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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia ślemy najserdeczniejsze

życzenia wszystkim Naszym Klientom. Życzymy, by w Waszych domach

zagościł spokój oraz uśmiech i pogoda ducha nie opuszczały

Was nawet na krok. Życzymy także w tym i nadchodzącym roku wszystkiego,

co najlepsze. Oby 2021 rok przyniósł Wam same powody do radości!

Depilacja laserowa

Laserowe zamykanie naczynek

Laserowe usuwanie przebarwień

Mezoterapia

Termolifting

Modelowanie ust

Lifting powiek Plasma IQ

Mezoterapia frakcyjna Derma Fusion Pen Platinum 

Biostymulatory tkankowe

Fotoodmładzanie

oraz inne, które można sprawdzić na www.top-laser.pl

NOWOŚĆ

P R O M O C J A !
Pakiet depilacji laserowej: PACHY + BIKINI + ŁYDKI ZA 499 ZŁ



Komora 
normobaryczna

Terapia dosTępna dla 
osób w Każdym wieKu!

Wraz z wiekiem nasze komórki macierzyste 
coraz gorzej się odbudowują co sprawia, że 

pojawiają się widoczne efekty starzenia takie jak 
zmarszczki, zmęczenie, stres. Sesja w komorze 

normobarycznej dobudowuje komórki macierzyste 
nawet o 100% co wpływa na uelastycznienie skóry, 

poprawę kolorytu, zniwelowanie przebarwień 
oraz zmian skórnych. Wydłużają się telomery 

odpowiedzialne za długość życia naszych 
komórek. Im dłużej żyją nasze komórki tym 

dłużej nasz organizm jest młody, przez co dłużej 
żyjemy. Normobaria zalecana jest również chorym 

z niepełnosprawnością z obniżoną odpornością 
po urazach, operacjach. Chorzy odczuwają ulgę 

w postaci lepszego snu, wyciszenia.

Jest to miejsce, w którym zaczynają się procesy 
regeneracyjne.
Przebywanie w Komorze Normobarycznej Pyszka 
ma na celu przyspieszenie, ułatwienie, oraz wzmo-
żenie fizjologicznych procesów regeneracyjnych, 
czyli poprawę zdrowia oraz wydolności człowieka.
Podwyższone ciśnienie do 1500 hPa, odpowied-
nia zawartość dwutlenku węgla, cząsteczek wo-
doru oraz tlenu wytwarza idealną atmosferę dla 
człowieka, co naturalnie wspomaga procesy zdro-
wotne i przyczynia się do długowieczności.

zasTosowanie Terapii normobarycznej

we wsparciu leczenia chorób
  Zmniejsza stany zapalne oraz obrzęki uszkodzonych tkanek.
  Przynosi widoczną poprawę przy takich schorzeniach cukrzyca,

 choroby tarczycy, choroby sercowo-naczyniowe, stwardnienie 
 rozsiane, alergie, grzybice, borelioza, zapalenie zatok, egzema, trądzik, 
 łuszczyca, oparzenia.

  Poprawia krążenie krwi, działa bakteriobójczo i bakteriostatycznie.
  Zwiększa poziom komórek macierzystych nawet o 100% już po 1 sesji.
  Przyśpiesza rozwój nowych naczyń krwionośnych.

w spowalnianiu procesu sTarzenia
  Wspomaga procesy regeneracyjne.
  Działa stymulująco na komórki skóry.
  Wpływa korzystnie na pamięć.
  Wygładza zmarszczki oraz poprawa napięcie i elastyczności skóry.
  Pomaga w walce z nadwagą i cellulitem.
  Zwiększa potencję seksualną oraz płodność.

w sporcie i rehabiliTacji
  Zwiększa zdolność fizyczną i psychiczną organizmu.
  Zwiększa procesy regeneracyjne.
  Zmniejsza stany zapalne oraz obrzęki uszkodzonych tkanek.
  Pomaga dotleniać organizm, zwiększając wydolność.
  Widocznie poprawia efekty treningów.
  Przyspiesza zanikanie „zakwasów” oraz regenerację 

 po kontuzjach i urazach.
  Zwiększa metabolizm, ułatwia walkę z kilogramami.
  Wspomaga proces detoksykacji organizmu.

Tel. 602 303 306  |  www.normobariapyszKa.pl   pyszKa 4, 78-113 dygowo
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znów próbowałem uporządkować regały w swojej bi-
blioteczce. Uporządkować - znaczy odsiać to, czego 
już na pewno nie przeczytam, wyznaczyć książki do 

przeczytania w pierwszej i drugiej kolejności, a inne po-
przestawiać, żeby dalej spokojnie się kurzyły. Próbowałem, 
ale poległem. 

Ciekawych książek wychodzi mnóstwo. Prawie nie kupu-
ję ich już w księgarniach, skoro kurier przyniesie do domu 
a cena jest często o połowę niższa. I tak docierają nowe 
tomy i tomiszcza, ja odkładam je na półkę z solennym za-
miarem pochłonięcia ich treści. Potem jak zwykle: praca, 
inne obowiązki, Internet. Brakuje czasu. Stoją więc zacne 
tytuły, cierpliwie czekają. Czasami, kiedy weekend mam 
całkiem wolny, łapię któryś i czytam. Żona twierdzi, że nie 
czytam, lecz niezdrowo pożeram: - Bez opinii psychologa 
wiem, że masz skłonność do kompulsji – szydzi. 

Pewnie ma rację. No bo kto to widział, żeby zacząć czyta-
nie w sobotę rano i skończyć w niedzielę, już po północy. 
Kilkanaście godzin z przerwą tylko na obiad i fizjologiczne 
konieczności. Ja zaś nie mogę inaczej, bo nie umiem się 
oderwać od lektury, kiedy z każdą stroną narasta cieka-
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wość. Dzieje się tak oczywiście w przypadku książek, któ-
re od razu mnie zachwycą. Jeśli jest inaczej, porzucam je 
po 30 albo 50 stronach. Ale wtedy mam odczucie zawodu, 
straty czasu i frustracji. 

Ale czymże jest taka pojedyncza mała frustracja wobec 
frustracji okołoświątecznej albo wakacyjnej. Planuję sobie 
przed Bożym Narodzeniem albo urlopem wielkie czytanie, 
ale już na starcie robię błąd, bo sam się oszukuję, że dam 
radę przeczytać wszystko, co ostatnio zamówiłem. Skrzy-
dlate słowa z piosenki Skaldów „Nie o to chodzi, by złowić 
króliczka, ale by gonić go” nie są mi żadną pociechą. 

Z tych moich wynurzeń mogą Czytelnicy wyciągnąć wnio-
sek, co głównie chciałbym robić na emeryturze. To na razie 
odległa perspektywa - mam do emerytury  jeszcze 10 lat, 
więc zazdroszczę tym, którzy mogą się nią cieszyć już teraz. 
Tym bardziej, że zanim przyjdzie upragniony rok 2031, ta czy 
inna władza z konieczności (system emerytalny trzeszczy 
i niechybnie runie), podniesie poprzeczkę wieku emerytal-
nego do 67-68 lat albo i więcej – na wzór bogatszych od nas 
Niemiec. I znowu pojawi się króliczek do gonienia…

W tym wydaniu „Prestiżu” piszemy o dwóch młodych, 
szczęśliwych emerytach. W okładkowej historii pojawia się 
pan Stanisław Sawczuk, założyciel i mimo statusu emeryc-
kiego wciąż dyrektor firmy Insta-Serwis, a w dziale Biznes – 
dr Wiesław Zinka, ustępujący właśnie ze stanowiska preze-
sa zarządu zbudowanej przez siebie spółki Meden-Inmed. 
Firmy obu panów różnią się charakterem, skalą oraz za-
sięgiem działania. Ale mają w swej historii coś wspólnego: 
moment powstania i postawę swych założycieli. Obie wy-
rosły w okresie przemian ustrojowych lat 1989/1990. Obie 
rozwinęły się dzięki odwadze, ciężkiej pracy i determinacji. 
Naprawdę trzeba było odwagi, żeby w okresie wielkiego 
kryzysu i niepewności postawić wszystko na jedną kartę 
i zacząć pracę na własny rachunek, biorąc odpowiedzial-
ność za siebie, rodziny i pracowników. 

I jeszcze jedna wspólna cecha, która pojawia się w przypad-
ku obu menedżerów właśnie teraz: pozostają wciąż czynni. 
Nie z konieczności, ale z wewnętrznej potrzeby aktywności. 
To godne szacunku. 

Co do Meden-Inmed warto podkreślić jeszcze jeden aspekt. 
Mamy w jego przypadku do czynienia z podręcznikowym 
przykładem właściwie przeprowadzonej sukcesji rodzinnej, 
która tej znakomicie radzącej sobie na krajowym i między-
narodowym rynku firmie daje kolejny impuls rozwojowy. 
Kapelusze z głów! Polecam lekturę rozmów z Wiesławem 
Zinką i Maciejem Zinką, jego synem a jednocześnie następ-
cą u steru Meden-Inmed.   

Andrzej Mielcarek
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Mieleński Festiwal Piwa POWRACA
Już po raz 6. zapraszamy 

do Blue Marine Mielno na Oktoberfest
15 października 2021 o godz. 20:00

 
W ramach pakietu oferujemy Państwu:

- OPEN BAR na piwo 
oraz ciepłe i zimne napoje bezalkoholowe
- bogaty bufet ciepłego i zimnego jadła 

w sam raz do piwa
- zabawy i konkursy o piwie i nie tylko
- wybór najciekawszej kreacji tyrolskiej 

wśród Pań i Panów
- zabawę do późnej nocy

- specjalne zniżki na nocleg ze śniadaniem 
w Blue Marine Mielno (dotyczy pobytu z 15 na 16 października)

Cena pakietu: 199 zł/osoby*

W tym roku do hucznej zabawy 
zagra nam:

Bilety do nabycia w Recepcji Blue Marine Mielno 
tel: 530-144-511 mail: recepcja@bluemarine.pl
W przypadku grup minimum 10 osobowych oferujemy dodatkowe rabaty!
Sprzedaż biletów prowadzimy do 10 października lub do wyczerpania miejsc.

* w imprezie 
mogą brać 

udział wyłącznie 
osoby pełnoletnie; 

organizator zastrzega 
sobie prawo do odwołania imprezy  w p rzypadku 

wprowadzenia obostrzeń sanitarnych 
umożliwiających przeprowadzenie 

imprezy zgodnie 
z założeniami.

---Blue Marine Mielno zaprasza---

W ramach pakietu oferujemy Państwu:
- OPEN BAR na piwo oraz ciepłe i zimne napoje bezalkoholowe;
- bogaty bufet ciepłego i zimnego jadła w sam raz do piwa;
- zabawy i konkursy o piwie i nie tylko;
- wybór najciekawszej kreacji tyrolskiej wśród Pań i Panów;
- zabawę do późnej nocy;
- specjalne zniżki na nocleg ze śniadaniem w Blue Marine Mielno 
 (dotyczy pobytu z 15 na 16 października).

Cena pakietu: 199 zł/osoby*

nejz  zc au bh a wo yd  zu ak go rr a nm ay t m 

:W

Bilety do nabycia w 
Recepcji Blue Marine Mielno 
tel: 530-144-511 
mail: recepcja@bluemarine.pl

W przypadku grup minimum 
10 os. oferujemy dodatkowe rabaty!
Sprzedaż biletów prowadzimy 
do 10 października 
lub do wyczerpania miejsc.

* w imprezie mogą brać udział 
wyłącznie osoby pełnoletnie; 
organizator zastrzega sobie prawo 
do odwołania imprezy w przypadku 
wprowadzenia obostrzeń sanitarnych 
umożliwiających przeprowadzenie 
imprezy zgodnie z założeniami.

*

Zaproszenie dla JEDNEJ osoby pełnoletniej; organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku wprowadzenia obostrzeń sanitarnych umożliwiających przeprowadzenie imprezy zgodnie z założeniami.

---Blue Marine Mielno zaprasza---

6. Mieleński
Festiwal Piwa

Blue Marine Mielno

ul. Gen. Maczka 32, tel: 530-144-511

W ramach imprezy zapewniamy Państwu:

- OPEN BAR na piwo oraz ciepłe i zimne napoje bezalkoholowe;

- bogaty bufet ciepłego i zimnego jadła w sam raz do piwa;

- zabawy i konkursy o piwie i nie tylko;

- wybór najciekawszej kreacji tyrolskiej wśród Pań i Panów;

- zabawę do późnej nocy;

- możliwość zakupu noclegu ze śniadaniem z 15 na 16 października
  w cenie 100 zł za osobę (nocleg w pokoju dwuosobowym) 

Do hucznej zabawy zagra nam:



Drugi etap ekskluzywnego kompleksu Wyspa Solna w  Kołobrzegu został oddany do 
użytku, zakończona również została sprzedaż mieszkań w tej fazie projektu. W związku 
z  tym uruchomiono przedsprzedaż kolejnego, trzeciego etapu. Będzie on realizowany 
w trzech fazach. Do oferty wprowadzono aktualnie 87 mieszkań w obiekcie położonym 

przy samym Kanale Drzewnym. 

Trwa przedsprzedaż trzeciego 
budynku w inwestycji Wyspa Solna

Adrian Kornas, prezes zarządu spółki Wyspa Solna, informuje: - 
Z sukcesem zakończyliśmy budowę oraz sprzedaż drugiego etapu 
Wyspy Solnej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klien-
tów, zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie przedsprzedaży kolejnego 
etapu. Tempo z jakim zawieramy umowy rezerwacyjne bardzo nas 
cieszy. Aktualnie 35 procent dostępnych lokali mamy już zakon-
traktowanych przy przedsprzedaży rozpoczętej niespełna miesiąc 
temu. Nasza oferta to znakomita okazja na zakup atrakcyjnej nie-
ruchomości wakacyjnej w jednym z najpopularniejszych polskich 
kurortów.

Wyspa Solna to wyjątkowa inwestycja położona w atrakcyjnej czę-
ści Kołobrzegu, między Kanałem Drzewnym a rzeką Parsętą. Loka-
lizacja w spokojnej, zielonej enklawie, a zarazem w centrum miasta, 
zapewnia dostęp do rozrywek na wyciągnięcie ręki, umożliwiając 
jednocześnie relaks i prywatność. Szczególnie, że nieruchomość  
od plaży dzieli zaledwie kilkunastominutowy spacer.

W ramach Wyspy Solnej powstanie w sumie pięć budynków, 
w których znajdzie się łącznie 450 mieszkań. W pierwszym zakoń-
czonym już etapie oddano do użytkowania 50 lokali. Drugi etap 
oddany do użytkowania ponad miesiąc temu dostarczył kolejne 
104 mieszkania. Trzeci etap obejmie łącznie trzy budynki, a w ak-
tualnie trwającej przedsprzedaży nabywcy mogą wybierać spo-
śród 87 mieszkań (pow. od 28 do 74 m kw.) w budynku położonym 
przy samym Kanale Drzewnym. Do wszystkich – w zależności od 
kondygnacji – przynależą przestronne tarasy, balkony lub ogrody. 
Z apartamentów w skrzydle południowo-zachodnim rozpościerał 
się będzie malowniczy widok na pobliski kanał. 

 Mieszkania w trwającej obecnie, ograniczonej czasowo, przed-
sprzedaży trzeciego etapu Wyspy Solnej dostępne są w promo-
cyjnej cenie i zaczynają się od 8 800 zł/m kw., a kończą na blisko  
13 000 zł/m kw.

Kupno mieszkania na Wyspie Solnej to godna przemyślenia pro-
pozycja zakupu nieruchomości na wynajem dla turystów, a także 
sposób na ochronę oszczędności przed rosnącą inflacją. Ze wzglę-
du na ograniczoną podaż działek w okolicy ujścia Parsęty i Kanału 
Drzewnego, Wyspa Solna to jeden z ostatnich projektów, jakie po-
wstaną w tak atrakcyjnej części miasta. 

 Każdy kolejny etap inwestycji rozwija infrastrukturę kompleksu, 
czyniąc go coraz bardziej atrakcyjnym dla użytkowników. Z sze-
regu udogodnień mogą korzystać mieszkańcy oraz wynajmujący. 
Aktualnie powstaje strefa wellness z zadaszonym basenem o po-
wierzchni 50 m kw. z sauną, jacuzzi oraz salą fitness. Na terenie 
inwestycji przewidziana jest także zewnętrzna siłownia, a między 
budynkami pojawią się ażurowe pergole oraz plac zabaw dla naj-
młodszych. Obiekt zostanie obsadzony roślinnością o gatunkach 
właściwych dla Pomorza. Do dyspozycji użytkowników Wyspy 
Solnej będą także łącznie 564 miejsca postojowe - naziemne i pod-
ziemne w dwukondygnacyjnym garażu z komórkami lokatorskimi. 

Więcej informacji o inwestycji można znaleźć na stronie  
http://wyspasolna.pl/.

Bieżąca oferta dostępna jest także na stronie  
https://vacationinvestments.pl/ 
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W ubiegłym roku EFF Integracja Ty i Ja odbył się w bardzo skromnym wydaniu, 
głównie online. Tym razem integracyjne spotkanie, wciąż z obostrzeniami, ale już nie 
tak restrykcyjnymi, powróciło do swojej stacjonarnej formuły. Koszalińską Bibliotekę 
Publiczną przez pięć dni (7-11 września br.) znów wypełniło wspaniałe kino, muzyka, 

spotkania, ważne rozmowy, otwarta atmosfera i przede wszystkim – publiczność.  

Dostęp do sztuki
 na równych prawach

18. EUROPEJSKI FESTIWAL FILMOWY 
INTEgRACJA TY I JA

Hasło „Kultura dostępna”, towarzyszące tegorocznemu 
EFF Integracja Ty i Ja w zasadzie odzwierciedla charak-
ter wszystkich jego 18, edycji. Tym razem organizatorzy 
postanowili przyjrzeć mu się bliżej i zasygnalizować, jak 
złożonej materii dotyczy. 

