22

+48 693 731 060

Koszalin ul.1 Maja 22/1

+48 663 398 709

Bobolice ul. Pionierów 4/1

+48 519 199 127

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

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 Adriana Ziemiańska-Gadomska 
LARYNGOLOG Edward Bauer
LEKARZ REHABILITACJI MEDYCZNEJ

Stan-Med Rejestracja: 94 314-00-03, 602-776-267, Koszalin ul. Staszica 8a, www.stanmed.pl

GABINETY 
SPECJALISTYCZNE

RADIOLOG Aleksander Kaczmarek
RADIOLOG Hubert Sekular
RADIOLOG Katarzyna Stanisławska
RADIOLOG Bartłomiej Rękawiecki
RADIOLOG Kinga Kubiak
RADIOLOG Magdalena Śliwa

Zapraszamy na konsultacje - 19 czerwca 2021 r. 

ORTOPEDY DZIECIĘCEGO - lek. med. Joanny Kraśny
Specjalisty ortopedii i traumatologii narządów ruchu u dzieci.

Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym 
Szpitalu Klinicznym im. W. Degi w Poznaniu

RADIOLOGA - Dr n. med. Katarzyny Stanisławskiej
Konsultacje z zakresu neuroradiologii zabiegowej, 

w szczególności: tętniaki mózgu i naczyniaki mózgu. 
Katedra Radiologii Ogólnej i Zabiegowej

Katedra Neurochirurgii i Neurotraumatologii 
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

UWAGA!
nowy numer 

do rejestracji:
tel. 94 314 -00-03

   Dorota Hornung 
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Te żółte kwiaty i charakterystyczne liście zna każdy. Niewiele osób zdaje sobie 
jednak sprawę, że mniszek lekarski nie bez powodu w drugim członie swej nazwy 
odwołuje się do medycyny. Lista problemów, w których ta niepozorna roślina może 

pomóc, jest długa.

Niepozorny mniszek lekarski
Autor: agnieszka mielcarek 

mniszek lekarski jest byliną z rodziny astrowatych. Cza-
sami mylony jest z mleczem, od którego różni się tym, 
że mniszek na jednej łodydze ma tylko jeden kwiat, zaś 

mlecz na jednej łodydze może mieć wiele kwiatów. 

Kwiaty mniszka są jedną z pierwszych ozdób wiosennych traw-
ników i zaś jego młode liście – ulubionym przysmakiem kró-
lików i drobiu. Sałatka z młodych liści, prawie pozbawionych 
mlecznego i gorzkiego soku, polanych sosem winegret z dodat-
kiem jajka, jest francuską specjalnością. 

Dlaczego warto sięgać po mlecz w kuchni, jak robią to Francu-
zi? Pobudza on bowiem żołądek do wytwarzania większej ilości 
soków trawiennych, wzmaga apetyt, pomaga przy osłabieniu 
wiosennym. Działa też korzystnie na wątrobę – można jeść 
liście mniszka lub pić koktajle z nim, aby pobudzić produkcję 
żółci oraz ochronić ten narząd przed toksycznym działaniem 
niektórych leków, na przykład antybiotyków. Mniszek ma też 
działanie moczopędne, dzięki czemu chroni przed kamicami 
moczowymi (fosforanowymi i szczawianowymi). 

Co ciekawe, mniszkiem lekarskim powinni zainteresować się 
też działkowicze. Wyciąg wodny ze zmiażdżonego ziela mnisz-
ka służy do zwalczania mszyc i innych pasożytów w ogrodzie. 
Środek przygotowuje się poprzez zalanie czterdziestu-pięć-
dziesięciu dekagramów ziela wiadrem wody – po kilku godzi-
nach należy mieszaninę przesączyć. Można nią spryskiwać ro-
śliny ozdobne. 

sUrowiec kosmetyczNy

W medycynie ludowej mniszek lekarski jest surowcem ko-
smetycznym, łagodzącym stany zapalne skóry, wybielającym 
przebarwienia, działającym kojąco na cerę trądzikową oraz 
przeciwłupieżowym i przeciwłojotokowym. Mycie włosów 
płukanką z mniszka lekarskiego powoduje, że nabierają one 
delikatnego, miodowego odcienia. 

Mniszek lekarski zawiera witaminy A, C , E oraz magnez, popra-
wiające stan skóry, przyspieszające gojenie się ran, zmniejsza-
jące widoczność zmian potrądzikowych. Oprócz nich ziele jest 
źródłem witaminy K, biorącej udział w prawidłowym krzepnię-
ciu krwi oraz witamin z grupy B, które wspomagają pracę ukła-
du nerwowego i wątroby. 

Zawarte w mniszku garbniki działają przeciwzapalnie, przeci-
wświądowo i bakteriobójczo. Triterpeny, obecne w surowcu, 
mogą obniżać poziom cholesterolu, działać przeciwbólowo, 
przeciwwirusowo i przeciwgrzybiczo. 

Materiałem zapasowym mniszka jest inulina, która stosowa-
na jest w dietetyce jako środek wspomagający odchudzanie. 
Oprócz wymienionych wyżej składników, ziele zawiera potas, 
magnez, krzem, żelazo, flawonoidy i różne kwasy polifenolowe, 
w tym kwas chlorogenowy i kawowy. 

domowe preparaty

W warunkach domowych z powodzeniem można przygotować 
preparaty kosmetyczne z mniszka lekarskiego. Należy przy tym 
jednak pamiętać, aby nie zbierać rośliny z terenów przydroż-
nych, narażonych na ekspozycję na metale ciężkie. 

Maseczkę z mniszka lekarskiego można przygotować zarówno 
z liści, jak i kwiatów. Niewielką ilość świeżych liści należy po-
siekać, zalać niewielką ilością wody, doprowadzić do wrzenia, 
poczekać aż ostygnie i nakładać na twarz na dwadzieścia mi-
nut. Można też garść kwiatów zmiksować ze szklanką tłustej 
śmietany lub jogurtu greckiego, a taką mieszankę pozostawić 
na skórze na pół godziny.

Tonik otrzymuje się poprzez zalanie garści kwiatów szklanką 
wody, gotowanie tej mieszanki przez piętnaście-dwadzieścia 
minut, ostudzenie i przesączenie. Preparat należy przechowy-
wać w lodówce, w której może stać maksymalnie kilka dni. Aby 
zrobić płukankę do włosów, należy przygotowany wcześniej 
tonik zalać połową szklanki aloesu i zamieszać. Taką mieszanką 
polewa się włosy i wmasowuje się ją w skórę głowy.  
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Są nie tylko smaczne, ale też bardzo zdrowe. Wzmocnią organizm, poprawią 
humor, ukoją nerwy, wyleczą anemię i pomogą schudnąć. Maliny - smaczniejsze 

oblicze leku. 

Aspiryna w malinowym owocu
Autor: agnieszka mielcarek 

niemal we wszystkich polskich domach przy przeziębieniach 
choremu podaje się sok malinowy lub herbatkę z konfiturą ma-
linową. Nasze babcie zauważyły, że maliny pomagają „wypocić 

chorobę”, zwalczają gorączkę i pozwalają na spokojny sen bez kaszlu 
czy kataru. 

Badania naukowe dowiodły, że starsze pokolenia się nie myliły, ponie-
waż maliny i ich przetwory zawierają salicylany. Do grupy tych związ-
ków należy między innymi kwas acetylosalicylowy, który przyjmuje-
my podczas stanów zapalnych pod nazwą aspiryna lub polopiryna. 