Zagadnieniu poświęcone było jedno z najważniejszych 
wydarzeń festiwalu: konferencja naukowa z udzia-
łem wykładowców akademickich oraz przedstawicieli 
Fundacji Katarynka. – Dostępność kultury trzeba roz-
patrywać na kilku poziomach. – podkreśla prof. Woj-
ciech Otto, dyrektor Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk 
Audiowizualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych „Nasz Dom – Nasz Świat”. – Z jednej 
strony to trwająca od lat 80. walka z trzema schodami, 

by osoby z dysfunkcją ruchu mogły fizycznie uczestniczyć 
wydarzeniach artystycznych – koncertach, wystawach, 
spektaklach. Z drugiej to dostępność instytucji kultural-
nych dla tych osób, a z trzeciej czynny udział w kulturze, 
jej współtworzenie. Podczas konferencji dostrzegliśmy 
jeszcze jeden problem: tworzenie miejsc przeznaczonych 
wyłącznie do pokazywania twórczości osób z niepeł-
nosprawnością, czyli znów swego rodzaju naznaczenie, 
oddzielenie. Tymczasem nie powinniśmy oceniać dzieł 
sztuki w kontekście niepełnosprawności. Wszyscy po-
winniśmy mieć do niej dostęp na równych prawach. 

Do konkursu filmowego nadesłano w tym roku ponad 
dwa tysiące propozycji. Z nich wyłoniono 33 filmy, 
w tym 12 fabularnych, 14 dokumentalnych i 7 amator-
skich, które walczyły o statuetki Motyla 2021. 
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POKOCHAJ SIEBIE 
TAKĄ, JAKA JESTEŚ

W kategorii filmu amatorskiego wygrała „Dziewczynka 
z zapałkami” w reżyserii Marcina Truszczyńskiego. Moty-
la 2021 w kategorii filmu dokumentalnego otrzymał film 
„Jeden dzień dłużej” w reżyserii Moniki Meleń, a w kate-
gorii filmu fabularnego – „Moje serce” w reżyserii Damia-
na Kocura. Jury przyznało też kilka wyróżnień. Nagrodę 
Specjalną Rektora Politechniki Koszalińskiej wyłonioną 
przez jury młodzieżowe (Emil Gański - przewodniczący, 
Marcelina Lewińska i Rozalia Flaczyńska) otrzymał film 
„Gosia@Tomek” w reżyserii Christine Jezior, a Nagrodę 
Publiczności – „Neurochirurg” w reżyserii Magdaleny Za-
gały.

Przewodniczący jury, Adam Woronowicz, uzasadniając 
werdykt podkreślił, że jurorzy (także: Marta Lipińska, 
Marcin Bortkiewicz, Wojciech Otto) nie brali pod uwagę 
tego, jak mocna jest historia, bo bywają one tak dojmują-
ce, że nie sposób ich zestawić, ale pomysły realizacyjne 
na pokazanie tych historii. Nie sam los bohaterów, ale 
sposób, w jaki został on pokazany

Filmy, które co roku trafiają do konkursu, pochodzą 
z różnych części świata, podejmują najrozmaitsze wątki 
dotyczące niepełnosprawności i mają różną wagę emo-
cjonalną. W ostatnich latach wiele z nich poświęconych 
jest zaburzeniom psychicznym i chorobom demencyj-
nym. Tak było i tym razem. – Obejrzeliśmy mnóstwo 
filmów, których tematem była choroba Alzheimera oraz 
dotyczących seniorów, zwłaszcza w kontekście relacji 
rodzinnych, więc dotyczących nie tylko głównego boha-
tera, ale jego bliskiego otoczenia. – mówi prof. Wojciech 
Otto. – Zmienia się też formuła opowiadania. Powstają 
dzienniki audiowizualne poprzez wykorzystanie np. tele-
fonów komórkowych, dzięki czemu jesteśmy jak najbliżej 
postaci filmowych. Skraca się dystans między bohaterem 
a widzem, a kino staje się medium coraz bardziej osobi-
stym, intymnym. 

Poza seansami konkursowymi i projekcjami specjalnymi, 
wśród których znalazły się tak głośne filmy jak „Sound of 
metal” czy „Music”, widzowie mogli brać udział w wyda-
rzeniach towarzyszących festiwalowi. Wiele z nich trans-
mitowanych było online (realizowało je Studio HD Platon 
Politechniki Koszalińskiej).

W programie znalazły się: spotkania z Adamem Woro-
nowiczem i Marcinem Bortkiewiczem, Martą Lipińską 
i Zofią Domalik; cykl spotkań z koszalińską młodzieżą 
w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz 
w miasteczku festiwalowym „Trzeba tylko chcieć”; pre-
zentacja projektu Baltic for All, z którym realizowane były 
tegoroczne Fotokonfrontacje „Wiatr w żagle” (wystawa 
w Galerii Region); „Warsztaty dostępności – savoir-vivre” 
Fundacji Kulawa Warszawa; debata „Film, sztuka otwar-
ta”, którą poprowadził Łukasz Maciejewski; koncerty Da-
rii Barszczyk (inauguracja) oraz Karolina Pernal Quartet 
(zakończenie); wystawa „Lolita” Sebastiana Pietrzaka, 
i spektakl „Poszukiwany – poszukiwana” Teatru Recepta. 

Poza Koszalinem odbyło się 37 Małych Festiwali Ty i Ja 
(7-11 września br.) z własnymi programami artystycznymi 
oraz seanse w 16 miastach w ramach EFF Integracja Ty 
i Ja w kinach w Polsce (8-9 września br.). 



Cykliczne, niezależne badania polskiego rynku radiowego za okres czerwiec-sierpień 2021 
przyniosły bardzo dobre wyniki słuchalności koszalińskiej rozgłośni Polskiego Radia. Wśród 
rozgłośni regionalnych może poszczyć się ona najdłuższym średnim czasem słuchania 
(przekroczył nieznacznie 200 minut). Wzrósł również wskaźnik czasu słuchania w samym 

Koszalinie (z 4,66 do 13,48 proc.) oraz w regionie koszalińskim (z 8,81 do 13,10 proc.). 

Polskie Radio Koszalin 
na wznoszącej fali 

O komentarz do tych liczb poprosiliśmy Piotra Ostrowskie-
go, prezesa i redaktora naczelnego Polskiego Radia Koszalin: 
- Kiedy zaczynałem pracę w Koszalinie 11 lat temu, na rynku 
mieliśmy pięciu konkurentów. W tej chwili można tutaj słuchać 
już 20 stacji, pomijając radio internetowe. W tym kontekście 
wzrost naszych notowań daje dużą satysfakcję. Prowadzimy 
w tej chwili program w taki sposób, że przywiązujemy słucha-
czy na dłużej, co znajduje odbicie w czasie słuchania. 

Trend wzrostowy widać od dłuższego czasu. To, że teraz po-
jawił się tak wyraźnie w fali badawczej obejmującej wakacje, 
cieszy nas tym bardziej, bo zawsze w okresie wakacyjnym no-
towaliśmy spadki. Wynikały one z faktu, że nasi stali słuchacze 
albo więcej pracowali, na przykład prowadząc biznesy nad mo-
rzem, albo wyjeżdżali na urlopy. 

Jeżeli chodzi o czas słuchania, to okazuje się, że mamy najwyż-
szy spośród wszystkich regionalnych stacji radia publicznego. 
Cieszy nas również słuchalność w regionie, którą mamy wyż-
szą niż dostępne tutaj stacje komercyjne. Najwyraźniej słucha-
cze doceniają to, co obecnie robimy. 

Wpływ na wyniki z pewnością miała letnia modyfikacja ra-
mówki. Wprowadziliśmy więcej rozrywki i nieco inną linię mu-
zyczną. Nie eksperymentujemy. Na eksperymenty jest miejsce 
w audycjach autorskich. 

No i przede wszystkim ruszyliśmy w teren w ramach akcji „Ra-
dio na wakacjach”. Została ona dobrze przyjęta. Pojawialiśmy 
się w wielu miejscach na obszarze naszego zasięgu, ludzie 
nas widzieli, rozmawialiśmy z nimi, relacje z tych miejsc były 
żywe i barwne. Zmieniliśmy również sposób prowadzenia au-
dycji w paśmie towarzyszącym – pojawiły się duety prezente-
rów, a wraz z nimi więcej humoru, czasem słownych utarczek, 
uśmiechu. 

Dbamy też o to, by poza pasmami informacyjnymi było jak naj-
mniej polityki. Tam jest jej miejsce, tam słuchacze się jej spo-
dziewają. W innym czasie radio ma towarzyszyć swoim słucha-
czom i bawić ich. 

Myślę, że dla większej naszej rozpoznawalności znaczenie ma 
fakt, że silnie rozbudowaliśmy Dział Nowych Mediów. To już 
jest ponad 10 osób - niejako druga redakcja, będąca źródłem 
ciekawych newsów. Nasze operowanie mediami społeczno-
ściowymi i stroną internetową bardzo się poprawiło, co poma-
ga nam w nagłaśnianiu naszej aktywności. 

Ważną rzeczą jest stałe inwestowanie w zaplecze techniczne, 
a to ułatwia pracę reporterom. Już w tej chwili są oni w sta-
nie wchodzić na antenę z dowolnego miejsca. Jakość transmisji 
jest przy tym niemal studyjna. Warto podkreślić również, że 
dobry efekt przynoszą inwestycje w lokalne redakcje. Mamy 
je w Słupsku, Kołobrzegu, Wałczu, Szczecinku i Pile. Radio Ko-
szalin jest naprawdę regionalnym radiem!

Autor: andrzej mielcarek  |  Fotografie: jarosław ryfun 
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Insta-serwIs

Przez okrągły rok, siedem dni w tygo-
dniu, o każdej porze doby pogotowie 
techniczne Insta-Serwis czuwa nad 
sprawnością instalacji w domach przy-
najmniej połowy koszalinian. Jednak 
jego istnienie uświadamiają sobie do-
piero ci, którzy nagle potrzebują pomo-
cy montera instalacji, elektryka czy ślu-
sarza.  Jeszcze mniej osób wie, że firma 
świadczy na rzecz zarządców budyn-
ków, spółdzielni i wspólnot mieszkanio-
wych kompleksowe usługi konserwa-
cyjne, remontowe wraz z modernizacją,  
przebudową całych instalacji central-
nego ogrzewania, wod-kan, budową 
instalacji centralnej ciepłej wody, awa-
ryjnych napraw instalacji gazowych, 
włącznie z ich wymianą w budynkach.    

Właśnie mija 30 lat od jej powstania.

Od 30 lat na 
pierwszej linii

Autor: andrzej mielcarek  |  Fotografie: marcin betliński
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Stanisław Sawczuk, założyciel firmy, śmieje się, że równie 
dobrze zamiast Insta-Serwis mogłaby się ona nazywać „Saw-
czuk i Trzej Synowie”. Dlaczego „Trzej” skoro synów ma dwóch 
– pracujących z nim Rafała i Marcina? – Trzeci to Grzegorz 
Kosko – wyjaśnia z uśmiechem pan Stanisław. – Jest dla mnie 
jak syn. W firmie niemal od początku.

Na każdy sygNał

Kiedy rozmawiamy w siedzibie Insta-Serwis przy ulicy Lechic-
kiej 51c w Koszalinie, co chwila pada słowo „mieszkańcy” od-
mienianie przez wszystkie przypadki gramatyczne. 

Stanisław Sawczuk komentuje: - Nie może być inaczej. Na-
sze pogotowie serwisowe to jest swoista pierwsza linia. Dla 
każdego z mieszkańców problemy w rodzaju zepsutego kranu 
albo zapchanego odpływu są dokuczliwe, bo uniemożliwiają 
normalne funkcjonowanie. Nawet jeżeli sprawa obiektywnie 
jest drobiazgiem, my traktujemy ją zawsze tak samo poważnie, 
reagując natychmiast. 

Firma sprawuje całodobową opiekę nad wszelkimi instalacja-
mi, toteż praca odbywa się w systemie zmianowym. Każdy 
zespół interwencyjny składa się zaś co najmniej z montera 
instalacji i elektryka, dysponujących  dobrze wyposażonym 
i oznakowanym samochodem.   Sygnały o awariach dociera-
ją do dyspozytorów (a właściwie – dyspozytorek, bo dyżury 
przy telefonie pełnią tylko panie), a od nich wychodzą zlecenia 
dla ekip naprawczych. 

Insta-Serwis jest jedynym w Koszalinie tak dużym technicz-
nym pogotowiem wielobranżowym: - Pogotowie Gazowe, 
Pogotowie Wodociągowe i  Pogotowie Energetyczne dzia-
łają w zakresie swoich specjalności – mówi Stanisław Saw-
czuk. - My natomiast skupiamy w sobie wszystkie te branże 
plus interwencje innego typu, kiedy stajemy się pośrednikami 
między mieszkańcami a na przykład konserwatorami wind czy 
domofonów albo dostawcami mediów. Dla przykładu: jeśli nie 
ma zasilania prądem w całym budynku a nie w konkretnym 
mieszkaniu, to my kontaktujemy się z energetyką, ustalamy 
jak długa będzie przerwa w zasilaniu i kiedy się ona skończy. 
Chodzi o to, żeby mieszkaniec otrzymał jeśli nie pełną natych-
miastową pomoc, to przynajmniej kompetentną informację. 

kompleksowe umowy

Pod opieką Insta-Serwis pozostaje na bieżąco mniej więcej 
połowa koszalińskich mieszkań i innych obiektów.  Firma ma 
umowy  ze wspólnotami mieszkańców, zarządcami nierucho-
mości, administracjami obiektów handlowych, jak  również  
z dużymi koszalińskimi spółdzielniami mieszkaniowymi.  Ale 
klientem może stać się każdy – również indywidualny właści-
ciel domku jednorodzinnego. 

Rafał Sawczuk wyjaśnia: - Taka osoba może z nami zawrzeć 
stałą umowę serwisową. Płaci wówczas ustaloną miesięczną 
stawkę ryczałtową lub według kosztorysu powykonawczego, 
a my reagujemy na zgłoszenia dotyczące ustalonego zakresu 
spraw. Ale nawet jeśli ktoś nie ma takiej umowy, również może 
skorzystać z naszej pomocy. 

Stanisław Sawczuk od razu zastrzega: - Do kogoś, kto nie 
ma z nami umowy, możemy pojechać, jeśli mamy możliwo-
ści. Trzeba pamiętać, że pierwszeństwo mają podmioty albo 
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osoby, z którymi współpracujemy na podstawie stałych 
porozumień. Tak więc jeśli w tym samym czasie są dwa 
zgłoszenia: od naszego stałego i od okazjonalnego klien-
ta, stały zawsze ma pierwszeństwo. Liczba dyspozycyj-
nych ekip jest ograniczona, tak więc na natychmiasto-
wą reakcję może liczyć mieszkaniec wspólnoty mającej 
z nami stałe porozumienie, a kogoś innego obsłużymy 
po uporaniu się z kłopotem tego pierwszego. 

Skąd lokatorzy wiedzą, do kogo zadzwonić? – Dbamy 
o to, żeby na tablicach informacyjnych w klatkach scho-
dowych domów wielorodzinnych były odpowiednio wy-
eksponowane nasze dane kontaktowe. Łatwo je znaleźć 
– objaśnia Rafał Sawczuk. - Ludzie mają pewność, że 
każdego dnia, niezależnie od pory, również w dni wolne 
i święta, czuwa ktoś, kto im w razie potrzeby pomoże. 

Pogotowie podejmuje w miesiącu około tysiąca inter-
wencji. Często o niektórych awariach zarządcy nieru-
chomości dowiadują się od… Insta-Serwis, bo mieszkań-
cy najpierw tam dzwonią. 

po kropelce do remoNtu

Niektóre interwencje zaczynają się od drobnostki, 
a kończą wymianą instalacji w całym budynku.  Marcin 
Sawczuk wyjaśnia: - Instalacje wodne, kanalizacyjne, 
grzewcze mają swoją żywotność. Zwyczajnie się zuży-
wają, rury korodują i się zapychają. Żartujemy, że ich „fi”, 
czyli średnica, zanika… I często nie ma innego wyjścia, 
jak tylko wymienić wszystko w danym pionie albo wręcz 
w całym budynku. Na naszej stronie internetowej poka-
zujemy przykładowe przekroje rzeczywistych instalacji, 
z jakimi miewamy do czynienia. 

Firma od lat wykonuje kompleksowe modernizacje in-
stalacji: - Robimy to oczywiście nie tylko dla naszych 
stałych klientów – mówi Grzegorz Kosko.

To są najczęściej prace związane z dostawą ciepłej wody, 
ciepła i gazu. W Koszalinie od lat trwa proces demonta-
żu indywidualnych piecyków gazowych na rzecz dosta-
wy ciepła systemowego z MEC. Dzięki temu zwiększa 

Ekipa interwencja to minimum monter i elektryk
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się bezpieczeństwo, nie mówiąc już o wygodzie, 
bo odkręca się kurek i od razu mamy do dyspozycji 
ciepłą wodę, bez zrzutu zimnej wody, czyli de facto 
marnotrawstwa.

Grzegorz Kosko kontynuuje: - W budynkach zajmu-
jemy się nie tylko przebudową instalacji, ale również 
budujemy wymiennikownie. Są one coraz nowocze-
śniejsze, pozwalając na coraz większą racjonalność 
wykorzystania wody i energii cieplnej. Po zainsta-
lowaniu wymiennikowni, w porozumieniu z miesz-
kańcami ustalamy na bieżąco parametry jej funkcjo-
nowania,  jaka ma być temperatura w porze nocnej, 
w jakich dokładnie godzinach, a jaka na przykład 
rano. Wszystko to prowadzi do obniżenia opłat, ale 
ma również aspekt ekologiczny, bo oznacza general-
nie oszczędność energii. 

Stanisław Sawczuk dodaje: - Osiągamy na tym polu 
bardzo dobre efekty, bo umiemy przekonać zamawia-
jących, że najbardziej racjonalnym rozwiązaniem jest 
to, kiedy jeden wykonawca odpowiada za doprowa-
dzenie ciepłej wody i ogrzewania, montuje wymien-
nikownię a później całość serwisuje. Dlaczego? Taki 
wykonawca na żadnym etapie prac nie pójdzie „na 
skróty”, bo wie, że jakakolwiek niedoróbka zadziała 
na jego niekorzyść w przyszłości. Z powodzeniem 
stosujemy  opracowane w naszej firmie  technologie 
związane z diagnozowaniem  instalacji, utrzymaniem 
ich ruchu i wykonawstwem robót,  włącznie z tech-
niką wizyjną.

Właściciele Insta-Serwis nie kryją dumy z faktu, jak 
dużą sprawność firma wykazuje w trakcie moderni-
zacji: - Potrafimy w budynkach liczących 60 miesz-
kań całą instalację gazową wymienić w ciągu dwóch 
tygodni! – podkreśla Stanisław Sawczuk. - Oczywi-
ście z zachowaniem wszelkich standardów technicz-
nych i rygorów bezpieczeństwa. Staramy się terminy 
maksymalnie skracać, bo zdajemy sobie sprawę, że 

życie bez ciepłej wody i możliwości ugotowania nor-
malnego obiadu to wielka niewygoda. Spółdzielnie, 
zarządcy, wspólnoty chcą z nami współpracować, bo 
wiedzą, jakie mamy podejście do pracy. Zapewniamy 
im komfort i ograniczamy do minimum liczbę preten-
sji mieszkańców.

Jak w zegarku

Insta-Serwis ma czteroosobowy zarząd, a każdy 
z jego członków przypisane konkretne zadania. 

Pan Stanisław, choć już na emeryturze, nadal zajmuje 
się zapleczem technologicznym i transportem, czyli 
wszystkim, co potrzebne do bieżącego funkcjonowa-
nia firmy. 

Domeną Grzegorza Koski jest przygotowanie i koor-
dynacja wykonawstwa, współpraca z kierownikami 
robót i pracownikami. 

Główna odpowiedzialność Rafała Sawczuka to rozli-
czeni i nadzór nad finansami: – Nasi klienci oczekują, 
że na każdą, nawet drobną robotę dostaną wycenę. 
Tak więc niezależnie, czy praca warta jest 100 czy  
10 000 złotych towarzyszy jej szczegółowy kosz-
torys – wyjaśnia pan Rafał z plikiem kartek w ręce. 
- Powstaje przy tym sporo dokumentów. W ślad za 
zleceniem od klienta idzie kosztorys wstępny, później 
nasze wewnętrzne zlecenie, po czym ekipa jedzie na 
miejsce i opisuje wykonane czynności oraz wymienia 
zużyte materiały, co stanowi podstawę do kosztory-
su powykonawczego, który musi potwierdzić klient. 
Na końcu pojawia się faktura. Większość faktur opie-
wa na drobne sumy, ale wystawiamy ich nawet do 
tysiąca miesięcznie. Przy realizacji dużych inwestycji  
jest trochę prościej.

Warto zaznaczyć, że całą rozliczeniową „papierolo-
gią” w firmie zajmują się tylko trzy osoby. 
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Marcin Sawczuk odpowiada za produkcję: - Produkcja 
w naszym przypadku oznacza określone usługi.  Czasami 
przenikają się drobne zlecenia z większymi robotami. Z in-
stalacjami jest tak, że dopóki nic się dzieje, nikt się nimi 
specjalnie nie przejmuje. Kłopot zaczyna się wtedy, kiedy 
coś zaszwankuje. Bywa, że idąc po nitce do kłębka, ujaw-
niamy duże kłopoty, a moim zadaniem jest sprawnie sko-
ordynować prace i pokierować nimi. 

Kompetencje członków zarządu się zazębiają: - Jesteśmy 
w stanie siebie nawzajem na pewien czas zastąpić – tłu-
maczy Rafał Sawczuk. - Staramy się uzupełniać, ale nie ma 
mowy o jednoczesnych dłuższych urlopach. Są w każdym 
miesiącu terminy, których trzeba dochować (choćby w za-
kresie podatkowym) i tutaj nie ma zmiłuj. Inna rzecz, że 
mieszkańców nie interesuje, że ktoś choruje albo urlopuje. 
Musimy być stale dyspozycyjni.  

trzydziestolecie  

Dzieje firmy rozkładają się na dwie wyraźne części: przed 
i po 2005 roku, kiedy znalazła ona docelową siedzibę 
w wykupionych od Bumaru obiektach przy Lechickiej 51. 

Stanisław Sawczuk wspomina początki: - Pierwszego paź-
dziernika 1991 roku zgłosiłem działalność gospodarczą. 
Pracowałem wówczas w Zarządzie Budynków Miesz-
kalnych. Przejąłem 12 pracowników – konserwatorów. 

ZBM sprzedał mi na zasadzie leasingu narzędzia pracy 
i transport. Wszystko, czyli oszczędności rodziny i nawet 
prywatny samochód, postawiłem na jedną kartę. I tak się 
to zaczęło. Czy było ryzyko? Tak, zawsze działalność na 
własny rachunek wiąże się z ryzykiem, ale ja wierzyłem, że 
mi się powiedzie. „Rośliśmy” stopniowo, stale inwestując 
w sprzęt, nowe technologie i wiedzę naszych ludzi. 

Jak podkreśla pan Stanisław, dla niego firma to przede 
wszystkim pracownicy: - Bez nich nic by z tego nie wy-
szło. Bez ludzi utożsamiających się z pracą i z określonym 
sposobem myślenia o niej. Obecnie zatrudniamy około 
50 pracowników, specjalistów z wszelkimi uprawnieniami  
branżowymi. Firma jest dobrze zorganizowanym mechani-
zmem. Mam poczucie, że potrzebnym i efektywnym. Ro-
tacja pracowników jest minimalna, a to oznacza, że dobrze 
się w pracy czują. W związku z ciągłym rozwojem  otwarci 
jesteśmy na nowych pracowników.

- Najczęściej zwalnianym pracownikiem, przy czym nie 
przez nas, lecz przez dzwoniących interesantów, jest 
dyspozytor – śmieje się Marin Sawczuk. – Dlatego przy 
telefonie czuwają wyłącznie panie. Są chyba odporniejsze 
i bardziej cierpliwe niż mężczyźni. Lepiej sobie radzą w ner-
wowych sytuacjach, potrafią łagodzić nieuniknione napięcia. 

- Z pierwotnego składu, zaczynającego pracę w In-
sta-Serwis 30 lat temu, pozostałem tylko ja – mówi  

Krzysztof Ostrowski i Jan Matuszczyk 
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Stanisław Sawczuk. – Każdy z kolegów, któ-
rzy przechodzili na emeryturę, wniósł swój 
wkład w rozwój firmy. Niektórzy, jak Mi-
rosław Falkiewicz, zapisali się szczególnie 
ciepło w pamięci wszystkich. Obecnie taki-
mi podporami, szanowanymi przez wszyst-
kich fachowcami, są na przykład Krzysztof 
Ostrowski oraz Jan Matuszczyk. Oni rów-
nież są z nami niemal „od zawsze”. Rozwój 
firmy to pewien proces, który wymaga czasu 
i nigdy się nie kończy. Wymaga on również 
ludzkiej energii. Insta-Serwis ma szczęście, 
że budowali ją i budują wspaniali ludzie, któ-
rzy zawsze mogą na siebie liczyć i na których 
mogą liczyć nasi klienci.  

Rafał Sawczuk Stanisław Sawczuk

Marcin Sawczuk Grzegorz Kosko

Konsekwencją przeprowadzki firmy na ulicę Lechicką było przejęcie działającego 
tam sklepu ze sprzętem spawalniczym. Już w ramach Insta-Serwis umocnił on 

swoją pozycję na rynku, dostarczając specjalistyczne wyposażenie spawaczom 
i firmom nie tylko z terenu Koszalina (część sprzedaży posyła zresztą „w Polskę”, bo 
prowadzi również sprzedaż internetową). Sklep dorobił się grona stałych klientów, 

którzy wiedzą, że zawsze znajdą w nim urządzenia solidnych, profesjonalnych 
marek, ale również – w formie prezentacji i szkoleń – najnowszą branżową wiedzę.

Sp. J. 75-842 Koszalin ul. Lechicka 51 c       
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Gotowy jest już pierwszy z  czterech pięciopiętrowych budynków, które przy ulicy Halera 
w  Koszalinie stawia grupa Urbaniak Inwestycje, która na Pomorzu wybudowała lub ma 
w  realizacji blisko 1500 mieszkań. W  Patio Apartments, będącym debiutem dewelopera 
w Koszalinie, powstanie ich łącznie 355. Trwa przedsprzedaż lokali w drugiej części kompleksu, 

z początkiem października zaś ruszy ich sprzedaż.

Pierwsze klucze 
do Patio Apartments

Autor: andrzej mielcarek  |  Fotografie: wizualizacje budynku c
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W zrealizowanym pierwszym budynku znajduje się 95 mieszkań. 
Ich nabywcy już we wrześniu odbiorą klucze i zaczną się urzą-
dzać. Jednocześnie dobiega końca zagospodarowanie terenu 
wokół budynku: nasadzenia drzew, porządkowanie terenu par-
kingów oraz ciągów pieszych i jezdnych. Od strony ul. Hallera 
zieleni się już trawnik.

Joanna Matysiak, współwłaścicielka i członek zarządu firmy 
Urbaniak Inwestycje, relacjonuje: - Przygotowujemy teren pod 
plac zabaw dla dzieci, który oprzemy na ekologicznej drewnianej 
architekturze. Planujemy między innymi nietypowe „kiwaczki” 
– również z elementami drewnianymi. Oprócz tego pojawią się 
drewniane wigwamy, które doskonale się sprawdzają a są rzadko 
spotykanym elementem placu zabaw. Wszystko to zaś doskonale 
wpisuje się w zieleń, która naturalnie pozostała sprzed budowy 
i którą dodatkowo teraz uzupełniamy.

Zaskakującą nowością zaadresowaną do dzieci stanie się bi-
blioteka pod chmurką, gdzie będą one mogły wymieniać się 
między sobą książki. Pani Joanna mówi: - Mam nadzieję, że za-
chęci to kogoś do czytania. Punkty wymiany książek dla doro-
słych już się spotyka. Dlaczego nie miałyby powstać takie same 
dla dzieci? Tym bardziej, że z bajek się szybko wyrasta i sięga  
po inne lektury.

Jeśli chodzi o sam budynek, widać jaką wagę deweloper przykła-
da do wykończenia klatek schodowych i korytarzy. Zastosowa-
ne płytki ceramiczne, pochodzące od czołowych producentów, 
pięknie komponują się z kolorystyką ścian (ciepły brąz w połą-
czeniu z beżem i szarościami).

Pod obiektem znajdzie się hala garażowa, do której można zje-
chać windą z dowolnej kondygnacji. Na zewnątrz deweloper 
wyznaczył ogólnodostępne miejsca postojowe, co oznacza, że 
osoby nieposiadające wykupionych konkretnych miejsc parkin-
gowych również będą mogły bezpiecznie pozostawić swoje auta.

Joanna Matysiak komentuje: - Ukończenie pierwszego budyn-
ku jest dla nas bardzo ważnym momentem. Jesteśmy na kosza-
lińskim rynku nowym graczem, więc klienci – o ile nie oglądali 
naszych realizacji w Chojnicach, Kościerzynie czy Szczecinku – 
mogą wyrobić sobie samodzielnie zdanie o naszym podejściu do 
budowania. Zresztą co innego oglądać wizualizację, a co innego 
zobaczyć to samo w rzeczywistości. Solidne wykonanie pierw-
szego budynku daje gwarancję, że kolejne będą jakościowo wy-
glądały tak samo. Teraz można umówić się w punkcie sprzedaży, 
wejść do klatki schodowej, obejrzeć ją, zobaczyć jaka jest jakość 
wykonania realizacji części wspólnych. Można również zajrzeć do 
mieszkania w standardzie deweloperskim, ocenić jego rozkład 
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i ergonomiczność. To na pewno ułatwi klientom podejmowanie 
decyzji o zakupie nowego mieszkania.

Nabywcy mieszkań ulokowanych w pierwszym budynku odbie-
rają klucze i przystępują do wykończenia wnętrz, a jednocześnie 
trwa przedsprzedaż lokali w drugim, gdzie czekają 84 lokale. Do-
minują w nim bardzo pożądane mniejsze metraże - aż 71 miesz-
kań ma powierzchnię między 40 a 50 metrów kwadratowych. 
Klienci szukający mieszkań większych znajdą dla siebie propo-
zycje o powierzchni 60-70 metrów kwadratowych, a nawet 100 
metrów kwadratowych.

Kolorystyka zewnętrzna kolejnego budynku będzie zbliżona do 
kolorystyki pierwszego, nie tylko dlatego, że plan zagospodaro-
wania terenu dla tej okolicy wymaga ciągłości pierzei wzdłuż uli-
cy Hallera. Chodzi również o to, by całość kompleksu była spójna 
estetycznie.

Kompleks docelowo będzie ogrodzony, na razie powstał meta-
lowy płot od strony ulicy Hallera. Wjazd na teren nieruchomości 
zapewnia zdalnie sterowana brama. Tak samo też wjazd do hali 
garażowej sterowany jest zdalnie.

- W październiku mieszkania wejdą do regularnej sprzedaży 
i już będą państwo mogli na stronie internetowej obserwować 
dostępność poszczególnych metraży – mówi Joanna Matysiak. 
– Trwa przedsprzedaż, która u nas polega na tym, że klienci, któ-
rzy wcześniej nie zdążyli kupić interesującego ich mieszkania, 
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Urbaniak Inwestycje  
urbaniak inwestycje to przedsięwzięcie rodzinne, wyrosłe z założonego w 1991 

roku zakładu ogólnobudowlanego józef urbaniak. firma początkowo budowała 
na zlecenie; od 2007 roku działa w budownictwie wielorodzinnym. rok 2010 

zaowocował jej pierwszą samodzielną, kompleksową realizacją deweloperską  
w chojnicach. w rodzinnych chojnicach firma oddała już do użytku 579 mieszkań 

(kolejne 380 ma w realizacji), w szczecinku – 300 mieszkań (150 realizuje),  
a w kościerzynie 28 lokali. na czteroelementowy kompleks patio apartments  

w koszalinie złoży się 355 mieszkań (95 pierwszych już jest zrealizowanych.)
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nie znaleźli odpowiedniego układu albo metrażu 
w naszej nieruchomości, zapisują się do nas na li-
stę rezerwacyjną. Gdy już mamy zaakceptowany 
projekt oraz pozwolenie na budowę, kontaktuje-
my się z tymi klientami, umożliwiając im w pierw-
szej kolejności wybór mieszkania z nowej puli.  
To nasz standard postępowania, który wszędzie 
się sprawdza.

Cały czas obowiązuje zasada, że jeżeli nabywca 
ma życzenie coś w rozkładzie mieszkania zmie-
nić, może na to liczyć. Czasami jest to przesunię-
cie ścianki działowej, często zmiana ulokowania 
gniazdek elektrycznych czy dostępu do mediów.

Pani Joanna zapewnia: - Najlepiej takie oczeki-
wania zgłaszać na wczesnym etapie budowy, bo 
nie generuje to dodatkowych kosztów. Natomiast 
jeżeli jesteśmy na etapie budowy ścian, klient ma 
możliwość wprowadzenia zmian, może też dopo-
sażyć mieszkania w dodatkowe instalacje, gniaz-
da elektryczne, wypusty oświetleniowe, może 
zamiast zaplanowanego prysznica z brodzikiem 
bądź wanny zaproponować odpływ liniowy, do 
montażu którego przygotowujemy już odpowied-
nio wylewkę betonową. Hołdujemy zasadzie, że 
nie ma rzeczy niemożliwych – śmieje się nasza 
rozmówczyni.

Joanna Matysiak zwraca uwagę na jeszcze jed-
ną istotną rzecz: - Warto pamiętać o tym, że 
wszystkie raty, które wpłacają klienci – czy to ze 
środków własnych, czy z kredytu – wpływają na 
bezpieczny rachunek powierniczy. Te pieniądze 
nie są deponowane u dewelopera, lecz w banku. 
Jest to rachunek powierniczy otwarty, z którego 
po zakończeniu określonego etapu robót odpo-
wiednia procentowo kwota przechodzi na poczet 
dewelopera. Myślę, że to jest ważna dla klien-
tów informacja ze względu na obawy w rodzaju  
„a co, jeśli się nie skończy budowa?”, które mogą 
się czasami pojawić. Zresztą zrozumiałe, bo prze-
cież chodzi częstokroć  o oszczędności całego 
życia. Chcę to wyraźnie podkreślić: finanse są 
bezpieczne. Nawet gdyby budowa nie została 
ukończona przez dewelopera, to bank obsługu-
jący inwestycję ma obowiązek albo ją skończyć, 
albo zwrócić klientom pieniądze.

Kontakt w celu umówienia terminu  
spotkania z doradcą klienta: 

+48 730 740 667,
 sprzedaz@patioapartments.pl





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:

Przyzwyczailiśmy się o nich myśleć jako niezbędnym wyposażeniu sypialni. Ale szafy na wymiar 
sprawdzają się też w innych częściach domu. Oto trzy podpowiedzi marki Raumplus na to, jak 

w pełni wykorzystać potencjał zabudowy wykonywanej pod konkretne miejsce.