Właściwości aseptyczne mają nie tylko owoce malin, lecz także ich 
liście. Napary z nich pomogą w schorzeniach jamy ustnej, takich jak 
pleśniawki czy afty, jak również w problemach z krtanią. Zielarze zale-
cają picie naparów z liści malin przy biegunkach, ponieważ zawarte w 
malinach salicylany zmniejszają rozwój niekorzystnych bakterii jelito-
wych. Napar z malin ma też delikatne właściwości rozkurczowe, może 
być zatem stosowany przy łagodzeniu bólów menstruacyjnych. 

bogactwo witamiN

Maliny nie tylko zwalczają gorączkę czy przeziębienia, mogą im też 
zapobiegać ze względu na dużą ilość witamin i niezbędnych organi-
zmowi mikro- i makroelementów. Zawierają duże ilości witaminy C, 
są też źródłem witamin A i E, które odpowiadają za ładny wygląd 
skóry. Maliny powinny znaleźć się w diecie kobiet, starających się o 
potomstwo, ponieważ te małe czerwone owoce zawierają spore ilo-
ści kwasu foliowego oraz witamin z grupy B. Witamina B12 reguluje 
ilość powstających nowych erytrocytów, zaś żelazo jest niezbędne w 
czerwonych krwinkach do przenoszenia tlenu do wszystkich komórek 
organizmu. Dzięki ich zawartości, maliny zalecane są osobom cierpią-
cym na anemię. Te mocno aromatyczne owoce mogą ukoić nerwy, 
ponieważ zawierają magnez oraz witaminę B6, zalecane przez lekarzy 
podczas stresu i przy piciu dużej ilości kawy. Maliny mają również do-
broczynny wpływ na układ krwionośny ze względu na występowanie 
w nich potasu. 

Owoce te zawierają też dużą ilość antyoksydantów, takich jak polife-
nole czy antocyjany. Wzmacniają one naczynia krwionośne, dbają o 
stan skóry, opóźniają jej starzenie oraz mogą chronić przed nowotwo-
rami ze względu na eliminowanie wolnych rodników. 

maliNowa dieta

W Stanach Zjednoczonych zapanowała niedawno moda na dietę bo-
gatą w maliny i ich składniki w suplementach diety, wspomagających 
utratę wagi i poprawiających wygląd skóry. Nic dziwnego, ponieważ 
maliny są bardzo dobrym źródłem błonnika, mają niewiele kalorii, a za 
ich zapach jest odpowiedzialny keton malinowy, który ma mieć wła-
ściwości odchudzające. W 100 gramach malin jest średnio około 7g 

błonnika, czyli prawie 4 razy więcej niż w truskawkach. Stugramowa 
porcja tych owoców dostarcza od 50 do 70kcal.  

W sklepach można znaleźć suplementy diety, które zawierają keton 
malinowy. Jest on naturalnie występującym w malinach, żurawinie czy 
porzeczkach ketonem, pochodną fenolu. W owocach jest go 1-4 mg 
na każdy kilogram. Odpowiada za zapach malin i jest jednym z naj-
droższych naturalnych zapachów. Jego cena za kilogram wynosi około 
20 000 dolarów. Można go jednak dość prosto otrzymywać w sposób 
syntetyczny, stąd jego cena wynosząca kilkanaście dolarów za kilo-
gram sztucznie otrzymanego ketonu. 

Producenci środków z syntetycznym ketonem malinowym przekonu-
ją, że ma on właściwości odchudzające, jednak nie ma na razie klinicz-
nych dowodów jego skuteczności. Badania na myszach i szczurach, 
mające na celu określenie bezpiecznej dawki dla człowieka i ryzyka 
toksyczności, nie wykazały spadku wagi u zwierząt laboratoryjnych. 
Mimo że dawka, jaka była podawana gryzoniom, wielokrotnie prze-
wyższała bezpieczną, zwierzęta nie chudły lub spadek ich wagi był 
na poziomie 0,01% wyjściowej masy.  Niewiele wiadomo również o 
długotrwałym wpływie ketonu malinowego na zdrowie człowieka. W 
1965r. został on wpisany na listę środków bezpiecznych w Stanach 
Zjednoczonych jako dodatek do żywności, jednak nie przeprowadzo-
no długoterminowych badań, które w sposób jednoznaczny określiły-
by wpływ ketonu malinowego na ciało ludzkie. 

Maliny są nie tylko smacznymi owocami, lecz również małą apteczką. 
Pomogą przy przeziębieniu, anemii, a nawet mogą farbować włosy 
(napar z liści malin w połączeniu z potażem, czyli zanieczyszczonym 
węglanem potasu, był wykorzystywany do czernienia włosów). War-
to zachować ich wspaniałe właściwości na zimę, zamykając ich smak w 
sokach, dżemach i konfiturach. A właśnie zaczyna się sezon na maliny. 
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To była długo wyczekiwana premiera. Początkowo miała się ona odbyć w marcu, 
jednak pandemia wymusiła zmianę planów. Finalnie od ostatniego weekendu 
maja na deskach Bałtyckiego Teatru Dramatycznego rządzi niepodzielnie królowa 

polskiej sceny rockowej - Kora.

Kora jakiej nie znaliśmy
Autor: marcin napierała  |  Fotografie: izabela rogowska

Autorem tekstu „Kora. Falowanie i spadanie” jest znany ko-
szalińskim teatromanom Tomasz Ogonowski. Spod jego pióra 
wyszły takie hity BTD, jak „Czekamy na sygnał” czy „Like Fake. 
Historia, której nie było”. Dramaturg przyzwyczaił nas już do 
tego, że napisanie scenariusza poprzedza solidną kwerendą. 
Tak było i tym razem. Dzięki temu udało mu się oddać atmos-
ferę czasów, w których przyszło zespołowi Maanam zdobywać 
największą popularność.

A nie były to łatwe czasy. Partia miała oczekiwania, żeby umi-
lać polityczne imprezy, organizatorzy festiwali – żeby artyści 
„porządnie” wyglądali, nauczyciele – by wyuzdana piosenkarka 
nie demoralizowała dzieci. 

Kora dzielnie się temu przeciwstawiała. Niezłomnej postawy na-
uczyło ją dzieciństwo, spędzone w domu dziecka. Prowadzące go 
zakonnice wychowywały ją, zastraszając, karząc i robiąc wszyst-
ko, co przeczy chrześcijańskiej zasadzie miłowana bliźniego.

Wielu wydawało się, że zna Korę, że wie, jaka jest. Miała przecież 
wspaniałe życie. Ale życie artysty, utrzymującego się z koncertów, 
to nieustanna samotność i pustka pokoju hotelowego. To synowie 
wychowywani przez gosposię i „kocham cię, synku” wypowiadane 
co wieczór przez telefon. To też nieustanna walka o każdy grosz, bo 
artyści w Polsce Ludowej zarabiali tyle, ile państwo pozwalało im 
zarabiać. To też coraz mniej bezpieczne i coraz mniej legalne spo-
soby radzenia sobie z tymi wszystkimi problemami.

Młodsze pokolenie pewnie zna Korę jako surową, bez-
kompromisową i okrutnie szczerą jurorkę telewizyjnego 
programu dla młodych talentów „Must be the music”. 
Może też ją kojarzyć z kuriozalnej historii, gdy służby 
celne ujawniły przesyłkę z marihuaną, zaadresowaną na 
Ramonę – suczkę Kory. „Trawka” dawała ulgę w chorobie 
nowotworowej, z którą piosenkarka dzielnie walczyła. 
Kilka cyklów wyniszczającej chemii, próba ratowania się 
innowacyjną terapią. Nic nie pomogło. Kora zmarła 28 
lipca 2018 roku.