Dyskretne, pojemne i praktyczne

Nie każde wnętrze to prostokąt, w który łatwo wpasujemy typowe 
meble. Wyzwanie pojawia się wraz ostrymi narożnikami ścian i sko-
sami dachu. Te potrafią być prawdziwą zmorą, martwymi polami 
w cennej przestrzeni. Jedynym ratunkiem są zamawiane na wymiar 
szafy i regały, które z chirurgiczną precyzją wkomponują się w każdy 
najtrudniejszy zakamarek. Dzięki nim mankamenty wnętrza nikną, 
a nawet przez swoją nietypowość stają się atutami. W ten sposób mo-
żemy też sensownie zagospodarować miejsce pod schodami czy pod 
połacią stromo opadającego dachu 

Porozrzucane buty, piętrzące się torby i parasole… a gdzie jeszcze 
schować odkurzacz? Wystarczy do tego jeden mebel, który zamieni 
denerwujący chaos w porządek. Jest nim szafa wnękowa w przed-
pokoju. Każda część garderoby ma swoje miejsce za drzwiami, które 
mogą być przesuwne lub otwierane klasycznie. Rzeczy, z których ko-
rzystamy sezonowo wyżej; te codzienne na wygodnych wieszakach, 
w łatwo dostępnych szufladach i na półkach. Pełny porządek, ale też 
ochrona przed kurzem. Dysponując miejscem, warto też pomyśleć 
o szafie wnękowej w kuchni. W jej wnętrzu zmieści się całe drobne 
AGD, dodatkowe blaty robocze, wszelkie przybory, naczynia i nie-
zbędne zapasy. Poukładane i „nie na widoku” – wprost idealnie dla 
kochających minimalizm.

O mieszkaniu w starej kamienicy marzy wielu. Jednak gotowe meble 
mają tu swoje ograniczenia. Przy wysokim suficie zbyt niskie mogą nie 
wyglądać atrakcyjnie i ginąć w przestronnym pokoju. A może po pro-
stu trochę szkoda nie wykorzystać miejsca? Z szafą na wymiar nawet 
duże wysokości nie są już problemem. Ponieważ każdy element jest 
na zamówienie, możemy pokusić się nawet o wykorzystanie w całości 
nietypowej powierzchni. Szczególnie, że Raumplus oferuje wielko-
formatowe drzwi, zabudowa szaf może sięgać 3 metrów. A jeśli przy 
okazji nasz pokój w klimatycznej kamienicy ma spory metraż, możemy 
wydzielić jego fragment na miejsce do pracy. Przy pomocy systemu 
szklanych ścian i drzwi, w których specjalizuje się niemiecki produ-
cent, stworzymy funkcjonalne domowe biuro. 

Wszelkie rozwiązania przygotowane na wymiar górują nad standar-
dowymi modułami. Gwarantują lepsze dopasowanie do powierzchni, 
gustu i aranżacji. Szczegóły: www.raumplus.pl

I   D E S I G N   I

i   3 0   i



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:



Wyspa w kuchni jest jednym z najintensywniej wykorzystywanych elementów wyposażenia 
domu. To, ile funkcji zakumuluje, zależy od dostępnej przestrzeni i naszych wymagań. I można 

ją zaprojektować jako oszałamiający centralny punkt strefy dziennej. 

Trzy pomysły na wyspę kuchenną

kamień jest szczególnie eleganckim sposobem wykończenia wyspy, 
zwłaszcza zastosowany na wszystkich jej powierzchniach. W ten spo-
sób uzyskamy subtelny efekt przechodzenia wzoru kamienia przez 
całą długość mebla. Zapewni go stonowany marmur Carrara lub Pie-
tra Grey. Bądź przeciwnie, możemy zagrać spektakularnym wzorem, 
sięgając na przykład po marmur Calacatta Oro. W każdym przypadku 
najważniejsza jest precyzja obróbki kamienia, liczona co do milimetra. 

Fornirowane okładziny ścian powróciły do salonu. Ten sam materiał 
może pojawić się na wyspie kuchennej, ulokowanej w strefie dziennej. 
Najmodniejsze gatunki drewna mają łagodne usłojenie – należy do 
nich dąb lub orzech. Co do kolorystyki, to jest ona naturalna lub jest 
nieco wychłodzona nutą szarości. Tekstura zawsze matowa, a niekie-
dy dodatkowo szczotkowana. Do drewna najbardziej pasuje kamień, 
i to właśnie z niego powinien zostać wykonany blat wyspy. Ważną rolę 
odgrywa odpowiednio dobrana jego grubość. Najlepiej sprawdzi się 
wybór pomiędzy dwoma przeciwieństwami. Blatem bardzo cienkim 
lub przeciwnie - grubym i masywnym. 

lakier od lat króluje na kuchennych frontach. Teraz jest on w mato-
wym wykończeniu, które stało się nawet popularniejsze od błysku. 
Zaletą lakieru jest niemal nieograniczona paleta kolorów. Dlatego ide-
alnie dopasujemy go do blatu, ale nie tylko. Bo przecież ten sam lakier 
może pojawić się również w wykończeniu mebli salonowych. Najlep-
szą paletę kolorów podpowiada sama natura. Obecnie najchętniej się-
gamy po szarości złamane brązem, granatem lub szczyptą zaskakują-
cego koloru, który ujawni się wraz ze zmianą światła. Dla zwolenników 
jasnych kuchni propozycją jest złamana biel czy też gra jej odcieniami, 
wedle zasady ton w ton. 

Inne przykłady: www.zajc.pl 
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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





Meden-Inmed należy do elitarnego grona firm o genezie garażowej. Powstawały one w mo-
mencie przełomu ustrojowego właściwie z niczego. Dzięki talentom, pracowitości i determina-
cji swych założycieli rosły przez lata, by odnieść sukces i stać się brylantami gospodarki. Jednak 
czas jest nieubłagany. Stawia przed zbliżającymi się do wieku emerytalnego pionierami pol-
skiego prywatnego biznesu kolejne wyzwanie – muszą podjąć decyzję o przyszłości przedsię-
biorstw, które stworzyli. Naturalna wydaje się sukcesja rodzinna. Z różnych przyczyn nie zawsze 

jest ona możliwa. Jednak w przypadku Meden-Inmed przebiega w sposób książkowy. 

Spodziewana zmiana miejsc, czyli 
sukcesja jak z podręcznika

MEDEN-INMED

Autor: anna zawiślak  |  Fotografie: nikola moskal

Uchwalona 23 grudnia 1988 roku Ustawa o działalności gospodarczej 
opracowana według projektu Mieczysława Wilczka, ówczesnego mi-
nistra przemysłu, weszła w życie 1 stycznia 1989 roku. Regulowała 
w sposób bardzo liberalny działalność gospodarczą, opierając się na 
prostej zasadzie „co nie jest zakazane, jest dozwolone”.

Wielu przedsiębiorczych młodych ludzi dostrzegło w niej szansę dla 
siebie. Bez kapitału i narzędzi, ale za to z głowami pełnymi pomysłów, 
zaczęli oni prowadzić działalność na własny rachunek. Często pierw-
szą siedzibą firmy stawał się garaż jej właściciela. Spośród znanych ko-
szalińskich przedsiębiorstw  takie początki miały na przykład Kospel, 
PB Kuncer i właśnie Meden-Inmed. 

Wiesław Zinka, jego założyciel, był wcześniej menedżerem w przed-
siębiorstwie państwowym. W 1989 roku zarejestrował Meden. Po-
czątkowo zajmował się dystrybucją ultrasonografów, które stano-
wiły prawdziwy przełom w diagnostyce. Rok później firma miała już 
czterech pracowników, rozszerzając działalność o serwis aparatury 
medycznej. Liczba pracowników rosła – w 1992 roku było ich już 12. 
Obecnie Meden-Inmed zatrudnia ponad 400 osób. 

Spółka nadal zajmowała się głównie dystrybucją i serwisem sprzę-
tu medycznego. Rok 1996 przyniósł przełom – pierwszą produkcję 
elektroniczną, a następny również mechaniczną. Z czasem konieczne 
stało się wydzielenie odrębnej spółki zarządzającej działalnością pro-
dukcyjną i tak w 2000 roku powstał Inmed i jednocześnie została od-
dana do użytku pierwsza pełnometrażowa hala produkcyjna. Obecną 
formę prawną firma osiągnęła w 2004 roku, funkcjonując odtąd pod 
marką Meden-Inmed.

Firma jest znanym, nie tylko w Polsce, producentem sprzętu rehabi-
litacyjnego i urządzeń medycznych. Jej wyroby trafiają do ponad 70 
krajów świata. Wciąż ważnym obszarem działalności pozostaje dys-
trybucja wyrobów innych producentów. Towarzyszy jej proces wdro-
żeniowy oraz serwis. 

Meden-Inmed od początku swego istnienia stawia na innowacyjność. 
Zespół inżynierski stale opracowuje nowe rozwiązania, udoskonalając 
dotychczasowe produkty i projektując nowe. Lista nagród i wyróż-
nień, którymi są one obsypywane podczas zagranicznych branżowych 

imprez targowych jest imponująca. Świadczy to o światowym pozio-
mie technicznym produkcji Meden-Inmed. 

Dr Wiesław Zinka, główny twórca sukcesu firmy, komentuje: - Inno-
wacyjność pozwala nam dotrzymywać kroku wyzwaniom rynkowym. 
Z kolei posiadanie wyspecjalizowanych działów gwarantuje samowy-
starczalność w zakresie produkcji. Jesteśmy w stanie samodzielnie 
projektować wyroby i wykonywać je od A do Z. Zilustruję to przy-
kładem profesjonalnych stołów do masażu. Sami wykonujemy ich 
elementy mechaniczne i elektroniczne, a później składamy w całość, 
łącznie z tapicerowaniem. Laikowi stół do masażu może wydać się 
prozaicznym przedmiotem. Tymczasem oczekiwania klientów rosną, 
toteż nie mówimy już o prostej kozetce, ale o bardzo złożonym urzą-
dzeniu z wydzielonymi sekcjami sterowanymi skomplikowaną elektro-
niką. 

Najnowszy katalog oferowanych przez Meden-Inmed produktów to 
grube wydawnictwo, w którym opisane są setki wyrobów własnych 
oraz towarów producentów zachodnich (reprezentowanych na tery-
torium Polski najczęściej na zasadzie wyłączności). Dodatkowo po-
wstają szczegółowe katalogi specjalistyczne ze sprzętem rehabilita-
cyjnym oraz medycznym z zakresów: chirurgii kręgosłupa, neurologii, 
urologii, ginekologii, onkologii i kardiologii czy weterynarii.

W kwietniu 2010 roku w firmie rozpoczął pracę Maciej Zinka, syn 
jej założyciela, wtedy świeżo upieczony absolwent Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie oraz prawa na Uniwersytecie Warszawskim. 
Stopniowo przejmował on odpowiedzialność za kolejne obszary za-
rządzania Meden-Inmed. Obecnie sprawuje funkcję wiceprezesa za-
rządu spółki do spraw sprzedaży i marketingu. Z początkiem paździer-
nika stanie na czele zarządu. 

Przykład sukcesji w firmie Meden-Inmed można nazwać podręczni-
kowym: przekazanie firmy w ręce następcy rozłożone jest w czasie, 
a on sam stopniowo zdobywa doświadczenie u boku ojca-mentora. 
Wydawać się to może czymś naturalnym, ale nie jest. W praktyce suk-
cesja jest dla większości polskich biznesów poważnym wyzwaniem, 
czasami zagrażającym nawet dalszemu ich funkcjonowaniu. O tym, 
jak przygotowywali się do zamiany ról w Meden-Inmed, rozmawiamy 
z Wiesławem i Maciejem Zinkami.  
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Rozmowa z dr. Wiesławem Zinką, 
założycielem i ustępującym prezesem zarządu 

spółki Meden-Inmed w Koszalinie 

- w grudniu 2019 roku podczas uroczystości z okazji 30-lecia me-
den-inmed przedstawił pan syna jako swego przyszłego następcę. 
z początkiem października br. tamta zapowiedź staje się faktem – 
pan maciej zinka obejmuje stanowisko prezesa zarządu firmy. Jak 
długo trwał proces przygotowywania sukcesji? 
Wiesław Zinka: - W zasadzie od momentu, kiedy już czułem, że 
porządnie rozkręciłem firmę. To nie żart. Rozwijanie firmy tylko dla 
jednego pokolenia nie ma zbyt dużej przyszłości. To żmudny i długi 
proces, jeżeli chce się równać do najlepszych. Ta praca nabiera innej 
wartości, jeżeli jest ktoś, kto pociągnie ją przez kolejne pokolenie. 
Są liczne przykłady pięknych biznesów zbudowanych przez rodzi-
ców, które kończyły się w pewnym momencie, bo nie było komu ich 
przekazać.   

- Nie każdy ma umiejętność zarządzania. to kwestia nie tylko wy-
kształcenia, ale przede wszystkim daru, który człowiek ma, albo nie 
ma. 
- Maciek od dzieciństwa wykazywał ogromne zainteresowanie 
firmą. Jeszcze jako chłopak pomagał mi w sprawach typu załadu-
nek-rozładunek, przygotowanie mojego kolejnego wyjazdu w trasę. 
Później ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie i równo-
legle prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Myślę, że mimo nie-
technicznego wykształcenia, wykazuje dużą zdolność rozumienia 
techniki, bez której byłoby mu trudno, ponieważ firma jest bardzo 
techniczna. Mam absolutną pewność, że doskonale sobie poradzi, 

bo posiadł umiejętność i ma dar zarządzania oraz naturalne cechy 
przywódcze. Ma potrzebę pomocy i opieki nad innymi, nie zaś bez-
względną potrzebę rządzenia. Jako wiceprezes zarządu kieruje spra-
wami handlowymi i marketingowymi, a jest to przynajmniej połowa 
bieżącej aktywności firmy. Warto pamiętać, że eksportujemy do 
ponad 70 krajów świata, a ostatecznym źródłem kapitału firmy jest 
zysk ze sprzedaży towarów. Handel jest więc kluczem do pełnego 
sukcesu firmy.

- instytut Biznesu rodzinnego przeprowadził badania średnich 
i dużych firm. deklarację chęci przejęcia biznesu rodziców złożyło 
tylko siedem procent dzieci. wychodzi na to, że sukcesja jest wy-
zwaniem przede wszystkim ze względu na to, że dzieci nie widzą 
siebie w roli kontynuatorów dzieła rodziców.
- To pokrywa się z moimi obserwacjami. Wielu znajomych, będących 
w podobnym do mnie wieku, musiało sprzedać swoje firmy, bo nie 
mieli komu ich przekazać, mimo że posiadali wykształcone, mądre 
i zaradne dzieci. Po prostu dzieci wybierają często inną drogę samo-
realizacji. Tak więc ja mogę mówić o wielkim szczęściu, mając syna 
zdolnego udźwignąć ciężar dalszego prowadzenia firmy.

- dla współczesnej polskiej gospodarki kluczowym momentem był 
przełom lat 80/90 ubiegłego wieku. w ciągu 30 lat powstałe wtedy 
biznesy okrzepły, a ich założyciele zbliżyli się do wieku emerytal-
nego. ze wspomnianych badań wynika, że 5 procent takich firm 
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przeszło już sukcesję, a 19 procent jest u jej progu. o dziwo przedsię-
biorcy częstokroć nie przywiązują wagi do przygotowań, zakładając, 
że stanie się to z marszu.
- Nie ma opcji sukcesji z marszu, bez długoterminowych działań i przy-
gotowań. No, chyba że chodzi o niewielkie firmy bez zaawansowanej 
technologii. Przedsiębiorstwa specjalistyczne - jak nasze - muszą być 
prowadzone z odpowiednią wiedzą, rozeznaniem rynku i wieloletnim 
przygotowaniem. Zatrudniamy wielu absolwentów różnorakich uczel-
ni, ludzi z doktoratami i studiami podyplomowymi. Opieramy się na 
specjalistach i zarazem rzetelnych pracownikach. Ktoś musi ich zna-
leźć, przygotować i potem odpowiednio prowadzić. Tę wiedzę trzeba 
posiąść. Nie tylko konstruujemy i produkujemy złożone urządzenia. 
Instalujemy je w instytucjach ochrony zdrowia, szpitalach, klinikach. 
Uczymy przyszłych użytkowników, jak najlepiej wykorzystywać 
zaawansowane technicznie urządzenia. Nawet bardzo dobrze wy-
kształcony i utalentowany pracownik potrzebuje lat, zanim nabierze 
pełnych kompetencji. A co powiedzieć o kimś, kto ma nadawać kieru-
nek całości? Przygotowanie najważniejszego menedżera do jego roli 
w zespole jest procesem złożonym i musi potrwać.
  
- proces przekazania firmy kojarzy się przede wszystkim z oddaniem 
majątku i władzy. to jednak nie wszystko, bo tak samo ważne są war-
tości firmy. 
- Tutaj leży sedno sprawy. Chęć posiadania firmy tylko dla zdobycia 
kapitału, rzadko daje długotrwały sukces. Firma posiada określony 
kapitał zarówno w formie materialnej, jak i intelektualnej. Osoba, któ-
ra przygotowuje się do przejęcia zarządzania, powinna mieć świado-
mość, że kapitał nie jest przeznaczony do skonsumowania, lecz stano-
wi punkt wyjścia do dalszego rozwoju na każdym polu funkcjonowania 
firmy. Kiedy firma ma wielomilionowe zyski, ktoś z zewnątrz może 
pomyśleć: „ile ja bym zrobił, gdybym miał takie pieniądze?”. Jeżeli zaś 

patrzy się z perspektywy firmy, to te pieniądze są ciągle za małe. Roz-
budowa powierzchni produkcyjnej, urządzenia o dużej sprawności do 
obróbki metalu, roboty spawalnicze, oprogramowanie do zarządzania 
firmą lub konstrukcji 3D, czy wreszcie linia do produkcji elektronicz-
nej - kosztują grube miliony. Zarządzający musi mieć w sobie pewien 
rodzaj pokory i dojrzałości mentalnej, szukać rozsądnego kompromisu 
pomiędzy konsumpcją w firmie, a koniecznymi inwestycjami w przy-
szłość. 