To wszystko jest w dwugodzinnym spektaklu Bałtyc-
kiego Teatru Dramatycznego. Zespołowi BTD udało się 
przedstawić życie tej wyjątkowej, barwnej i niemożliwej 
do zamknięcia w jakiejkolwiek szufladce artystki. Nie jest 
to koncert, nie jest to lekka opowiastka o usłanym róża-
mi życiu rockowej gwiazdy. To okrutna historia o tym, 
że życie wielkich twórców jest nieustanną walką. O nie-
zależność, o godność, o miłość, o szczęście, o rodzinę  
i o zdrowie.

W rolę Kory wcieliła się Żanetta Gruszczyńska-Ogonow-
ska. Ale ona jej nie gra. Ona nią jest. W charakterystycz-
nej fryzurze, grymasie ust i sposobie poruszania się czy 
mówienia (z tak typowym amerykańskim „r”). Kora w jej 
wykonaniu ani przez moment nie jest karykaturą, choć 
przy tak wyrazistej postaci było o to łatwo. Momenta-
mi, zwłaszcza, gdy Kora przemawia jako jurorka, można 
zamknąć oczy i odnieść wrażenie, że ona naprawdę jest 
tu i teraz.

W przedstawieniu – co oczywiste – nie brakuje muzy-
ki. Wspaniale zaaranżowana przez Macieja Osadę-Sob-
czyńskiego buduje napięcie, pomaga opowiadać historię, 
oddaje nastrój przedstawianych wydarzeń. Publiczność 
usłyszy najbardziej znane przeboje Maanamu, ale też 
nieco mniej popularne nostalgiczne ballady.
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Ważną rolę w przedstawieniu, choć z drugiego planu, gra 
Artur Czerwiński, wcielający się w postać Marka Jackow-
skiego, pierwszego męża Kory. Aktor znany jest ze swoje-
go zamiłowania do muzyki i umiejętności gry na gitarze. 
Towarzyszy więc Żanecie Gruszczyńskiej-Ogonowskiej, 
akompaniując jej na gitarze elektrycznej.

W przedstawieniu pojawiają się też: Katarzyna Ulicka
-Pyda, Beata Niedziela, Adrianna Jendroszek, Dominika 
Mrozowska-Grobelna, Bernadetta Burszta i Wojciech 
Kowalski. Ten ostatni w roli drugiego męża Kory – Kamila 
Sipowicza.

Jednym z najbardziej wzruszających momentów przed-
stawienia jest wyjście aktorów ze swoich ról. Stojąc przy 
pustym krześle, na którym jeszcze przed chwilą siedziała 
Kora, są po prostu sobą: Żanettą, Kaśką, Beatą, Adką, Do-
miniką, Benią, Wojtkiem i Arturem. Dzielą się z widzami 

osobistymi refleksjami i wspomnieniami na temat Kory. 
Trudno nie wstrzymać w tym momencie oddechu. Trudno 
też po wyjściu z teatru samemu nie przywoływać wła-
snych wspomnień o artystce.

Czy ją znałem? Czy po prostu wydawało mi się, że ją znam? 
Czy jej muzyka była dla mnie ważna? W jakich momentach 
życia mi towarzyszyła? Czy lubiłem Korę? A może wręcz 
kochałem? Za co? Za jej niezłomność? Za to, że uważała, 
że każdy ma prawo kochać kogo chce? A może za to, że 
walczyła z opresyjnym systemem?

Wielkie gratulacje należą się dramaturgowi Tomaszowi 
Ogonowskiemu i pani reżyser Alinie Moś-Kerger. Stwo-
rzyli piękną opowieść o pięknej osobie. I widocznie pla-
nety, o których śpiewała Kora, tak chciały, żeby premiera 
nie odbyła się w marcu, ale w przededniu urodzin Olgi 
Sipowicz.

Drewno konstrukcyjne  |   Drewno kVH  |   Drewno buDowlane  |   boazerie  |   PoDbitki  |   taras 

modrzewiowy i  sosnowy  |   Płyty osB, mFP, wiórowe, meBlowe  |   sklejki liściaste i  iglaste  |  

sklejki szalunkowe  |   listwy drewniane  |   schody i  stoPnie schodowe  |   Blaty klejone dąB, 

Buk, sosna  |   Podłogi drewniane  |   Barlineckie deski Podłogowe  |   Panele Podłogowe  |  

drzwi wewnętrzne i  zewnętrzne  |   imPregnaty kooPmans  |   usługa cięcia i  transPortu

Koszalin,  ul.  Bohaterów warszawy 5  |   tel.  94 343 20 10
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.00-16.00,  sobota 8.00-14.00

Pomorskie składy drewna oferują:
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Tegoroczny Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i  Film” (MiF) jest 
jubileuszowy – odbędzie się po raz 40.  Tym bardziej cieszy fakt, że odbędzie 
się głównie stacjonarnie, a  jedynie niektóre wydarzenia online. Uczta filmowa 

z debiutantami czeka nas od 14 do 19 czerwca br.

40. Koszaliński Festiwal 
Debiutów Filmowych 

„Młodzi i Film”
Autor: anna makochonik  |  Fotografie: materiały prasowe

W  Konkursie Długometrażowych Debiutów Filmowych 
znalazło się dziesięć filmów, w tym dwie premiery. Do 
Konkursu Krótkometrażowych Debiutów Filmowych 

zakwalifikowało się 58 produkcji: 23 filmy fabularne, 24 filmy do-
kumentalne i 11 animacji. Wszystkie powalczą o nagrody – Janta-
ry 2021 – w kilkudziesięciu kategoriach. 

Warto wspomnieć, że pierwszy raz wręczona zostanie Nagro-
da Stowarzyszenia Kobiet Filmowców pod patronatem Player.
pl. Otrzyma ją osoba, dzięki której produkcja w warstwie fabu-
larnej bądź wizualnej, w sposób wielowymiarowy i uniwersalny, 
przyczyni się do ukazania złożonego świata kobiet oraz przybliży 
różne oblicza ich walki o wolność, równość, godność i samoreali-
zację. 

W jury konkursu „dużego” zasiądą: Dorota Kędzierzawska (prze-
wodnicząca), Manuela Gretkowska, Aleksandra Konieczna, Anna 
Sienkiewicz-Rogowska i Piotr Rosołowski natomiast krótkie me-
traże ocenią: Agnieszka Smoczyńska (przewodnicząca), Maks Be-
reski, Alicja Gancarz, Anka Sasnal i Andrzej Titkow. 

Festiwal otworzy „Żużel”, najnowsze dzieło Doroty Kędzierzaw-
skiej. W filmie wystąpili: wschodzący gwiazdor polskiego kina - 
Tomasz Ziętek, Paweł Wilczak, Mateusz Kościukiewicz, Karolina 
Gruszka i debiutująca na dużym ekranie Jagoda Porębska. Obok 
nich na ekranach zobaczymy szereg autentycznych postaci zwią-
zanych ze speedwayem, wśród których znaleźli się między innymi: 
Tadeusz Kostro, Łukasz Kaczmarek, Marcel Szymko, Rafał Troja-
nowski i Krzysztof Sadurski. – „Żużel” to pierwszy od siedemdzie-

„Zabij to i wyjedź z tego miasta”, reż. Mariusz Wilczyński
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sięciu lat film fabularny traktujący o tym niezwykłym, pełnym 
adrenaliny i niebezpieczeństw sporcie, który w naszym kraju ma 
miliony oddanych sympatyków – mówi Dorota Kędzierzawska. 
– Zafascynowała mnie postawa młodych ludzi, którzy związują 
się z żużlem. Żyją w innym świecie, tempie i rzeczywistości. Pasji 
i determinacji, z którą wchodzą w to niebezpieczne życie, można 
im tylko pozazdrościć. 

Poza konkursem pokazany zostanie też oryginalny projekt filmo-
wy „Kraj” - sześć komediodramatów, czterech reżyserów. Każdy 
z nich sprawdza się jako oddzielna historia, razem stanowią spój-
ną całość. Wszystkie bazują na z pozoru prozaicznych sytuacjach, 
które przybierają przewrotny obrót, doprowadzając bohaterów 
na skraj wytrzymałości. Studenci Warszawskiej Szkoły Filmo-
wej zaangażowali się w realizację projektu na wszystkich polach 
i etapach produkcji. Pod opieką doświadczonych koordynatorów 
– Macieja Ślesickiego, Andrzeja Wolfa, Marka Brodzkiego i Zbi-
gniewa Nicińskiego, razem z profesjonalistami z branży filmowej, 
stworzyli obraz będący głosem, który łączy pokolenia w debacie 
nad współczesną Polską. Dla widza przygotowali historię pełną 
nieoczekiwanych zwrotów akcji i czarnego humoru, która wywo-
ła zdumienie i przerażenie, przeplatane salwami śmiechu. Po pro-
jekcji twórcy spotkają się z widzami. 

Po rocznej przerwie do programu powraca sekcja „Na dłuższą 
metę. Debiuty dokumentalne”. W tym roku to aż siedem pełno-
metrażowych tytułów: „Furia”, reż. Krzysztof Kasior; „Krafftówna 
w krainie czarów”, reż. Maciej Kowalewski/Piotr Konstantinow; 
„XABO. Ksiądz Boniecki”, reż. Aleksandra Potoczek; „Too many 
kiks”, reż. Dawid Wawrzyszyn; „Pollywood”, reż. Paweł Ferdek; 
„Między nami”, reż. Dorota Proba; „Po złoto. Historia Władysława 
Kozakiewicza”, reż. Ksawery Szczepaniak. Po każdym z pokazów 
zaplanowane jest na spotkanie z twórcami i z bohaterami. 

Blok będzie miał osobne otwarcie, w poniedziałek, 14 czerwca, 
tuż przed galą otwarcia MiF. Zainauguruje go „Krafftówna w kra-
inie czarów” – piękny, kreacyjny filmowy portret dokumentalny. 
Barbara Krafftówna będzie gościem honorowym wieczoru, gali 
i wraz z twórcami po seansie spotka się z publicznością. 

W sekcji „Debiut zagraniczny” pojawią się cztery, znakomite, ty-
tuły: „Arracht”, reż. Tom Sullivan, „Słudzy”, reż. Ivan Ostrocho-
vský, „W co grają ludzie”, reż. Jenni Toivoniemi, „Właściciele”, reż. 
Jiří Havelka. W programie znajdzie się także retrospektywa twór-
czości filmowej Anki i Wihelma Sasnalów (twórca jest autorem 

tegorocznego plakatu MiF, a jego żona zasiądzie w jury konkursu 
krótkich metraży). Zobaczymy filmy krótkometrażowe: „Kolumb”, 
„Drugi kościół”, „Koreks”, „Kacper”, „Chrust” oraz pełnometrażo-
we: „Z daleka widok jest piękny”, „Aleksander”, „Huba”, „Słońce, 
to słońce mnie oślepiło”. 

Wraca muzyczna scena festiwalowa – ta wiadomość ucieszy tych, 
którzy w ubiegłym roku musieli obejść się smakiem – z powodu 
obostrzeń, koncerty nie odbyły się. Do Koszalina zawitają:  to Sorry 
Boys, jeden z najciekawszych zespołów na polskiej scenie alterna-
tywno-popowej (17 czerwca) oraz charyzmatyczna i bezkompromi-
sowa Mery Spolsky (18 czerwca). Muzycy zagrają na scenie klubu fe-
stiwalowego, a tę rolę będzie odegra w tym roku Teatr Variete Muza. 

W programie festiwalu znajdą się też dyskusje „Szczerość za 
szczerość” po seansach, webinaria, panele, warsztaty i debaty, 
a także inne ciekawe wydarzenia, jak: Fenomenalny biograph. 
Najwcześniejsze ruchome obrazy Europy (1897-1902) – pokaz 
z udziałem tappera, pokaz filmów animowanych z kolekcji Studia 
Małych Form Filmowych „Se-Ma-For” czy spotkania Miesięczni-
ka „Kino” z Jadwigą Jankowską-Cieślak i Agnieszką Żulewską oraz 
Krzysztofem Zanussim i Bartoszem Kruhlikiem.

Wstęp na seanse oraz wydarzenia jest bezpłatny – wejściówki bę-
dzie można odebrać w kasie kina Kryterium. 

Szczegóły i program: mlodziifilm.pl 

KoNKURS PEŁNoMETRAżoWYCH  
DEBIUTóW FABULARNYCH

„1:11 (pierwsza jedenaście)”, reż. miron wojdyło // premiera

„Amatorzy”, reż. iwona siekierzyńska

„Biały potok”, reż. michał grzybowski

„Hura, wciąż żyjemy!”, reż. agnieszka polska

„Jakoś to będzie”, reż. sylwester jakimow // premiera

„Każdy ma swoje lato”, reż. tomasz jurkiewicz

„Maryjki”, reż. daria woszek

„ostatni komers”, reż. dawid nikel

„Safe inside”, reż. renata gabryjelska

„Zabij to i wyjedź z tego miasta”, reż. mariusz wilczyński

„Maryjki”, reż. Daria Woszek

„Ostatni komers”, reż. Dawid Nikel

Z  festiwalem jestem związany emocjonalnie i  z  całego serca zapraszam na to 
szczególe wydarzenie wszystkich miłośników kina – mówi w rozmowie z „Prestiżem” 
Piotr Jedliński, prezydent Koszalina. – To doskonała promocja naszego miasta, 
a jednocześnie okazja do spotkania z tymi, którzy w przyszłości będą decydować 

o obrazie polskiego filmu. 

Czasami warto zaryzykować

- Najwyraźniej przywiązuje pan dużą wagę do Festiwalu mło-
dzi i Film, bo z plakatów zaprasza pan na jego czterdziestą, 
jubileuszową edycję własnym nazwiskiem. chyba po raz 
pierwszy? 
- Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” to 
jedno z tych wydarzeń, które na stałe wpisały się w krajo-
braz naszego miasta. Jest też najstarszym polskim festiwa-
lem filmowym promującym debiutujących reżyserów. Po raz 
pierwszy gościliśmy ich w 1973 roku. Festiwal, poszerzają-
cy z każdą kolejną edycją ofertę, zasłużenie zapracował na 
miano jednego z najważniejszych przed-
sięwzięć kulturalnych promujących młode 
polskie kino. Jest bowiem wyjątkowym 
i bardzo cennym projektem, który w orygi-
nalny sposób popularyzuje w naszym kraju 
sztukę filmową. Dzięki zróżnicowanemu 
repertuarowi możemy zobaczyć, jak ewo-
luuje polska kinematografia, jak zmienia 
się technika i zainteresowania twórców. 
Podczas naszych spotkań dostarczanych 
nam jest wiele wzruszeń, inspiracji i nie-
banalnych przeżyć, które z całą pewnością 
młode kino polskie jest w stanie przedsta-
wić. Film, ten najbliżej nas stojący, niemal 
namacalny poprzez ekran telewizora ele-
ment kultury, pobudza w nas wiele reflek-
sji. Pozwala oderwać się od codzienności 
i głębiej spojrzeć w naszą duszę, w nasze 
doznania i nasze potrzeby. To dzięki niemu 
często uświadamiamy sobie, w którym kie-
runku biegnie nasze życie, jaką moralność 
wyznajemy i jak wybrnąć z sytuacji wyda-
wałoby się bez wyjścia. To obrazy zapisane 
na celuloidowej taśmie potrafią nas rozśmieszyć, przestra-
szyć, wycisnąć łzy wzruszenia. Z Festiwalem jestem związany 
emocjonalnie i zapraszam na to szczególe wydarzenie, także 
za pomocą plakatów, każdego roku od wielu lat.