- w wielu językach świata można znaleźć porzekadło odnoszące się 
do sukcesji, które w tłumaczeniu z języka angielskiego brzmi tak: „oj-
ciec buduje, syn utrzymuje, wnuczek rujnuje”. w jednym z języków 
afrykańskich wyraża się ono dosadniej: „ojciec karmi krowę, syn doi, 
a wnuczek zarzyna”… 
- To pokazuje główne wyzwanie dla następcy: nauczyć się myśleć 
w perspektywie kilkudziesięciu lat do przodu. Bez świadomości, po co 
się przejmuje firmę, można ją szybko i łatwo stracić. 

- pan maciej stoi przed trudnym wyzwaniem emocjonalnym: zawsze 
będzie porównywany do ojca.
- Myślę, że to bardzo często ludzi młodych powstrzymuje od przejęcia 
pałeczki sukcesji. Ale syn sobie z tym poradzi. Pracujemy razem ponad 
10 lat. Dał się w tym czasie poznać współpracownikom i kontrahen-
tom. Pokazał, że ma charakter i jest silną osobowością. Mogę powie-
dzieć, że okrzepł. Zrozumiał między innymi, że tworzenie nie jest pro-
ste, że nie wystarczy sam pomysł, ale liczy się umiejętność realizacji 
tych projektów, wybranych spośród wielu. Ma umiejętność oszaco-
wania, co robić, by być skutecznym i nie błądzić z głową w chmurach. 
Nie będzie się powstrzymywał od podejmowania dobrych i przemy-
ślanych decyzji, bo ktoś może go tak czy inaczej ocenić albo porówny-
wać ze mną. Tego jestem pewien. 
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Poza tym Maciek ma świadomość, że warto bazować na 
osobach utalentowanych, nie bać się zatrudniania tych, 
którzy są w czymś od nas lepsi. Wszyscy w firmie są rów-
ni, praca każdego ma znaczenie, ale jednak tylko jednostki 
są zdolne do tworzenia rzeczy niepowtarzalnych. Zada-
niem lidera jest dostrzec potencjał tych osób, zapewnić 
im warunki do działania i rozwoju, w tym prawo do błędu. 
W efekcie pojawia się szansa na nowe produkty i dotrzy-
mywanie kroku rynkowi. 

I jeszcze jedna rzecz, którą wypracował i którą bardzo do-
ceniam u syna: myślenie ekonomiczne. Dobrze rozumie, że 
stabilność finansowa jest najważniejsza, bo gdy firma straci 
płynność, to już nic jej nie pomoże. Uczestniczył w do-
brych, ale też trudnych okresach rozwoju firmy. Pieniądze 
są potrzebne nie tylko po to, by kupować maszyny, ale 
też po to, by firma była dobrze odbierana przez otoczenie 
i tworzyła przyszłość dla całej załogi. W tym stwierdzeniu 
mieści się również dbałość o satysfakcję materialną pra-
cowników. Mając poczucie bezpieczeństwa finansowego, 
poczucie godności i troski zarządu, będą się koncentrować 
na celach naszej firmy a nie na myśleniu, gdzie by tu dorobić 
i szukać lepszego miejsca.

- emocje towarzyszą na pewno również stronie oddającej 
stery w firmie. Jeśli decyzje nowego szefa wydadzą się 
poprzednikowi zbyt ryzykowne, może on mieć pokusę 
interwencji…
- Oczywiście, przejmowanie steru to jest zawsze mental-
nie złożony proces. Sam pamiętam moment, kiedy jako 
młody człowiek zostawałem dyrektorem państwowej 
firmy. Wszystko chciałem zmieniać. Szef patrzył na mnie 
z odległości Warszawy, ale czasami pytał: „Po co chcesz 
to zmieniać, skoro działa? Narobisz sobie wrogów i pro-
blemów a nic z tego nie wyniknie.” Starły się dwa tempe-
ramenty: młodego człowieka, który uważa, że wszystko 
wie i doświadczonego człowieka, który też kiedyś myślał, 
że wszystko jest możliwe, a potem życie to przekonanie sko-
rygowało. Z perspektywy czasu wiem, że należy rozmawiać 
ze swoim poprzednikiem, ale też dawać przestrogi swoje-
mu następcy, gdy grozi niebezpieczeństwo. W ten sposób 
można wspólnie uniknąć błędów.  Współpraca nie oznacza 
ograniczania kompetencji zarządzania, wręcz przeciwnie. 
Ale wymaga to pewnej dojrzałości mentalnej stron, w co 
w naszym przypadku raczej będzie miało miejsce. 

Tak więc komunikacja jest kluczowa w przekazywaniu po-
koleniowej pałeczki. Bardzo ważne jest, by pokolenia nie 
straciły ze sobą kontaktu. Samodzielnie jedna i druga stro-
na nie osiągną tyle, ile mogą zrealizować razem. Budując 
w firmie zespoły pracowników, od dawna staramy się, by 
w każdym znalazła się osoba doświadczona i zarazem ktoś 
młody głodny sukcesu i z zapałem. Mieszanka wiedzy i do-
świadczenia z aktywną postawą młodego pokolenia, z bra-
kiem odczucia barier i potrzebą zmian, rodzi sukces. 

- proces sukcesji nie odbywa się w próżni, oddziałuje rów-
nież na współpracowników. co zrobić, by zminimalizować 
ich naturalne obawy? 
- Zarządzanie to też tworzenie pewnego klimatu, w którym 
chce się pracować i który sprawia, że ludzie utożsamia-
ją się z miejscem pracy. Można obiecywać złote góry, ale 
pracownicy tego nie przyjmą, jeżeli wiedzą, jakie są realia. 

Dlatego uważam, że sukcesja powinna odbywać się płyn-
nie. Ludzie mają wtedy szansę poznać nową formę zarzą-
dzania, osobowość i styl myślenia nowego szefa. Jeśli mają 
do czynienia z zapewnieniem ciągłości mentalnej, widzą 
podobną kulturę i szacunek wobec drugiego człowieka, 
nabierają zaufania a ich obawy wynikające ze zmiany stop-
niowo znikają. 

- Jest pan osobą bardzo aktywną, twórczą, z ogromną 
wiedzą. Jaką rolę przewiduje pan dla siebie od paździer-
nika tego roku? 
- Nowa osoba na stanowisku prezesa to dopiero początek 
przebudowy zarządu. Wydaje mi się, że jest w interesie 
firmy by pracownicy, którzy znają firmę i aktywnie uczest-
niczyli w jej budowaniu, dalej działali w ustalonej przez 
strony formie. Mam na myśli tak siebie, jak też parę klu-
czowych osób z mojego pokolenia. Jak długo? To decyzja 
indywidualna każdego z nas, bo życie pisze różne scenariu-
sze. Nie możemy zostawić po sobie pustki, wszystko musi 
odbywać się płynnie. Sztuką jest odejść w sile aktywności 
i trochę więcej czasu przeznaczać na zaniedbywane pa-
sje i przyjemności. Tak więc poza tą najważniejszą, od lat 
przygotowujemy w firmie przekazywanie pałeczek zmian 
pokoleniowych na różnych odcinkach działalności: tech-
nicznych, ekonomicznych, dozoru i certyfikacji, itp. Tak 
będzie zawsze w organizacji funkcjonującej na zdrowych 
zasadach odpowiedzialności społecznej za nasze życie go-
spodarcze i społeczne. Pewnie stopniowo poświęcę coraz 
więcej uwagi temu co kocham i lubię, a na co nie zawsze 
starczało mi wolnego czasu, czyli ciekawym wyzwaniom 
inżynierskim i naukowym, zgłębianiu języków obcych i po-
dróżom w ciekawe zakątki świata z przyjaciółmi. 

- Niektórzy nazywają pana najlepszym pr-owcem firmy 
meden-inmed, a to z racji aktywności w organizacjach 
pracodawców, stowarzyszeniach inżynierskich, w środo-
wisku lokalnym. czy syn widzi się w podobnej roli - auto-
rytetu i ambasadora firmy?
- Już jest jej ambasadorem, ale głównie w kontaktach z na-
szymi kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Od lat 
umacnia nasze relacje z firmami zachodnimi, ale również 
ze środowiskiem medycznym. Szczególny charakter naszej 
oferty produktowej wymaga stałej współpracy ze specja-
listami, konsultantami medycznymi, często dyrektorami 
szpitali i innych placówek medycznych, lekarzami, profeso-
rami. Maciek swobodnie się w tym świecie porusza. Jeśli 
chodzi o zaangażowanie w środowisku lokalnym, to sądzę 
że tak jak w moim przypadku, w którymś momencie taka 
potrzeba społecznej aktywności lokalnej pojawi w spo-
sób naturalny. O ile oczywiście wystarczy mu czasu, bo 
prowadzenie firmy o skali międzynarodowej, tak jak jest 
w naszym przypadku, mocno angażuje siły i pochłania 
dużo energii. Doba wciąż ma tylko 24 godziny, w których 
dla własnego dobra trzeba znaleźć zdrowy balans między 
obowiązkami zawodowymi a życiem prywatnym i czasem 
dla najbliższych. Patrząc obiektywnie, zewnętrzna aktyw-
ność Macieja już w jakiś sposób przysługuje się lokalnemu 
środowisku, ponieważ wraz z dobrym wizerunkiem na-
szej firmy w świat idzie pozytywny przekaz o Koszalinie 
jako miejscu, gdzie powstają znakomite, zaawansowane 
technologicznie produkty – tworzone przez zaangażo-
wanych i oddanych sprawie ludzi, związanych w naszym  
regionem. 
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Rozmowa z Maciejem Zinką, wiceprezesem zarządu 
spółki Meden-Inmed do spraw sprzedaży i marketingu, 

od października 2021 roku jego prezesem

- co pan czuł, kiedy dwa lata temu podczas uroczystości 30-lecia fir-
my, tato pierwszy raz oficjalnie przedstawił pana jako swego następ-
cę? to było uzgodnione czy spontaniczne? 
Maciej Zinka: - Nie pamiętam, czy znałem zamiary taty, ale jego słowa 
mnie nie zaskoczyły, bo o zmianie warty w zarządzie rozmawialiśmy 
już od jakiegoś czasu. Zacząłem pracę w Meden-Inmed w kwietniu 
2010 roku i po paru latach było jasne, że zwiążę z firmą swoją przy-
szłość. Po wielu latach pracy stałem się wiceprezesem, a później – 
prezesem, co oczywiście jest dla mnie źródłem wielkiej satysfakcji. 

- Jak wyglądał ten moment po studiach, gdy nabrał pan pewności, że 
chce związać się z firmą, a w konsekwencji ją przejąć?
- Nie było jakiegoś przełomowego momentu, raczej proces. I to bardzo 
naturalny. Czuję się do nowej roli przygotowany, przy czym będzie ona 
w ogromnym stopniu kontynuacją tego, co robię obecnie. Czy tata jest 
w głębi ducha gotowy do zmiany ról? To wie tylko on sam. Dużo ze 
sobą rozmawiamy i obaj jesteśmy świadomi tego, że sukcesja zakoń-
czy się sukcesem, jeżeli zaakceptujemy wszystkie jej konsekwencje. 
Dla taty takim wyzwaniem może okazać się wewnętrzna zgoda na 
inne spojrzenie na biznes czy cele, do których nowy prezes będzie 
chciał dochodzić własną drogą.  

- zmiana nie odbywa się w próżni. zachowanie poczucia bezpieczeń-
stwa wśród pracowników jest bardzo ważne. Jak pan ich uspokoi, że 
nowy prezes nie oznacza rewolucji i zagrożenia? 
- Polityka firmy i styl zarządzania może się nieco zmienić. Jednak  za-
wsze podkreślam że nie będzie radykalnych zmian, a raczej ewolucja 
i dalszy rozwój. Większość naszych pracowników już mnie zna, bo dla 
jednej trzeciej z nich od dawna jestem bezpośrednim szefem – mam 
na myśli zespoły handlowe, marketing i niektóre inne działy. Wiado-
mym jest, że pracownicy rozmawiają o przełożonych, więc i opinia 
o mnie również jest ugruntowana. 

- czym różnią się pana i taty sposoby zarządzania?
- Na to pytanie chyba najlepiej odpowiedzieliby pracownicy… Ale 
serio: na pewno za sprawą wykształcenia menedżerskiego jestem 
w większym stopniu skłonny do delegowania obowiązków, a mój 
tata wciąż wierzy, że niektóre rzeczy najlepiej wykonywać samemu.  
Ja również kiedyś tak myślałem, z czasem przekonałem się jednak, 
że nie jest możliwe, by kierować tak dużą firmą bez pełnej delegacji 
na niższe szczeble zarówno odpowiedzialności, jak i decyzyjności. 
Generalnie nasze style zarządzania są zbliżone do siebie przez moją 
długoletnią obecność w firmie i pracę przy boku taty. Dużo się od nie-
go nauczyłem i na pewno rozważniej podejmuję decyzje. Na początku 
bywałem niecierpliwy i skłonny do pochopnego rozstrzygania spraw. 
To się zmieniło. Uświadomiłem sobie również znaczenie stabilności 
finansowej firmy w długoletniej perspektywie. 

- dotychczasowa historia meden-inmed to stały rozwój, w tym per-
manentna rozbudowa bazy produkcyjnej. z rozmowy z prezesem 
seniorem dowiedziałem się, że dotychczas co się dało, realizowali 
państwo własnymi siłami, bez zlecania prac podmiotom z zewnątrz. 
czy zamierza pan kontynuować taką metodę rozbudowy?
- Nie przyjmuję z góry żadnego założenia. Zmieniają się okoliczno-
ści rynkowe, więc trzeba reagować na nie dynamicznie i elastycznie. 
Nigdy nie ograniczam się do jednej metody działania, ponieważ z do-
świadczenia wiem, że najlepsze rezultaty osiąga się, czerpiąc z wielu 
technik zarządzania. Do tej pory podejście oparte na samodzielnym 

prowadzeniu i nadzorowaniu inwestycji wychodzi najtaniej, przy 
względnej gwarancji jakości wykonania. Jednak angażuje ono dużo 
energii, którą można spożytkować w inny sposób. Nie wykluczam, że 
w przyszłości bardziej opłacalne może okazać się zlecenie wykona-
nia jakiegoś obiektu wyspecjalizowanej firmie. Dotychczas podejście 
oparte na samowystarczalności się sprawdzało. Być może będzie tak 
i w przyszłości. 

- Nie ma pan obawy, że jako prezes będzie pan porównywany do cha-
ryzmatycznego poprzednika? 
- Ocenianie i porównywanie jest rzeczą naturalną i bardzo ludzką. 
Porównywanie mnie do taty również jest zrozumiałe. Nie mam z tym 
problemu. Poza tym jeżeli takowe porównywanie niesie ze sobą kon-
struktywną krytykę, która spowoduje, że stanę się lepszym menedże-
rem, to tylko się ucieszę. Jeżeli zaś ktoś krytykuje tylko po to, by mi 
uprzykrzyć życie, to nie wnikam zbyt głęboko w takie opinie.

- może się okazać, że mimo dużego podobieństwa myślenia o firmie, 
panów wyobrażenia o jej dalekosiężnych celach kiedyś się rozminą 
i będzie trzeba podejmować trudne decyzje. czy jest pan mentalnie 
przygotowany do tego, żeby powiedzieć wtedy „tato, już nie ty decy-
dujesz, zajmij się czymś innym”?
- Oczywiście, jestem. Powtórzę: pytanie, czy druga strona również 
jest na to gotowa. To jest powód, dlaczego postanowiliśmy rozłożyć 
sukcesję w czasie i nie spieszyliśmy się z jej finalizacją. Do prezesa za-
wsze należy ostatnie zdanie. Obecnie, jeżeli mamy odmienne zdania, 
to ja muszę się dostosować. Wkrótce będzie inaczej – to konsekwen-
cja założonej zmiany. Chcę podkreślić jednak, że nic nie dzieje się me-
chanicznie. Przed podjęciem decyzji wchodzimy w polemikę, dyskutu-
jemy. Będzie tak nadal. Należy również pamiętać, że każdy z członków 
zespołu Meden-Inmed ma prawo się wypowiedzieć i współtworzyć 
strategię firmy. 

- właśnie. sukcesja oprócz przekazania wartości materialnych i inte-
lektualnych jest również przekazaniem władzy… 
- Władza jest w tym przypadku iluzją i nie o władzę tu chodzi. Wolę 
mówić o przywództwie, bo władza kojarzy mi się z dyktaturą lub cen-
tralnym planowaniem. Delegujemy obowiązki na kierowników i mene-
dżerów i traktujemy ich jak równych sobie. Oczywiście na końcu ktoś  
musi podjąć decyzję. W Meden-Inmed często realizujemy pomysły 
naszych pracowników, które - udoskonalone przez zespół i na końcu 
zaakceptowane przez prezesa - podlegają wdrożeniu. W takim ujęciu 
przywództwo rozumiane jest jako dawanie przestrzeni i możliwości 
działania, następnie rozliczanie z wyników – oczywiście z prawem do 
błędu. U nas nikt nie jest karany za błąd, o ile go nie ukrywa i umie 
z niego wyciągnąć pozytywne wnioski na przyszłość. 

- z badania polskich biznesów rodzinnych wynika, że mniej niż 10 
procent dzieci chce przejąć firmy po rodzicach. Nie miał pan pokusy, 
by zająć się czymś innym?
- Byłoby to w jakiś sposób łatwiejsze, niż poprowadzenie firmy rodzin-
nej, to fakt. Jednak podjąłem taką decyzję, jaką podjąłem i uważam 
ją za słuszną. W naszym przypadku ten proces wyszedł naturalnie. 
Wiem jednak, że różnie bywa. W grę wchodzą rozmaite czynniki, 
które mogą utrudnić budowanie przyszłości. Nie wszystkie procesy 
można przewidzieć, tak jak nie da się do końca zaplanować przyszłości 
dzieci. Każda sukcesja powinna być dobrowolna, nie można nikogo do 
niczego zmuszać. Ja wyzwanie podjąłem w pełni świadomie.  
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Kwestionariusz biznesowy 
kiedy byłem dzieckiem, chciałem zostać...
...ogrodnikiem. Pasjonuje mnie przyroda z jej różnorodnością, formami, 
kolorami i zapachami.

w szkole...
...najbardziej lubiłem przerwy, choć uczyłem się bardzo dobrze.

moja pierwsza praca...
...to zmywak i kelnerowanie w pizzerii. Do dziś miło wspominam.

pierwsze zarobione pieniądze...
...wydałem na profesjonalny aparat fotograficzny.