- organizacja festiwalu trwa wiele miesięcy. państwo od 
razu założyli, że odbędzie się on realnie, a nie wirtualnie. 
skąd ta determinacja, by doprowadzić do spotkania młodych 
filmowców face to face a nie online? było duże ryzyko, że 
pandemia pokrzyżuje państwa plany. 
- Największym problemem europejskiego kina jest jego sła-
ba dystrybucja poza granicami kraju pochodzenia. Rynek, 
zdominowany przez kino hollywoodzkie, niechętnie otwiera 
się na filmy europejskie. Dlatego tak ważne jest to, co robią 
organizatorzy Festiwalu – pokazywanie osiągnięć adeptów 
sztuki filmowej, oddającej bogactwo polskiej kinematografii. 
Nie mam wątpliwości, że to właśnie ten Festiwal pozwolił 
polskim kinomanom wydobyć z szumu informacyjnego, z wie-
lokulturowego strumienia wszechobecnej popkultury, nowe 

tytuły i nowe nazwiska reżyserów polskiej kultury filmowej. 
Takie otwarcie jest bardziej wyraźne podczas spotkań bez-
pośrednich. Oczywiście czas pandemii pozwolił nam zdobyć 
nowe doświadczenia, lepiej zapoznać się z technologią, która 
można wykorzystać podczas spotkań online, ale uważam, że 
w przypadku festiwalu filmowego nic nie jest zastąpić do-
tychczasowej formuły. Bezpośredni kontakt młodych reżyse-
rów, młodych aktorów z widownią, interakcja między strona-
mi, pozwala z jednej strony lepiej poznać oczekiwania widza, 
z drugiej zaś uświadomić skalę złożoności procesu tworzenia 

filmu. Stąd taka nasza determinacja, by Fe-
stiwal odbył się w otwartej formule. Liczy-
liśmy na to, że czas, w którym Młodzi i Film 
będą się odbywać, będzie bezpieczniejszy 
pod względem epidemiologicznym niż jesz-
cze kilka miesięcy temu i nie zawiedliśmy się. 
Jak widać, czasem warto zaryzykować.

- Festiwal promuje koszalin wśród filmow-
ców, a jednak żaden z nich nie zdecydo-
wał się wykorzystać naszego miasta jako 
scenerii filmu fabularnego. może warto to 
zmienić i wprost zachęcić do tego któregoś 
z reżyserów?
- Koszalin jako plan filmowy może być wyko-
rzystany tylko w przypadku odpowiedniego 
scenariusza. Na to nie mamy wpływu. Oczy-
wiście zachęcamy, by to właśnie do nasze-
go miasta zawitała ekipa filmowa, by przy 
okazji kręcenia filmu utrwalić dzisiejsze ob-
licze Koszalina. Nasza zachęta ma też inne, 
bardziej finansowe oblicze. Przypominamy, 
że na produkcje filmu można otrzymać  do-

finansowanie z Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego 
Pomerania. Fundusz wspiera bowiem finansowo produkcje, 
które promują Pomorze Zachodnie, a więc i w przypadku 
Koszalina takie dofinansowanie jest możliwe. Pozostaje nam 
jednak czekać na odpowiedni scenariusz, bo to jest warunek 
niezbędny, by ta idea się ziściła. Może któryś z koszalińskich 
autorów się o taki pokusi? 

- trudno o to nie zapytać, kiedy koszaliński amfiteatr jest na 
nowo gotowy: czy jest szansa, że w przyszłym roku jakieś wy-
darzenia, a zwłaszcza seanse filmowe, będą się w nim odbywać? 
- Już w przyszłym roku amfiteatr będzie jednym z centrów 
Festiwalu. Nie tylko będą tu wyświetlane filmy, ale także bę-
dzie to miejsce spotkań z twórcami filmowymi, bo wybudo-
wane zaplecze amfiteatru zostało stworzone także pod tym 
kątem. Od początku planów modernizacji braliśmy tę opcję 
pod uwagę. Trudno byłoby nie wykorzystać takiego obiektu, 
skoro już dziś cieszy oko. Amfiteatr powinien tętnic życiem  
i z pewnością podczas Młodych i Film tak będzie. 

Piotr Jedliński, prezydent Koszalina
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Jubileuszowy, czterdziesty Festiwal Młodzi i  Film odbędzie się w  dniach 14-19 
czerwca 2021 roku w  formie tradycyjnej, czyli „na żywo”, choć z  powodu wciąż 
obowiązujących obostrzeń pandemicznych z  mniejszym niż zwykle udziałem 
publiczności. O tegorocznej edycji imprezy rozmawiamy z Pawłem Strojkiem, jej 

dyrektorem, a jednocześnie szefem Centrum Kultury CK 105 w Koszalinie. 

Festiwal z akcentem 
na bezpieczeństwo 

- czy już w szczegółach wiadomo, jakie restrykcje sanitarne 
będą obowiązywać podczas festiwalu? 
- Tylko częściowo. Jesteśmy przygotowani, żeby reagować ela-
stycznie na zmieniającą się sytuację, ale planowanie odbywało 
się według przepisów aktualnych w momencie podejmowania 
poszczególnych decyzji. Inaczej być nie mogło. Bezpieczeństwo 
jest najważniejsze. 

- jak będą się odbywać festiwalowe wyda-
rzenia? 
 - Połowa z nich odbędzie się w kinie Kryte-
rium, a połowa w kinie Alternatywa. Zawsze, 
poza rokiem ostatnim, zapraszaliśmy gości na 
mikro bankiet przy otwarciu Festiwalu, ale 
w tym roku takiego spotkania nie planujemy. 
Udział widzów będzie zaś ograniczony, jeśli 
chodzi o ich liczbę.  

- czy jak w roku poprzednim można liczyć na 
streaming - transmisję internetową?
- Działania festiwalowe, spotkania, debaty, 
dyskusje „Szczerość za szczerość”  będą  pro-
fesjonalnie streamingowane. Będzie można 
to wszystko obejrzeć w mediach społecz-
nościowych w Internecie. Zrozumiałe, że nie 
będzie można zobaczyć konkursowych fil-
mów, bo nie pozwalają na to przepisy prawa 
autorskiego. Tak więc filmy obejrzy stosun-
kowo mniej osób niż w latach minionych.  

- młodzi i Film to ogromne przedsięwzięcie. kto finansowo i or-
ganizacyjnie pomaga w jego przygotowaniu? 
- Mamy partnerów, których zaangażowanie stanowi podstawę 
finansowania festiwalu. Naszymi partnerami oraz sponsorami 
są: miasto Koszalin, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Polski 
Instytut Sztuki Filmowej, Polski Instytut Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskie-
go, Lotto, Discovery TVN, Player, Canal+ (finansuje nagrody na 
naszym festiwalu i współfinansuje wiele działań związanych 
z branżą filmową). Poza tym wspierają nas ZAPA (Związek Au-
torów i Producentów Audiowizualnych) i ZAIKS (Związek Auto-
rów i Kompozytorów Scenicznych). Będzie wielu gości, a wśród 
nich między innymi studenci łódzkiej „filmówki” w liczbie kil-
kudziesięciu  osób. W grupach zorganizowanych odwiedzi nas 
łącznie kilkaset osób, a poza tym spodziewamy się tych, którzy 
sami sobie organizują przyjazd na nasz festiwal. Ze względu na 
COVID w 2020 roku była to grupa ograniczona, choć w sumie 
znaczna. Nie wiemy jeszcze, jak będzie w tym roku. 

- Na jakiej zasadzie mogą w festiwalu uczestniczyć widzowie? 
- Bilet uczestnictwa nic nie kosztuje, wystarczy się zarejestro-
wać i otrzymać wejściówkę za 0 zł. Podobnie wysyłając swoje 
działania artystyczne do oceny, twórcy nie płacą. Aplikując na 
większość festiwali, trzeba wnieść opłatę akredytacyjną. W nie-
których przypadkach akredytacja kosztuje nawet kilkaset zło-

tych, natomiast u nas jest za darmo. 

- jak ocenia pan zainteresowanie środowiska 
filmowego koszalińskim festiwalem?
- Zainteresowanie jest ogromne. Kultura i śro-
dowisko filmowe bardzo ucierpiały przez pan-
demię. Niemal zamarła produkcja. Zajęcia na 
akademiach sztuki i w szkołach filmowych mia-
ły charakter zdalny, internetowy. Dla studen-
tów produkcji łódzkiej szkoły filmowej to bę-
dzie pierwsze spotkanie lub jedno z pierwszych 
spotkań na żywo w tym roku. U nas będą mieli 
zajęcia i spotkają się ze swoimi wykładowcami. 
Zainteresowanie jest duże, ale dostosowane 
do przepisów. W zeszłym roku byliśmy jednym 
z nielicznych festiwali w Polsce i Europie, które 
odbyły się w formie tradycyjnej i hybrydowej. 
Trafiliśmy w dobry termin. 

- to 40. edycja, jubileuszowa. co w związku 
z tym?
- Będą u nas gościć laureaci sprzed lat. Odbę-
dzie się między innymi wyjątkowe publiczne 

spotkanie aktor/reżyser, czyli Krzysztof Zanussi (debiutował na 
festiwalu w Koszalinie) spotka się z Bartoszem Kruhlikiem (wy-
grał rok temu). Podobnie spotkanie aktorki z doświadczeniem 
z młodą aktorką, i wiele innych. Będą ambasadorowie MiF-u, 
czyli Bożena Dykiel i Ryszard Kirejczyk, niegdyś dyrektor ZAPY, 
osoba zasłużona dla festiwalu Młodzi i Film, wciąż  pomocna 
przy montażu programowym i filmowym. Będą też inne dzia-
łania, prapremiery i inne wydarzenia pozakonkursowe, a także 
cztery projekcie filmów międzynarodowych, których jeszcze ni-
gdzie nie było możliwości obejrzeć. Na otwarcie pokażemy film 
Doroty Kędzierzawskiej zatytułowany „Żużel”. Filmów prapre-
mierowych będzie zresztą bardzo dużo. 

- pomimo trudności zapowiada się ciekawy festiwal.
- Aż za dużo tych działań, ale poradzimy sobie! Chciałoby się, by 
nie było już koronawirusa i można było wykorzystać w pełni am-
fiteatr koszaliński. Za rok będzie to centrum festiwalowe, będą się 
tam odbywać koncerty, spotkania. To już będzie festiwal w trzech 
obiektach – CK 105, kinie Alternatywa i Amfiteatrze. 

Paweł Strojek

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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KTo CZYTA, NIE BŁąDZI
nowości wydawnictwa znak

Michał okoński: „światło bramki” 

Marek górlikowski: „państwo gucwińscy. 
zwierzęta i ich ludzie”

Laura Baldini: „sekret marii. życie, miłość  
i pasja marii montessori”

Matthew Spiro: „mistrzowie. od zidane’a do 
mbappégo. upadki i wzloty francuskiego 
futbolu”

„Kolejna książka o futbolu? – powiecie 
pewnie. Otóż nie. Michał Okoński patrzy 
na piłkę mniej więcej tak, jak Mirosław 
Okoński w nią grał: nieszablonowo, ina-
czej, z wyobraźnią i z horyzontami wła-
ściwymi ludziom, których zainteresowa-
nia nie ograniczają się li tylko do boiska” 
– mówi o tej książce Tomasz Smokowski. 
Bardzo trafnie. Futbol to nie tylko sport. 
To coś więcej niż pieniądze, transfery i re-
klamy. I coś więcej niż wynik. W książce, 
którą czytać można jak miłosne wyznanie, 
Michał Okoński opowiada o prawdziwym 
pięknie piłki nożnej. Opisując biografie 

najciekawszych piłkarzy i trenerów naszych czasów, analizując naj-
ważniejsze mecze, ale też zmagając się z jakże częstym w życiu kibica 
rozczarowaniem, tworzy niezwykły i czuły portret współczesnego 
futbolu. 

Michał Okoński – dziennikarz „Tygodnika Powszechnego” i stały 
współpracownik magazynu „Kopalnia”. Autor książki i bloga „Futbol 
jest okrutny”. 

W mieszkaniu Hanny i Antoniego 
Gucwińskich drzwi gościom otwierał 
goryl, a w wannie kąpał się pyton. Za 
pośrednictwem ich programu egzotycz-
ne zwierzęta gościły również w domach 
milionów Polaków. Nie dzielili swojego 
życia na dom i ogród – to ogród był ich 
domem. Dzięki tej książce możemy dziś 
poznać jego liczne tajemnice.

Marek Górlikowski na pytanie o to, 
dlaczego postanowił napisać książkę 
o państwu Gucwińskich, odpowiada: 

„Z powodu niebywałej liczby paradoksów tej dramatycznej historii. 
Gucwińscy – znani, a jednocześnie zapomniani. Ludzie poświęca-
jący swój dom, życie i zdrowie zwierzętom, promujący w telewizji 
miłość do nich, kończą karierę jako znęcający się nad nimi. Media, 
które państwa Gucwińskich wynoszą do sławy, potem wymazują 
ich z życia publicznego. Kilkadziesiąt lat promowania Wrocławia, 
sława w Polsce, praca z setkami osób w zoo, telewizji i nagle zupeł-
na samotność w środku wielkiego miasta. Ostracyzm, jakby pra-
cowali w tym zoo sami, jakby Wrocław nie wiedział, co się w nim 
dzieje. Zadawałem sobie pytanie, jak do tego wszystkiego w ogóle 
mogło dojść i czy musiało.”

Marek Górlikowski jest reporterem czterokrotnie nominowanym 
do nagrody Grand Press. Jego najnowsza książka z pewnością nie 
przejdzie bez echa. 

Pasjonujące losy nauczycielki, która 
odkryła sekret dobrego dzieciństwa. 
Rzym, 1896 rok. Młoda Maria Mon-
tessori rozpoczyna wymarzoną pracę 
na dziecięcym oddziale kliniki psychia-
trycznej. Z przerażeniem odkrywa, 
że mali pacjenci całe dnie siedzą na 
łóżkach, wpatrzeni pustym wzrokiem 
w przestrzeń. Kiedy upiera się, żeby 
zapewnić im coś do zabawy, w za-
pomniane przez świat dzieci nagle 
wstępuje życie. Inni lekarze nie mogą 
uwierzyć w tę przemianę. Dla Marii 
to moment ogromnej radości i począ-

tek światowej kariery. Ramię w ramię z wyjątkowym mężczyzną, 
z którym łączy ją głębokie uczucie i zawodowa pasja. Wkrótce 
jednak Maria będzie musiała podjąć dramatyczną decyzję, która 
zaważy na całym jej życiu.