żeby odnieść sukces w zawodzie...
...trzeba podążać za pasjami i być profesjonalistą. Każda praca, która jest 
koniecznością, prędzej czy później staje się utrapieniem.

dobry szef...
...inspiruje, stwarza warunki do rozwoju i samorealizacji, wyznacza cele 
i pomaga w ich osiąganiu.

u współpracowników cenię...
...entuzjazm, otwartość na zmiany, umiejętność budowania relacji z zespołem 
i klientami, szczerość.

Nie zatrudniłbym…
...kogoś, kto odbiera na zupełnie innych falach. I tego, kto pracę traktuje 
wyłącznie jako źródło dochodu.

prywatnie jestem...
...optymistyczną, otwartą na świat i ludzi osobą.

dzień zaczynam...
...od włączenia ulubionego radia i dobrego śniadania.

rodzina...
...to nieustająco powiększająca się grupa najbliższych mi osób.

zawsze znajdę czas...
...na kawę!

moim marzeniem jest...
...prywatnie - móc więcej podróżować, mieć mały domek letni nad jeziorem, 
wśród lasu. W związanym z moim zawodem obszarze estetyki, by nasze 
otoczenie było bardziej zadbane, kreowane z pomysłem i dla naszego dobrego 
samopoczucia. Nie lubię bylejakości.

kiedy nie pracuję...
...uprawiam ogród, jeżdżę rowerem, gram w planszówki z przyjaciółmi, gotuję.

moje hobby to...
...ogród, sport, podróżowanie z plecakiem, wzornictwo.

sport jest dla mnie...
...naturalną częścią dnia. To także element troski o siebie.

dewiza, którą chcę przekazać innym...
...najlepiej mi zawsze, gdy żyję w zgodzie ze sobą. To moje motto.

Adam Wysocki,
właściciel kołobrzeskiego 

sklepu z dizajnem, 
oświetleniem, meblami 

i dodatkami do wnętrz Pufa 
Design,  miłośnik wzornictwa 
i natury. Człowiek renesansu 
z ekologicznym podejściem 

do życia.

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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Wydarzenia ostatniego półtora roku zmieniły nie tylko naszą rutynę życia, ale również nawyki zakupowe 
i podejście do biznesu. Lockdowny i obostrzenia przełożyły się na rozwój handlu internetowego. Konsu-
menci w trosce o zdrowie ograniczyli wyjścia do sklepów i zintensyfikowali zakupy internetowe. Nato-

miast przedsiębiorcy, chcąc uniknąć zamrożenia działalności, zaczęli przenosić ją do sieci. 

ABC skutecznego sklepu 
internetowego

Szacuje się, że w 2020 roku Polacy na zakupy w Internecie wydali 
15,3 mld euro - to o 31,4% więcej niż w roku 2019! Nic nie wskazuje 
na to, aby liczby te miały maleć - z badań konsumenckich przepro-
wadzonych przez PwC wynika, że 74% Polaków chce utrzymać swój 
dotychczasowy poziom zakupów internetowych, a 10% deklaruje, 
że będzie ich robić jeszcze więcej. Szacuje się, że wartość handlu in-
ternetowego co roku będzie wzrastać o 12%. 

Rynek e-commerce w Polsce jest jednym z najdynamiczniej rozwi-
jających się w Europie - w badaniu przeprowadzonym przez eCom-
merce Europe Polska uzyskała najlepszy wynik w całej Europie! 
W naszym kraju sprzedaż internetowa znajduje się w fazie począt-
kowego rozwoju (w porównaniu do rynków zachodnich) co oznacza, 
że jest jeszcze sporo przestrzeni do zagospodarowania. 

Korzyści z posiadania sklepu internetowego jest naprawdę wiele. Je-
śli już prowadzisz działalność, będzie to świetny sposób na dywersy-
fikację - wtedy żadne obostrzenia czy lockdowny nie będą Ci strasz-
ne. Rozwiniesz swój biznes, zwłaszcza że dzięki internetowi możesz 
docierać do klientów nie tylko z Polski, ale i świata. 

Jeśli jednak dopiero myślisz o założeniu działalności, to e-sklep również 
będzie dobrym rozwiązaniem. Nie musisz na starcie generować kosz-
tów, jakim jest wynajęcie biura czy lokalu, a dzięki dobrze zaplanowanej 
strategii marketingowej możesz stosunkowo szybko rozwinąć skrzydła. 

W poniższym artykule chciałabym poruszyć zagadnienia, które mu-
sisz wziąć pod uwagę jeśli planujesz założyć swój sklep internetowy. 

a  - Jak aNaliza 

Przed założeniem jakiegokolwiek biznesu trzeba dobrze poznać bran-
żę - ta zasada dotyczy również sklepów internetowych. Kiedy już 
masz pomysł na swój wymarzony e-sklep, a oferta produktowa jest 
wstępnie przygotowana, warto sprawdzić czy i w jaki sposób robią to 
inne firmy. Bardzo często analiza konkurencji i etap poznawania ryn-
ku traktuje się po macoszemu. Jest to błąd! Wnikliwa i rozbudowana 
analiza pomoże Ci stworzyć markę wyjątkową i wyróżniającą się na tle 
innych. Dowiesz się, co jest standardem, a co sprawi, że Twoi przyszli 
klienci poczują miłe zaskoczenie. Przeglądając i analizując inne sklepy 
internetowe, zwracaj uwagę na to, które rozwiązania techniczne są dla 
Ciebie intuicyjne i oczywiste, a na których stronach czujesz się zagu-
biony - ta wiedza przyda Ci się na etapie przygotowywania projektu 
własnego sklepu. Zwracaj uwagę na ceny, metody płatności, odbioru 
czy zwrotów i reklamacji - to wszystko ma znaczenie. Pamiętaj jedno 
- analiza nie jest po to, żeby kogoś kopiować, tylko po to, żeby stwo-
rzyć nowe, wyróżniające się rozwiązania, których nie ma nikt inny.  
To najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu. 

Na samym początku musisz zastanowić się, kim tak naprawdę mają 
być Twoi klienci, czyli stworzyć persony. Persona jest podstawowym 
elementem wykorzystywanym przy tworzeniu strategicznej koncep-
cji marketingowej. Tworząc personę, możesz sprawnie i skutecznie 
określać osoby zainteresowane Twoim produktem lub usługą. Im bar-
dziej szczegółowo je opracujesz, tym lepiej. Na tym etapie określ kilka 
rzeczy, np. przedział wiekowy Twoich oczekiwanych klientów, ich styl 
życia i zainteresowania oraz zmartwienia. Zastanów się nad zawoda-
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mi, które mogą wykonywać i ile średnio zarabiają. Co jest dla nich naj-
większą motywacją, a co przysparza im problemów. Pomyśl również 
nad ich gustem i elementach, które będą z nim zgodne. Dzięki temu 
lepiej zaprojektujesz ofertę, wygląd i rozwiązania techniczne swojego 
sklepu. 

Jeśli kierujesz produkty do osób starszych, musisz zadbać o to, żeby 
strona była bardzo intuicyjna w obsłudze, czcionka duża i czytelna, 
a wszystkie przyciski łatwo się klikało. Natomiast w przypadku osób 
młodych, postaw na estetyczny i spójny wygląd sklepu i całej marki. 
Znając ich styl życia, lepiej dopasujesz design - do osób ceniących mi-
nimalizm raczej nie przemówi strona, która ocieka złotem i wymyślny-
mi kształtami. Mając wiedzę o preferencjach swoich klientów, wiesz 
również, jakie metody płatności i dostawy wprowadzić (osoby starsze 
najchętniej korzystają z możliwości opłaty za pobraniem), gdzie w so-
cial mediach prowadzić promocję i w jakim stylu. Dowiesz się też, jakie 
tematy poruszać, a które omijać szerokim łukiem. 
Im lepiej poznasz swoją konkurencję i oczekiwanych klientów, tym ła-
twiej będzie Ci tworzyć e-sklep, który wyróżni się z tłumu oraz zapla-
nować strategię promocji. 

B - Jak BraNdiNg 

Skoro już znasz swoją konkurencję i grupę docelową, to pora skupić 
się na brandingu, czyli budowaniu świadomości marki. Głównym ce-
lem brandingu jest stworzenie wizerunku marki, w taki sposób, aby 
była jak najbardziej rozpoznawalna i współgrała z Twoją grupą doce-
lową. Na tym etapie tworzona jest odpowiednia nazwa, claim (slogan 
marki), logotyp oraz identyfikacja wizualna. To też etap określania 
najważniejszych wyróżników, które chcesz podkreślać oraz tworzenia 
kierunków komunikacji marketingowej. Dzięki brandingowi zbudujesz 
silną i spójną markę, co pomoże Ci lepiej budować rozpoznawalność 
wśród klientów. Omówmy pokrótce poszczególne elementy. 

Warto zacząć od strategii marki, w której określisz, jakie najważniejsze 
cele przyświecają Ci przy prowadzeniu działalności, do kogo kierujesz 
produkty, co je wyróżnia na tle innych, które tematy chcesz poruszać 
w swojej komunikacji i jak chcesz, żeby Twoja marka była postrzega-
na. Potraktuj strategię, jak swego rodzaju drogowskaz - pomoże Ci nie 
zbaczać z toru i panować nad spójnością całej działalności. Dzięki niej 
podejmowanie decyzji dotyczących zakładania (a w dalszej perspek-
tywie - prowadzenia i promowania) sklepu będzie dużo łatwiejsze. 

Nazwa powinna zapadać w pamięci i odzwierciedlać Twój profil dzia-
łalności, a jednocześnie nie ograniczać Cię do sprzedaży tylko jednego 
rodzaju produktu, np. torebek. Nazwa sklepu internetowego nie może 
być za długa, żeby klienci nie mieli większego problemu z jej zapamię-
tywaniem. Dobrą praktyką jest zapisywanie wszystkich nazw, które 
przyjdą Ci do głowy, a później ich weryfikacja. Przede wszystkim mu-
sisz sprawdzić czy nazwa nie jest znakiem zastrzeżonym - jeśli jest, to 
pod żadnym pozorem nie możesz z niej korzystać. Sprawdź również 
czy nie ma już e-sklepu czy firmy o podobnie brzmiącej nazwie - jeśli 
jest, to warto zastanowić się nad jej zmianą. Unikniesz sytuacji, w któ-
rej Twoi klienci mylą Cię z inną marką. 

Logotyp i identyfikacja wizualna powinny być spójne z ogólną wizją 
i charakterem Twojego przedsiębiorstwa. Aż 65% populacji stanowią 
wzrokowcy, dlatego warto zadbać o ten element budowania sklepu. 
Posiadanie identyfikacji pozwoli Ci na zachowanie spójności pomię-
dzy Twoją stroną, wszystkimi elementami drukowanymi, np. opa-
kowaniami czy ulotkami oraz komunikacją internetową. Skutecznie 
przełoży się to na utrwalanie i budowanie rozpoznawalności marki 
- konsumentom będzie łatwiej ją zapamiętać. Istotnym jest, żeby do-
pasować identyfikację do charakteru prowadzonej działalności i grupy 
docelowej. To co przykuje uwagę i wzbudzi pozytywne emocje u osób 

65+, może wywoływać zupełnie inne reakcje u osób w wieku 25 lat - 
dlatego to takie istotne, żeby na samym początku określić do kogo tak 
naprawdę chcesz docierać. 

c - Jak customer experieNce 

Customer Experience, czyli doświadczenia klienta. Pod tym pojęciem 
kryją się wszystkie emocje i doświadczenia, jakie odczuwa klient ko-
rzystając z Twojego sklepu internetowego (pojęcie te można rozpatry-
wać również w kategorii produktu czy usługi). W obecnych czasach 
odgrywa ono bardzo istotną rolę. Dzięki dobremu poziomowi custo-
mer experience zyskasz większą ilość stałych klientów, a część z nich 
będzie polecać Cię dalej. Pozytywnie wpłynie to na obroty Twojej 
firmy - szacuje się, że pozyskanie nowego klienta jest 5 razy droższe, 
niż zachęcanie kogoś do ponownych zakupów! Jeśli to do Ciebie nie 
przemawia, to mam w zanadrzu jeszcze kilka ciekawych danych - 96% 
klientów potwierdza, że doznania towarzyszące im przy korzystaniu ze 
strony mają istotny wpływ na to, czy ponownie zdecydują się do niej 
wrócić, a 60% konsumentów deklaruje, że są w stanie zapłacić więcej za 
lepszą jakość customer experience. Aż co trzeci konsument przyznaje, 
że wystarczy jedno negatywne zdarzenie, by już nigdy więcej nie wrócił 
do danego sklepu. Jak widać, pozytywne doznania towarzyszące klien-
towi mocno przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorstwa. 
W przypadku e-sklepów na customer experience składa się wiele 
czynników: 

1. intuicyjny wygląd sklepu - zakupy przez internet powinny być szyb-
kie, dlatego nie zmuszaj swojego klienta do spędzania na stronie wielu 
godzin. Zaprojektuj przejrzystą strukturę kategorii produktów, zadbaj 
o przyciski na stronie głównej, które pomogą klientowi przenosić się 
do poszczególnych kategorii. Przycisk “Kup” lub “Dodaj do koszyka” 
powinien być dobrze widoczny i “łatwy do kliknięcia”. Wyszukiwarka 
musi w prawidłowy sposób znajdować produkty, a sam proces re-
alizowania transakcji powinien być możliwie najkrótszy. Pamiętaj, że 
wygląd sklepu należy dopasować do grupy odbiorców - w przypadku 
osób starszych zadbaj, żeby przyciski były bardzo czytelne, a czcionka 
duża i łatwa w czytaniu. Unikaj też wielu wyskakujących pop-upów, 
które ciężko wyłączyć. Koniecznie zadbaj o responsywność - według 
raportu E-commerce w Polsce 2020, 69% e-kupujących robi zakupy 
z poziomu smartfona! Istotne znaczenie ma również czas ładowania 
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strony - szczególnie młode pokolenie jest bardzo niecierpliwe, a długi 
czas oczekiwania na stronę sprawia, że tracą zainteresowanie ofertą. 

2. Bezpieczeństwo - tworząc sklep internetowy należy koniecznie 
przygotować politykę prywatności i regulamin sklepu - jest to obowią-
zek nałożony prawnie. Musisz uwzględnić w niej wszystkie zagadnienia 
związane z RODO - najlepiej zlecić to dobremu prawnikowi. Jednak to 
nie koniec! Jeśli chcesz, żeby Twoi klienci czuli się bezpiecznie na stro-
nie Twojego sklepu, wykup certyfikat SSL, który zapewnia poufność 
przesyłanych danych. Podczas zamówienia klienci podają szczegółowe 
informacje, a ich wypłynięcie mogłoby skończyć się źle - i dla nich, i dla 
Ciebie. Dodatkowo, warto dokładnie opisać zasady zwrotów, reklama-
cji, gwarancji oraz czasu oczekiwania na przesyłkę. Duża ilość informacji 
na stronie sprawia, że klienci czują spokój i zaufanie. 

3. karty produktu - opisy i zdjęcia odgrywają istotne znaczenie w pro-
cesie decyzyjnym. Zadbaj o to, żeby w treści znajdowały się wszyst-
kie najważniejsze informacje - im więcej, tym lepiej. Zastanów się, co 
może wzbudzić pytania klientów i co jest ważne z ich perspektywy. 
Unikaj bloków tekstu - są one ciężko przyswajalne przez konsumen-
tów. Dobrą praktyką jest stosowanie w opisach podpunktów oraz 
przestrzeni pomiędzy akapitami. Najważniejsze informacje powinny 
być umieszczone w widocznym miejscu, jednak najistotniejsze, żeby 
przycisk “Kup teraz” lub “Dodaj do koszyka” znajdował się w widocz-
nym miejscu - najlepiej przy zdjęciu produktowym. Koniecznie musi 
się on wyróżniać na tle całej karty. Jeśli chodzi o zdjęcia, to również 
im ich więcej, tym lepiej - dobrze jest umieszczać zdjęcia produktowe 
oraz realne, które lepiej działają na wyobraźnię klientów. Jeśli sprze-
dajesz np. torebki lub szelki dla psów, dodaj do karty zdjęcia na mo-
delach. Odradza się kopiowanie zdjęć i opisów od producentów lub 
innych sklepów - negatywnie wpływa to na pozycjonowanie strony. 
Google ceni treści autorskie.  

4. sposób dostawy i płatności - tutaj również obowiązuje zasada, że 
im więcej, tym lepiej. Szeroki wachlarz możliwości pozytywnie wpły-
wa na wiarygodność sklepu i wzrost sprzedaży. Każdy z konsumentów 
ma inne upodobania i preferencje - osoby starsze częściej korzystają 
z płatności za pobraniem, natomiast młodsze chętnie korzystają z płat-
ności online. Im większy wybór metod dostawy, tym wygodniejsze 
jest to dla klientów - niektórzy ze względu na tryb życia preferują tyl-
ko dostawy do paczkomatu, niektórzy mają ulubioną firmę kurierską, 
a jeszcze inni lubią korzystać z usług Poczty Polskiej. Warto uwzględnić 
możliwość darmowej dostawy przy określonej kwocie zamówienia - po-
zytywnie motywuje to do zwiększania wartości koszyka. 