Wybitna postać. Wciągająca opowieść. Tajemnica, która w no-
wym świetle pokazuje jedną z najbardziej inspirujących kobiet 
w historii.

We Francji reprezentacja to coś 
o wiele więcej niż tylko drużyna 
piłkarska. To duma narodu, najmoc-
niejsze ogniwo francuskiego sportu.  
To w niej odbija się kondycja pań-
stwa – konflikty społeczne i poli-
tyczne. Nic nie dostarcza Francu-
zom tylu skrajnych emocji co mecze 
ich narodowej drużyny. Ceniony 
dziennikarz sportowy Matthew Spi-
ro, ekspert w dziedzinie francuskiej 
piłki nożnej,  przygląda się francu-
skiej piłce od lat. Niejednokrotnie 

komentował występy Les Bleus. W swojej książce zabiera 
czytelników w podróż po najnowszej historii francuskiej pił-
ki, przybliża sylwetki światowych gwiazd futbolu: Mbappégo, 
Benzemy, Zidane’a i ich selekcjonerów, odsłania kulisy afer 
seksualnych i finansowych oraz przygląda się problemom, 
z którymi boryka się reprezentacja piłkarskich mistrzów świa-
ta. 

Lektura na czasie – 11 czerwca br. rozpoczynają się przecież 
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej.

Pielęgniarstwo

BezPieczeństwo narodowe

Pedagogika

ratownictwo medyczne

wychowanie fizyczne

kosmetologia

fizjoteraPia

dietetyka

sPort, fitness, 
wellness  
i sPa

administracja*
*po uzyskaniu zgody MEiN
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KTo CZYTA, NIE BŁąDZI
nowości wydawnictwa prószyński i spółka

Krzysztof Potaczała: „świerczewski. śmierć 
i kult bożyszcza komunizmu”

Violetta ozminkowski: „michalina wisłocka. 
sztuka kochania gorszycielki”

Helena Janeczek: „fotografka”

Adrian Markowski: „bieszczady. dla tych, któ-
rzy lubią chodzić własnymi drogami”

Przez ponad 60 lat do niewielkich Jabłonek 
w Bieszczadach rokrocznie „pielgrzymo-
wały” tysiące Polaków. Pojedynczo i gru-
powo oddawali hołd poległemu właśnie 
tutaj generałowi Karolowi Świerczewskie-
mu. Postaci wykreowanej przez ludową 
władzę nie tylko na narodowego bohate-
ra, ale wręcz komunistycznego świętego. 
Świerczewski stał się bożyszczem peere-
lu. Jego imię nadawano ulicom, szkołom 
i zakładom przemysłowym, znalazło się 
na sztandarach wojskowych i harcerskich, 
a jego podobizna w końcu ozdobiła znacz-

ki pocztowe i zielony pięćdziesięciozłotowy banknot.

W 1977 roku w obchodach trzydziestolecia śmierci „Waltera” 
uczestniczyło - jak podały media - blisko 15 tysięcy osób. A ledwie 
na dwa lata przed upadkiem PRL-u ku czci generała zbudowano 
u podnóża gór gigantyczne muzeum, przez co zabrakło pieniędzy na 
nową szkołę w Baligrodzie.  

Dlaczego nieprzebrane rzesze biły pokłony pomnikowi generała, 
choć część już wtedy wiedziała o jego zbrodniach? W pasjonującym 
reportażu autor odkrywa kulisy śmierci i kultu Świerczewskiego - 
bożyszcza komunizmu, alkoholika, kobieciarza, nieobliczalnego do-
wódcy i agenta sowieckiego wywiadu.

Bestsellerowa biografia, na motywach 
której powstał film „Sztuka kocha-
nia. Historia Michaliny Wisłockiej”. 
Z jej książki „Sztuka kochania”, przez 
lata obowiązkowej lektury w każdym 
domu, miliony Polaków uczyło się, jak 
wielką przyjemnością jest seks, jak 
wielką sztuką przeżywanie miłości i jak 
dzięki niewielkim zabiegom wzmóc 
przyjemność. To ona mówiła o przy-
jemności kobiety, świadomym ma-
cierzyństwie i antykoncepcji. Od niej 
zaczęła się polska rewolucja seksualna 

w schyłkowym okresie komunizmu. Ale, choć lubiła powtarzać, że 
nie ma nic do ukrycia, jej życie pełne było tajemnic. Kochała wielu 
mężczyzn, uwodziła ich, choć późno odkryła radość płynącą z sek-
su. Układała sobie życie w trójkącie z mężem i przyjaciółką. Uda-
wała, że jest matką bliźniaków. Oto opowieść o życiu, które było 
rewolucją seksualną, bez żadnego tabu. Odnalezione i dotychczas 
niepublikowane fragmenty dzienników, w połączeniu z opowie-
ściami jej córki oraz bliskich, odsłaniają skrywane oblicze jednej 
z największych ikon PRL-u.

Uhonorowany najważniejszą włoską 
nagrodą literacką portret Gerdy Taro 
- kobiety, która fotografowała woj-
nę. Była jedną z pionierek fotografii 
wojennej i pierwszą fotoreporterką, 
która zginęła na froncie. Pogrzeb Ger-
dy Taro odbył się w Paryżu 1 sierp-
nia 1937 roku - dokładnie w dniu jej 
27. urodzin. Ceremonia przerodziła 
się w wielotysięczną demonstrację, 
w której wzięli udział działacze poli-
tyczni i artyści, między innymi Pablo 
Neruda i Louis Aragon. 

Kim była ta filigranowa, mierzącą ledwie 150 cm wzrostu blon-
dynka, bohaterka ruchu antyfaszystowskiego, która ramię w ra-
mię z mężczyznami, uzbrojona w aparat fotograficzny, stawiała 
się miejscach najcięższych walk zbrojnych? Talent, pasja i odwa-
ga, wolność, duma, niezależność - oto słowa klucze, które tworzą 
portret i legendę nadzwyczajnie utalentowanej kobiety i niezwy-
kłej fotoreporterki. Powieść Heleny Janeczek przywraca Gerdzie 
Taro należne jej miejsce w historii fotografii wojennej.

Ta książka to klucz do poznania 
Bieszczadów. I to wcale nie po-
wierzchownie, ale do głębi. Na 
podstawie swoich długoletnich 
doświadczeń autor książki prowa-
dzi czytelnika po drogach i bezdro-
żach, meandrach przeszłości i dnia 
dzisiejszego Bieszczadów. Niczego 
nie narzuca, lecz jedynie wskazuje 
szlaki do skarbów, które można tu 
odnaleźć. Bo Bieszczady są magicz-
ne, jednak ta magia dostępna jest je-
dynie tym, którzy wiedzą, gdzie i na 

co należy patrzeć. Nie są skąpe, ale nie obdarowują każdego 
tak samo. Mierzą wędrowców własną miarą, ceniąc szczególnie 
tych, którzy przemierzają swoją drogę z szacunkiem i pokorą.

Adrian Markowski, autor na poły przewodnika, na poły repor-
tażu, zaprasza na ścieżki bardziej i mniej znane, leżące na szla-
kach, poza nimi, a także we wnętrzu każdego z nas. Pokazuje, 
że każdy, jeśli tylko zechce, może przeżyć na tych rubieżach 
prawdziwą przygodę. Bo choć Bieszczady nie są już dalekie 
i dzikie, zawsze były i wciąż pozostają wyzwaniem. Każdy musi 
tu wydeptać swoją ścieżkę. Ta książka to pierwszy krok.
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obrazy miasta 
sklejone 

z okruchów
To jest pierwsza Prestiżowa Kronika od 15 
miesięcy! Oby była jak pierwsza jaskółka 
zwiastująca powrót normalności. Co praw-
da uczestnicy wernisażu wystawy Grety 
Grabowskiej zatytułowanej „Koszalin-Ko-
eslin teraz” nosili jeszcze na twarzach obo-
wiązkowe maseczki, ale jednak cieszy fakt, 
że takie spotkania znów są możliwe. A sama 
wystawa to prezentacja prac artystki, któ-
ra jest koszalinianką z urodzenia i wyboru. 
Jeśli chodzi o twórczość plastyczną (Greta 
Grabowska jest również znakomitym ar-
chitektem wnętrz), jej znakiem rozpoznaw-
czym jest technika kolażu. Także w cyklu, 
który można oglądać w Koszalińskiej Bi-
bliotece Publicznej, obrazy tworzą poskle-
jane kawałki papieru, stare bilety, strzępki 
gazet, fragmenty pożółkłych zdjęć. Z nich 
wyłania się Koszalin sklejony z okruchów 
pamięci artystki i śladów Koszalina przed-
wojennego, przypominającego o sobie cza-
sami zupełnie prozaicznymi przedmiotami, 
jak piękna rama okienna wyrzucona na 

śmietnik. 

Fotografie: tomasz majewski 
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(+48) 662 192 277
(+48) 791 874 810

kempercamp@gmail.com

Lokalizacja: Sianów, ul. Dworcowa 38 oraz Białogard, ul. 1 Maja 62

www.kemercamp.pl

Zobacz, jakie to proste!

Zaplanuj wyprawę życia!

Ciesz się podróżą! 

WYNAJEM 
KAMPERÓW CARAVANING

Premiera w Teatrze 
Variete Muza 

„Tribute to ABBA” – taki tytuł nosi najnowszy spektakl Muzy. Pre-
mierowe przedstawienie wywoływało spontaniczne oklaski w trakcie 
i standing ovation na finał. Głosy „koszalińskiej ABBY” to: Aleksandra 
Andrukajtis, Aleksandra Seredyńska, Paweł Barów i Bartosz Czaja. 
Towarzyszyły im żywiołowe tancerki: Ula Dudzicka, Joanna Mazurek, 
Anita Orłowska oraz Emilia Warzych. Autorką choreografii jest Agata 
Ludwikowska-Kaczan. Efektowne światła przygotowała Alicja Broży-
na. Całość wyreżyserował Jarosław Barów, który jest również dyrek-

torem artystycznym i muzycznym wydarzenia.

Fotografie: bartosz orłowski 
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tutaj nas znajDziEciE
- Indahouse.pl, ul. Bukowa 29A
- Invest Nieruchomości, Pasaż Milenium, ul. 1 Maja 14/2
- 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, 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 

- BOKARO Salon Łazienek Kołobrzeg  ul. Sienkiewicza 17F
- Interviol - sklep z wykładzinami i dywanami, Jasna 25
- Drewland , ul. Sienkiewicza 14
- Kamera Press, ul. Jasna 7
- 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, 
   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 159
- JANEX” Salon Oświetleniowy, ul. Sienkiewicza 12
- Restauracja „Pod Winogronami”, ul. Towarowa 16

SALONY SAMOCHODOWE

- Auto Galeria, ul. Gnieźnieńska 32
- Bemo Motors, Stare Bielice 117D
- BMG Goworowski Sp. z o.o., ul. Słupska 6, Bolesławice
- Bodex Zakład Usługowo-Produkcyjny, 
   ul. Bohaterów Warszawy 28
- Dowbusz Sp. z o.o., ul. Lniana 3
- Dubnicki Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Renault 
   i Dacia, ul. Gnieźnieńska 81
- Grupa Cichy-Zasada, u. Gnieźnieńska 43a, salon Skody
- Grupa Cichy-Zasada, u. Gnieźnieńska 24b, salon VW
- Grupa Mojsiuk - Mercedes-Benz, Honda, Peugeot,   
   Citroen oraz 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, 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 Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta  
   Sianów, Plac pod Lipami 9
- Centrum Rozrywki MK Bowling, Galeria Kosmos, 
   ul. Okrzei 3
- EkoWodrol sp. z o.o. , ul. Słowiańska 13
- 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
- Kospel S.A., ul. BoWiD 24
- 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. Piłsudskiego 6
- Regionalne Centrum Informacji Turystycznej, 
   ul. Dworcowa 11
- Teatr Variete Muza, ul. Morska 9
- 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
- Urząd Gminy i Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej 3
- Windhunter Academy , ul. Morska 18a
- 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
- Centrum Smaku Maredo ul. Zwycięstwa 45

- 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
- 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 Viva Italia, ul. Skłodowskiej - Curie 1-3
- Sushi Moon, Pasaż Milenium, ul. Domina 9/4
- 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 Klinika Medycyny Estetycznej Edyta     
   Słupczewska, CH Jowisz I piętro, ul. Zwycięstwa 40
- Genobeauty Gabinet Kosmetologii Estetycznej, 
   ul. Asnyka 12
- Instytut Pięknego Ciała, ul. H. Modrzejewskiej 13
- Koszalińskie Centrum Stopy Pro-Cosmetica, 
   ul. Spółdzielcza 5
- Pod Arkadami Salon Kosmetyczny, 
   ul. Księżnej Anastazji 8
- Salon Fryzjerski Aneta, ul. Odrodzenia 2,
- 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
- SKIN Centrum Kosmetologii, ul. Bogusława II 3a
- Strefa 3L, ul. Jana Matejki 1
- Studio BEA, ul. Lelewela 9
- 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
- BiM-med Centrum Medyczne, ul. Kościuszki 2
- Cliniq - Klinika Pięknej Skóry, ul. Spółdzielcza 7 
- Dermalogica Klinika Medycyny Estetycznej Edyta     
   Słupczewska, CH Jowisz I piętro, ul. Zwycięstwa 40
- Gabinet Stomatologiczny Bogurscy, ul. Śniadeckich 27a
- Millennium-Dental 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
- Przychodnia Clinika, ul. Okulickiego 24
- 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 NZOZ, 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

- BLU Salon Łazienek, ul. Morska 33a
- Bokaro Salon Łazienek Koszalin  ul. Gnieźnieńska 11
- Butik u Anny, ul. 1 Maja 44 (vis-a-vis LO Dubois)
- Cuksik Koszalińska Manufaktura Słodyczy, 
   ul. Wyszyńskiego 2
- Deni Cler, ul. Zwycięstwa 78
- Denimking.pl, ul. Mickiewicza 6
- Dom Handlowy SATURN Koszalin ul. Zwycięstwa 44
- IDEAgsm Premium Mobile, Pasaż Millenium, 
   ul. 1 Maja 14/2
- JANEX” Salon Oświetleniowy, ul. Przemysłowa 11a
- KOSMAZ, ul. Lniana 8
- Kwiaciarnia Centrum, ul. Gnieźnieńska 38
- Kwiaciarnia na Młyńskiej, ul. Młyńska 66-70
- Kwiaciarnia Tatarak ul. Traugutta 24
- Kwiaciarnia Emka ul. Zwycięstwa 185
- Natura Się Opłaca - sklep ekologiczny, 
   ul. Poprzeczna 1a/6
- 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
- Pracownia Florystyczna Dariusz Szwajcar, 
    ul. Zwycięstwa 249
- 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

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
- Twój Dom - Nieruchomości ul. Kołłątaja 1B/F, Koszalin
- Galeria Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 160
- Gołek Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 142
- Figura Development, ul. Grunwaldzka 14
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