5. obsługa klienta - to jeden z ważniejszych elementów prowa-
dzenia sklepu internetowego. Na stronie powinien znaleźć się mail 
kontaktowy, numer telefonu, dobrze jest umieścić również formu-
larz kontaktowy, który pozwoli bezpośrednio ze strony wysłać za-
pytanie. Duża część konsumentów do kontaktu wykorzystuje social 
media, np. Facebook czy Instagram. Musisz zadbać o szybkie odpo-
wiedzi. Według badań zaprezentowanych w raporcie “Konsumenci, 
marki i nowa komunikacja”, większość uznała kontakt za szybki, gdy 
w przeciągu godziny od wysłania swojego zapytania otrzymała od-
powiedź. Jednak social media przyzwyczają nas do tego, że wszyst-
ko jest dostępne 24h/7 dni w tygodniu, dlatego 13% ankietowanych 

uznało, że szybki kontakt to taki, gdy odpowiedź otrzymali 15 minut 
po przesłaniu swojej wiadomości! Sześć procent oczekuje odpowie-
dzi w czasie rzeczywistym, czyli w przeciągu kilku minut. Wszystko 
wskazuje na to, że oczekiwania co do szybkości udzielania odpowie-
dzi na wiadomości będą stale wzrastać. Respondenci podkreślali, że 
sprawny czas reakcji na wiadomości sprawia, że czują się oni sza-
nowani przez firmę oraz postrzegają ją jako wiarygodną i odpowie-
dzialną. Szybki czas reakcji wzmacnia wiarygodność marki, zwłasz-
cza w grupie powyżej 50. roku życia. Dobrą praktyką jest również 
informowanie mailowo o statusie złożonego zamówienia - o jego 
przyjęciu, o rozpoczęciu realizacji, o przygotowywaniu do wysyłki 
i ostatecznej wysyłce. Po dostarczeniu wysyłki możesz wysłać proś-
bę o wystawienie opinii - im ich więcej, tym łatwiej podjąć decyzję 
innym klientom i zaufać marce. 

Do tematu customer experience warto podejść bardzo poważnie. Im 
lepsze odczucia będzie miał klient, tym większa szansa, że ponownie 
dokona zakupu oraz poleci Twój sklep znajomym. 

porozmawiaJmy o reklamie! 

Prowadząc e-sklep nie możesz zapominać o aktywnych działaniach 
w social mediach. Według danych przedstawionych w raporcie “Kon-
sumenci, marki i nowa komunikacja”, zdecydowana większość konsu-
mentów wykorzystuje media społecznościowe do śledzenia firm. 
Wybierając portale musisz przeanalizować, gdzie najbardziej aktyw-
na jest Twoja grupa docelowa. Jednak profil na Facebooku uważany 
jest za must have każdego sklepu internetowego - to swego rodzaju 
wizytówka w sieci. Prezentuj tam pozytywne opinie od innych klien-
tów, dziel się wiedzą, pokazuj kulisy życia firmy i przedstawiaj ofertę. 
Content powinien wzbudzać zainteresowanie klientów i zatrzymywać 
ich na dłużej. Unikaj monotonnych, stricte sprzedażowych treści - lu-
dzie na social mediach najczęściej szukają rozrywki. Planując treści na 
social media, twórz je tak, żeby ułatwiały decyzje zakupowe klientom 
i racjonalizowały ich wybory - edukuj i jeszcze raz edukuj! Dobre po-
znanie grupy odbiorców pozwoli Ci na tworzenie skuteczniejszych 
treści. Co więcej, Facebook daje wiele możliwości reklamowych - 
dzięki płatnym kampaniom możesz skutecznie przekierowywać ruch 
na stronę swojego sklepu, informować o promocjach i przypominać 
o sklepie osobom, które już go odwiedziły. Warto wdrożyć również 
działania w GoogleAds, jednak Facebook jest totalnym obowiązkiem. 
Temat promowania sklepu internetowego na Facebooku i w innych 
social mediach jest bardzo obszerny, dlatego na ten temat powstanie 
odrębny artykuł. 

Założenie i skuteczne rozwijanie sklepu internetowego jest bar-
dzo rozbudowanym przedsięwzięciem. W powyższym artykule 
nie udało nam się omówić wszystkich zagadnień - to tylko czubek 
góry lodowej. Każdy, kto chce wkroczyć w e-handel stoi również 
przed wyborem odpowiedniej platformy i wieloma formalnościami. 
W tym celu warto skontaktować się ze specjalistami, którzy posia-
dają w tym zakresie duże doświadczenie. Znając oczekiwania, cele 
i konkurencję będą mogli skutecznie doradzić i dopasować najlepsze 
rozwiązanie. Warto przyłożyć się do budowania e-sklepu - niuanse 
znacząco wpływają na jego działanie, co wiąże się z ilością zakupów 
i przychodami firmy. 

SZEROKI WYBÓR DODATKÓW DO TORTÓW I CIAST

barwniki, ranty cukiernicze, masy cukrowe, 

ozdoby, podkłady, toppery, pudełka.

/rzecz.tortowa

Rzecz Tortowa

Koszalin, ul. Sikorskiego 4A 

tel. 884 32 33 44

rzecz_tortowa_koszalin
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Spora część z nas jest w posiadaniu nieruchomości: działki, mieszkania, domu. Zapewne jakiś 
czas temu, Ty  i Twoja rodzina, stworzyliście dla siebie wygodne miejsce na ziemi - Wasz Dom. 
Życie jednak pędzi, potrzeby się zmieniają i przychodzi czas na ważne decyzje. Czy chcecie, 
czy nie chcecie, musicie je podjąć. Mieszkanie jest już za małe, dom i ogród stały się zbytkiem 
albo ich utrzymanie zbytnio angażuje, gdy tymczasem sił ubywa... Trzeba kupić coś innego, 
przystosowanego do nowych potrzeb. Najpierw jednak ktoś musi kupić Waszą dotychczasową 

nieruchomość. Co zrobić, by sprzedać ją korzystnie? Od czego zacząć?

indaGO
System Sprzedaży Nieruchomości 

Każdy pewnie czytał artykuły o tym, jak najlepiej 
sprzedać dom i dowiedział się z nich, że… to nie takie 
proste i oczywiste. Poczuł się wtedy zdezorientowany.

To normalne. Tak jak to, że w tej dezorientacji pyta-
my sąsiada lub kolegę, kogo by polecili, jeśli chcie-
liby sprzedaż nieruchomość z udziałem pośrednika. 
Na rynku jest wiele firm zajmujących się pośrednic-
twem. Niektóre są znane, z tradycjami, większe lub 
mniejsze. Inne są młode, dopiero co powstałe. Każdy 
pytany poleca  kogo innego i to wcale nie pomaga. 
Dezorientacja się wzmaga. 

Kontaktujesz się z jedną, drugą, czwartą i kolejną 
agencją. Czy Twoje oczekiwania zostaną spełnio-
ne? Nie jesteś pewny czy ten wybór jest dla Ciebie 
właściwy? Stajesz znowu w punkcie wyjścia. Podej-
mujesz decyzję, że spróbujesz sprzedawać na własną 
rękę z nadzieją, że nie wydarzy się nic niezwykłego 
i nie przytrafią się żadne trudności. Złudne myślenie: 
jeśli mogą się przytrafić, bądź pewny, że się przytrafią. 
 
Czy zdajesz sobie sprawę, że samodzielna sprzedaż 
nieruchomości stanie się Twoją pracą na pełen etat? 
Może się ona stać uciążliwym kłopotem, paraliżują-
cym Twój zorganizowany do tej pory czas i uporząd-
kowane życie rodziny. Telefon dzwoni cały dzień, 
klienci chcą oglądać, ale konieczne w tym momencie, 
natychmiast. Zrywasz się więc z pracy, bo przecież 
chcesz sprzedać. 

Jedna, druga, piętnasta prezentacja. I co? Nic. Nikt 
nie złożył godnej oferty lub oferty są poniżej Two-
ich minimalnych  oczekiwań. Dzwonią biura z całego 
miasta, że mają klienta, więc zapraszasz i podpisujesz 
kolejne umowy pośrednictwa. Twoja oferta jest już 
w kilku biurach, są prezentacje i nadal nic... 

Nowi potencjalni nabywcy pojawiają się na rynku 
każdego dnia. Mają dzisiaj ogromny wybór. Miesz-
kania, domy, działki - wszystko na wyciągnięcie ręki. 
Mogą przebierać w propozycjach, a ciągle pojawiają 
się nowe.Anna i Krzysztof Rożnowscy
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Agencje nieruchomości dysponują dużym wachla-
rzem ofert i ciągle pozyskują kolejne. Możesz być 
pewny, że nikt nie będzie się szczególnie skupiał 
na Tobie i Twojej nieruchomości, bo w puli są już 
nowe i je też trzeba prezentować. 

Tym czasem mijają kolejne tygodnie, miesiące 
i Twojej codzienności zaczyna towarzyszyć stres, 
nerwy i frustracja. Poczucie bezsilności wywołuje 
złość. Zapewne nie takiego scenariusza się spo-
dziewałeś. Ty jednak musisz żyć normalnie swoim 
życiem jak do tej pory, pracować, wozić dzieci do 
szkoły itp. Masz nadal nie sprzedany dom i stoisz 
w miejscu. 

Chcesz pójść dalej? Skontaktuj się z nami i wypró-
buj nasz system sprzedaży nieruchomości. Prze-
konasz się, że jest skuteczny w myśl hasła: „Nie-
ruchomości Lepiej sprzedawać z agentem, który 
może więcej.” 

Oto jak możemy pomóc w pięciu krokach:

krok 1: gdy chcesz sprzedać...
Zadzwoń lub napisz do nas. Umówimy się na spo-
tkanie u Ciebie i obejrzymy nieruchomość. Omó-
wimy możliwości współpracy, decyzja należy do 
Ciebie.

krok 2: wspólNy cel...
Zaproponujemy strategię cenową oraz pozosta-
łe działania krok po kroku, bo pierwsze wrażenie 
robi się tylko raz. Nam tak samo jak Tobie zależy 
na szybkiej i dobrej sprzedaży.

krok 3: oFerowaNie...
Czas na pokazanie Twojego domu światu. Musi 
być najlepszy. Naszym celem jest przeprowadze-
nie tego procesu przy jak najmniejszej ingerencji 
w Twoją codzienność, bezproblemowo, przy jak 
najmniejszym zaangażowaniu Ciebie i Twojej ro-
dziny. Ty zajmuj się tym co zawsze.

krok 4: czas Na sprzedaż...
Gdy przyjdzie czas na sprzedaż, nie stresujesz się, 
bo to nasza praca, robimy to na co dzień. Bez na-
szego udziału do wielu transakcji by nie doszło, 
tak przynajmniej twierdzi kilku naszych klientów.

krok 5: parapetówka...
Czas na świętowanie, już po wszystkim. Nieru-
chomość sprzedana, kredyt spłacony, są pienią-
dze na zakup kolejnej nieruchomości, gotówka na 
inne rzeczy... Czas ruszyć dalej.

Jeżeli chcielibyście sprawdzić, dlaczego nierucho-
mości lepiej sprzedawać z agentem, który może 
więcej, skontaktujcie się z nami niezwłocznie. 

Zadzwońcie lub napiszcie do nas.

Autor, Krzysztof Rożnowski, 
wspólnie żoną Anną

prowadzi w Koszalinie biuro 
„Indahouse Nieruchomości Lepiej”. 

Kontakt: 94 307 05 03, 
biuro@indahouse.pl

Krzysztof Rożnowski 

I   B I z n e s   I

i   4 9   i



Z ogromną pasją po drodze kariery kroczą młodzi koszalinianie - finaliści Mistrzostw 
Polski w Tańcach Latynoamerykańskich. Wiktoria Hendzel i Jędrzej Kasprzak 
oraz Natalia Stadnik i Jakub Dutka to taneczne pary, przed którymi otworem stoją 
najważniejsze parkiety świata. Są młodzi, utalentowani, pracowici i zdeterminowani, 

a przede wszystkim mają marzenia, które orbitują wokół tańca. 

To już nie hobby, 
to całe życie 
Autor: anna zawiślak  |  Fotografie: izabela rogowska 

wiktoria hendzel i jędrzej kasprzak



W sali treningowej spędzają dwie, trzy a czasem i pięć 
godzin dziennie. Każdego dnia! Rodzice przyprowadzili 
ich do Studia Tańca Pasja, kiedy mieli po trzy lata. Wy-
trwali. Z czasem dla nich taniec z zajęcia hobbystycz-
nego stał się sportem, w którym dzięki konsekwencji 
oraz ciężkiej pracy (i stałej pomocy rodziców) stają się 
mistrzami. Ten proces trwa i wciąż wymaga nowych po-
święceń. 

Robert Rowiński, utytułowany tancerz, założyciel Studia 
Tańca Pasja, mówi: - Ja w ich wieku nie byłem aż tak do-
bry. Obserwując ich treningi, przypominam sobie własną 
drogę do mistrzostwa. Taniec stał się dla mnie wszyst-
kim, podporządkowałem mu całe życie. Widzę, że oni też 
są na to gotowi.

Wiktoria Hendzel od kilku tygodni jest uczennicą liceum 
ogólnokształcącego. Ma dopiero 15 lat. W przepięknej, 
mieniącej się połyskującymi łuskami sukni, w scenicznym 
makijażu, wygląda na nieco starszą. Od pół roku tańczy 
w parze z Jędrzejem Kasprzakiem. Siedemnastolatek to 
już utytułowany tancerz, wicemistrz Polski w tańcach 

latynoamerykańskich, a także finalista wielu turniejów 
ogólnopolskich i międzynarodowych. 

Dla Wiktorii to ogromne wyzwanie i skok na głęboką 
wodę. Z automatu znalazła się w starszej kategorii wie-
kowej (16/18 latków), a w niej konkurencja jest najmoc-
niejsza. Wystarczyły trzy miesiące wspólnej pracy, oczy-
wiście poprzedzonej wcześniejszymi doświadczeniami, 
aby Wiktoria i Jędrzej zadebiutowali na Mistrzostwach 
Polski. Otrzymali tym samym najwyższą możliwą do 
osiągnięcia w tym wieku taneczną klasę A.

Natalia Stadnik i Jakub Dutka są kuzynostwem. Do Stu-
dia Tańca Pasja trzyletnią Natalię przyprowadziła mama, 
a dziewczynka pokochała taniec - mogła godzinami po-
wtarzać wyuczone kroki. Brakowało jej tylko partnera. 
Z pomocą przyszedł kuzyn Jakub. Od blisko dziesię-
ciu lat są taneczną parą, za sobą mają tysiące wspólnie 
wytańczonych godzin. Oboje uczą się obecnie w ósmej 
klasie. Oboje również myślą o wyborze klas językowych 
w szkole średniej. Marzą o karierze tanecznej, a do tego 
potrzebna jest bardzo dobra znajomość języków obcych. 
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Już teraz uczestniczą w lekcjach, campach i warsz-
tatach z tancerzami z całego świata. Choć trenują 
codziennie, wiedzą, że szkolna nauka jest bardzo  
ważna. 

Robert Rowiński komentuje: - Rodzice naszych 
podopiecznych, poza umożliwianiem im spełniania 
marzeń, mocno pilnują, by nie ucierpiały obowiązki 
szkolne. My również stawiamy sprawę jasno: szkoła 
jest ważna. Studio Tańca Pasja od wielu lat otwie-
ra drogę dla przyszłych mistrzów. To naturalne, że 
młodzi wyfruną z naszego miasta, ale przez mocną 
współpracę naszego studia z najlepszymi tancerzami 
w Polsce, choćby takimi jak Justyna Hawkins, przy-
gotowujemy ich na najważniejsze i najbardziej pre-
stiżowe imprezy. Determinacja, obowiązkowość, to 
główne cechy, jakie powinni mieć tancerze. Wyma-
gające, pełne detali treningi wymagają dokładności, 
cierpliwości. Ważna jest również fizyczność, predys-
pozycje ciała, muzykalność, prezencja. Taniec to-
warzyski jest połączeniem bardzo wielu czynników. 
To połączenie sportu, artyzmu, wielogodzinnych 
treningów i precyzyjnych ruchów, a także wysokiej 
kultury osobistej. Tancerze, którzy od dziecka panu-
ją nad swoim ciałem, mają wyuczone ruchy, a przez 
to są często uznawani za ludzi wyniosłych. W tańcu 
potrzebna jest osobowość, zdecydowanie i pewność 
siebie. Posiadanie tych wszystkich cech pozwala my-
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Natalia Stadnik i Jakub Dutka
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śleć o poziomie mistrzowskim, udziale w tanecznych 
show i karierze. 

Wiktoria Hendzel mówi: - To była długa, prawie trzygo-
dzinna rozmowa z rodzicami, kiedy powiedziałam im, że 
podporządkowuję wszystko tańcowi. Wcześniej zasta-
nawiałam się nad medycyną, jako przyszłym kierunkiem 
rozwoju. To było też marzenie moich rodziców, jednak 
taniec wygrał, bo nie wyobrażam sobie bez niego ży-
cia – śmieje się Wiktoria. – Specjalnie wybrałam taki 
profil klasy, żeby mieć więcej czasu na treningi. Dosto-
sowałam odżywianie, ćwiczę na siłowni z trenerem per-
sonalnym, a sam taniec trenuję siedem dni w tygodniu 
– dodaje. – Na początku była rytmika w przedszkolu, 
potem, kiedy na zajęciach zobaczyłam pierwszy raz ta-
niec w parze, stwierdziłam, że to jest to! Poczułam, że 
chcę iść w tym kierunku. Rodzice zabierali mnie na ta-
neczne pokazy, z których wychodziłam oczarowana. Je-
stem wdzięczna i bardzo podziwiam rodziców, że przez 
tyle lat przywożą mnie do Pasji na treningi, często bez 
względu na rodzinne uroczystości czy kosztem swoje-
go popołudnia. Jakiś czas temu rodzice i starsza siostra 
pytali mnie wielokrotnie, wystawiając na próbę, czy na 
pewno chcę wszystko podporządkować treningom. Nie 
miałam i nie mam wątpliwości, że tak. Kiedy zdarza się, 
że nie mogę tu być, czuję fizyczny brak tańca, atmosfery 
i skupienia jakie towarzyszy mi na parkiecie. 

Jędrzej zaczynał podobnie, choć jego mama nie musia-
ła go specjalnie zachęcać, gdyż sama jest instruktorką 
tańca. – Skończyłem szkołę sportową, a tam dużo pły-
wałem. Potem grałem w piłkę, ale gdzieś w tle ciągle był 
taniec. Gdy byłem mały, niechętnie mówiłem, że chodzę 
na tańce, bo nie było to aż tak popularne wśród mo-
ich kolegów, teraz zresztą też niespecjalnie się chwalę 
– uśmiecha się Jędrek. – Miałem przerwę w treningach 
i wtedy chyba zrozumiałem, że ze wszystkiego tań-
ca brakuje mi najbardziej. Od lutego trenuję wspólnie 
z Wiktorią. Na razie uczymy się siebie. Przed nami wiele 
pracy. Chcielibyśmy w najbliższym czasie wziąć udział 
w turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych. 

Wiktoria dodaje: – Dla mnie to duże wyzwanie, w naszej 
kategorii są osoby z trzech roczników, a to oznacza, że 
są to zawodnicy bardziej zgrani ze sobą i mają większe 
doświadczenie. Od Jędrka wiele się nauczę, a ja uwiel-
biam wyzwania. Mam wrażenie, że do tej pory tylko 
pląsałam, teraz bez przerwy myślę o tańcu i o tym, ile 
możemy razem zrobić. 

Oboje swoją przyszłość wiążą z tańcem. Jędrek chciał-
by być trenerem, Wiktoria myśli o dalszym doskona-
leniu w tańcu. – Taniec towarzyski to dla mnie przede 
wszystkim sport. Wysiłek fizyczny i poprzeczka jaką 
stawiamy naszemu ciału, każdego dnia jest bardzo 
wymagający. Siłownia, zbilansowana dieta, dbanie  
o siebie - to nasza codzienność – dodaje młoda tancerka. 

Natalia i Jakub też chcieliby zostać w przyszłości tre-
nerami. Najbliższy rok zapowiada się niezwykle inten-
sywnie. Mają realne szanse na zdobycie trofeów na 
Mistrzostwach Polski oraz na turniejach ogólnopol-
skich. Choć oboje mówią, że mają ciut mniej czasu dla 
swoich kolegów i koleżanek, to nie czują, aby bardzo się 

Wiktoria Hendzel i Jędrzej Kasprzak podczas 
Mistrzostw Polski w Tańcach Latyamerykańskich

Natalia Stadnik i Jakub Dutka podczas 
Mistrzostw Polski w Tańcach Latynoamerykańskich
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poświęcali, oddając się swojej pasji. Deklarują, że 
obowiązki szkolne i treningi taneczne potrafią po-
łączyć, a czuwają nad tym ich rodzice. 

Filigranowa Natalia na parkiecie zamienia się 
w skupioną i dojrzałą tancerkę. Oboje właśnie 
przymierzają nowe kostiumy. I mimo że większość 
śmiertelników, zachwycałaby się mieniącymi deta-
lami, falbanami, oni od razu testują, jak ich stroje 
zachowują się w tańcu. Bezszelestnie, ale widowi-
skowo wykonują obroty i ustawienia. 

Prawda jest taka, że ich hobby od dawna dalece wy-
kracza poza zwykłe zajęcia dodatkowe. Tancerze są 
zdecydowani i zdeterminowani. Pierwsze sukcesy 
mają za sobą, ale jest w nich nadal ogromny głód 
kolejnych. Marzenia zamienią w plany i cele, czyli 
coś realnego. 

Taki poziom samozaparcia u młodych osób jest nie-
spotykany. Choć w Studiu Tańca Pasja co roku za-
jęcia rozpoczyna wielu trzylatków, to do poziomu 
mistrzowskiego dochodzi niewielu. Jednak z roku 
na rok zainteresowanie tańcem jest coraz większe 
i to nie tylko jako aktywnością dla najmłodszych, 
ale również coś dla dorosłych. 

– Mamy zamkniętą listę zajęć high heels dla pań. 
Kobiety chcą tańczyć. Kiedyś w parach, później 
w stylach latino, teraz stawiają na mocną nieza-
leżność i pewność siebie, a te zajęcia poza setkami 
straconych kalorii to właśnie dają. Obserwuję, jak 
kobiety rozkwitają, wychodzą z uniesioną głową, to 
wiele dla nich znaczy – opowiada Robert Rowiński. 
– Pasja obchodzi piętnastolecie istnienia. Ostatni 
rok był trudny i mam nadzieję, że zamknięcie sal 
tanecznych już się nie powtórzy. Mamy całą masę 
propozycji dla najmłodszych. Zajęcia tańca towa-
rzyskiego, nowoczesnego, acro-dance, videoclip, 
hip-hop, house, a także nauka tańca dla dorosłych 
wypełnia nasze sale treningowe od rana do wie-
czora. Jestem pozytywnie zaskoczony, że w naj-
młodszych grupach wielu chętnych to chłopcy. To 
wszystko niewątpliwa zasługa telewizyjnych show 
tanecznych. Taniec, artyzm, kultura i sportowa ry-
walizacja zostały docenione. 

Wiktoria Hendzel podsumowuje: - Kiedyś koleżan-
ki się dziwiły, czemu ja ciągle chodzę na treningi. 
Chyba wydawało im się to trochę śmieszne. My-
ślały, że w szkole mam fory, bo ciągle jestem na 
parkiecie. Teraz widzę, że niektórzy patrzą z po-
dziwem, widzą, ile wkładamy w to pracy i jak długą 
drogę pokonaliśmy. Nie raz coś bolało, nie raz coś 
nie wychodziło. Najbliżsi też już wiedzą, że nasze 
życie będzie mocno związane z tańcem i wspiera-
ją nas w tym. Będąc cały czas w grze, musimy być 
nieustannie gotowi i przygotowani. Może komuś 
trudno to zrozumieć, ale my to po prostu kochamy. 
Na turniejach jest stres, ale czuję się tam jak ryba 
w wodzie. Dwa, trzy tygodnie przed takim wyda-
rzeniem trenujemy szczególnie intensywnie. Potem 
jest start i satysfakcja. To niesamowite uczucie, 
które chce się przeżywać nieustannie. 

Robert Rowiński
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Do Zaczarowanego Domku wchodzi się przez soczyście niebieskie drzwi. Za nimi kryje się prze-
strzeń tak przyjazna dzieciom, że chciałoby się, będąc dorosłym, znów na chwilę zostać przedszko-
lakiem. Przesympatyczna kadra, wnętrza, atmosfera, otoczenie, idea i oferta – wszystko tu ze sobą 
koresponduje. Właściciele – Urszula i Paweł Bartkiewicz – oddali miejscu energię, czas, doświad-
czenie, tworząc wraz z zespołem żłobek i przedszkole wyjątkowe, nastawione na pełne empatii 

towarzyszenie dzieciom w rozwoju.

PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK Z INNEJ BAJKI

Zaczarowany Domek ma już dziesięć lat

Historia Zaczarowanego Domku zaczęła się dokładnie dekadę temu. 
W 2011 roku do kameralnego przedszkola o profilu ekologiczno-ję-
zykowym trafiły pierwsze maluchy. Niewielkie grupy i odbiegający 
od sztampy program zajęć zachęcił do zapisów rodziców szukają-
cych dla dzieci placówki innej niż działające wówczas w Koszalinie. 
Urszula Bartkiewicz, właścicielka i dyrektorka przedszkola, sama 
była takim rodzicem – młodą mamą, zastanawiającą się, jakie byłoby 
wymarzone miejsce, do którego chciałaby w przyszłości posłać – 
wówczas roczną – córkę. Więc je wraz z mężem stworzyli.

dom, Nie domek

Na ulicy Kruczej przedszkole działało do sierpnia 2020 roku, ale już 
kilka lat wcześniej właściciele rozpoczęli poszukiwania nowej siedzi-
by. Trwały one niemal trzy lata, bo poza kryteriami, jakie postawili 
sami, budynek ze względu na przeznaczenie oświatowe musiał speł-
niać restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa. Szukali obiektu w dobrej 
lokalizacji, z ładnym otoczeniem, miejscem na obszerny plac zabaw 
i parking. Oczywiście miał być większy niż domek, choć – jak przy-
znają z uśmiechem – nie aż tak. Ostatecznie zdecydowali się kupić 
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piętrowy budynek należący do nieistniejącej już Bałtyckiej 
Wyższej Szkoły Humanistycznej, posadzony na 3 tys. m kw. 
w północnej części ulicy Batalionów Chłopskich.

Patrząc na budynek dziś, trudno uwierzyć, że te 950 m kw. 
w momencie zakupu był dosłownie ruiną. – Kiedy go pierw-
szy raz zobaczyłem, to wiedziałem, że czeka nas mnóstwo 
pracy – wspomina Paweł Bartkiewicz. – Był w opłakanym 
stanie. Wymiany wymagało w zasadzie wszystko: instalacje 
elektryczne i hydrauliczne, dach, okna, podłogi. Do tego mu-
sieliśmy projekt dostosować do wielu wymogów technicz-
nych, w tym infrastruktury ppoż. Rozebraliśmy go w zasadzie 
do murów i postawiliśmy od nowa. Chyba łatwiej i taniej by-
łoby wybudować nowy (śmiech).

Modernizacja zaczęła się w 2016 roku i trwała ponad dwa 
lata. Wyzwaniowy charakter i koszty całej operacji (właści-
ciele nazywają ją wyczynem) obiekt rekompensuje kubaturą, 
która pozwoliła urządzić dwie wygodne, przestrzenne kon-
dygnacje dla różnych grup dzieci, oraz otoczeniem – to spo-
kojna, cicha okolica, z mnóstwem okalającej ją zieleni. Jest 
i duży plac za budynkiem, wyposażony w znakomitej jakości 
zabawki plenerowe oraz altanę służącą m.in. występom arty-
stycznym. Powoli powstaje na nim też Zaczarowany Ogród, 
tworzony przez dzieci w ramach zajęć ekologicznych. W pla-
nie jest dobudowanie do tarasu do części, w której znajduje 
się żłobek.

Urodę Zaczarowany Domek zawdzięcza zmysłowi artystycz-
nemu Urszuli Bartkiewicz – koncepcja estetyczna i aranżacja 
jest w całości jej autorskim dziełem. Poza wykształceniem 
pedagogicznym, pani Urszula jest plastykiem i mogła swoje 
talenty dekoratorskie wykorzystać, kreując przestrzeń, któ-
ra w niczym nie przypomina upstrzonych misiami, kwiatka-
mi i gwiazdkami przedszkolnych wnętrz. Nie ma w niej nic 
przypadkowego, począwszy od nieoczywistej kolorystyki, 
wzornictwa, po urokliwe detale, często zresztą wykonywane 
samodzielnie. Wnętrza są nowoczesne, przestronne, urzą-
dzone adekwatnie do potrzeb dzieci w różnym wieku. Przy-
tulne, ale nie infantylne.

Na parterze znajduje się żłobek i przedszkole, wyżej samo 
przedszkole. Na najwyższym piętrze, przeznaczonym dla naj-
starszych dzieci, zachowane zostały stare belki stropowe, co 
przypomina o historycznym charakterze budynku i pięknie 
wpisuje w nieco loftowy klimat. – Miałam konkretną wizję 
i precyzyjnie ją realizowałam – mówi o projekcie Urszula 
Bartkiewicz. – Zamysł narodził się jako odpowiedź na pyta-
nie, komu i czemu ma ta przestrzeń służyć. Wnętrza miały 
być niebanalne, przyjemne w odbiorze, ale nie przesadnie 
udekorowane, bo dzieci w ciągu dnia mają mnóstwo bodź-
ców, a zasoby ich regulacji w którymś momencie się kończą. 
Poza tym chciałam, by były na tyle uniwersalne, żeby ewen-
tualne zmiany stały się łatwe do przeprowadzenia i nie wy-
magały radykalnych działań.
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przedszkole Jest dla dzieci!

Powstała według powyższych zamierzeń przestrzeń 
w zasadzie odzwierciedla ogólną koncepcję i zasady 
funkcjonowania Zaczarowanego Domku. Wszystkie 
płaszczyzny łączy słowo „kreatywność”, odmieniane 
przez wszystkie przypadki w kontekście programu, ka-
dry, a przede wszystkim dzieci. – Chcieliśmy stworzyć 
przedszkole, w którym karty pracy są punktem wyjścia, 
a nie szablonem, w który wtłacza się działalność przed-
szkola – mówi Urszula Bartkiewicz. – Nie trzymamy się 
jednej metody wychowawczej, bardzo by nas to ograni-
czało. Integrujemy różne podejścia pedagogiczne i czer-
piemy z nich to, co najlepsze.

W programie dydaktycznym przedszkola można doszu-
kać się podobieństw do metody montessori nastawio-
nej na podnoszenie kompetencji społecznych i emocjo-
nalnych czy modelu skandynawskiego kładącego nacisk 
na otwartość, swobodę i kontakt z naturą, ale niczego 
nie osadza się tu w sztywnych ramach i niczego nie robi 
na siłę.

Zajęć tematycznych jest w Zaczarowanym Domku 
mnóstwo. Językowe, artystyczne, ruchowe, sporto-
we, kulinarne, ekologiczne, rozwojowe, terapeutyczne, 
zdrowotne... – jest w czym wybierać. Jednak nie chodzi 
o to, by dzieciom wypełnić czas wyłącznie edukacją, ale 
też pozwolić im na zwykłą zabawę. – Ofertę dopasowu-
jemy do faktycznych zainteresowań, a nie aktualnych 
trendów – zaznacza Paweł Bartkiewicz. – Jeśli coś się 
nie sprawdza, po prostu znika z listy, choćby było mod-
ne. Przedszkole jest dla dzieci. Niby oczywistość, ale nie 
zawsze praktykowana. Coś co nam, dorosłym, wydaje 
się super, niekoniecznie robi wrażenie na dzieciach.
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kreatywNie, zNaczy ciekawie

Ogromną wagę właściciele Zaczarowanego Domku przykładają do 
inwencji nauczycieli. Pozwala ona, by życie codzienne przedszkola, 
ale też wyjątkowe okazje, wydarzenia, imprezy okolicznościowe 
miały niebanalny charakter. Kadra pedagogiczna liczy dwadzieścia 
osób i jest mocno zróżnicowana pod względem wieku oraz do-
świadczenia zawodowego. Znajdziemy w niej zarówno niedawne 
absolwentki uczelni pedagogicznych, jak i nauczycielki wychowania 
przedszkolnego oraz opiekunki dziecięce z kilkunastoletnim stażem. 
– To świadomy zabieg – podkreśla Urszula Bartkiewicz. – Młodsze 
osoby wnoszą energię, zapał, świetnie posługują się nowymi tech-
nologiami, przydatnymi w pracy. Starsze – wiedzę, spokój, konstruk-
tywność. Łączenie kontrastujących osobowości w pary pedagogów 
prowadzących grupy świetnie się sprawdza, bo pozwala balansować 
energię, wykluczać ewentualną rywalizację czy konkurencję i wyko-
rzystywać różne umiejętności w pracy dydaktycznej.

Dyrektor przedszkola przyznaje też, że poza kompetencjami i wy-
kształceniem kierunkowym, które zawsze są ogromnym atutem, 
w doborze pracowników kieruje się intuicją i ta jej nie zawodzi. – 
Chodzi o porozumienie, charakter, sposób bycia – wyjaśnia. – Zbu-
dowaliśmy dzięki temu wspaniały zespół, z którego jestem dumna.  

Nauczyciele mają swobodę w prowadzeniu zajęć, a do dyspozycji 
potrzebne materiały i narzędzia dydaktyczne. Sale są wyposażone 

w ciekawe, kreatywne zabawki, ale z doświadczenia placówki wy-
nika, że wyobraźnię dzieci może pobudzić nawet zwykły karton, 
jeśli się je umiejętnie zachęci do zabawy. Pedagodzy biorą udział 
w szkoleniach (w tym roku odbyło się już sześć), wyjazdach integra-
cyjnych i weekendowych oraz mogą liczyć na wsparcie w realizacji 
pomysłów, rozwoju zawodowym oraz relacjach z rodzicami. – Praca 
pedagoga wymaga wielu umiejętności, a jedną z nich jest komuni-
kacja z rodzicami, bo są oni niezwykle istotną częścią społeczności 
placówki – mówi Urszula Bartkiewicz. – Muszę zaznaczyć, że tę 
społeczność mamy naprawdę fantastyczną.

Warto też podkreślić, że rodzice mogą też liczyć na wsparcie 
w przypadku problemów wychowawczych. Placówka współpra-
cuje z psychologiem dziecięcym, który w razie zaobserwowanych 
trudności u któregoś z dzieci jest proszony o konsultację. – Zaczy-
namy też kształcić pedagogów w zakresie oligofrenopedagogiki, by 
w przyszłości stworzyć grupę integracyjną dla dzieci z niepełno-
sprawnością – mówi Urszula Bartkiewicz. – Chcemy się do tego jak 
najlepiej przygotować i mieć pewność, że zapewnimy im możliwości 
rozwoju i nabycia kompetencji.

kręciołki, wiercipiętki, traJkotki...

...oraz szczebiotki, chichotki i pleciugi. To zamiast muchomorków, 
motylków i biedronek, czyli zwyczajowych nazw grup przedszkol-
nych. Jak można się domyślić, dość obrazowo opisują one zasoby 
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energetyczno-ruchowe mieszkańców Zaczarowanego Domku. 
Skąd pomysł? Poza poczuciem humoru – z obserwacji. Ideą wy-
chowawczą jest w przedszkolu towarzyszenie dzieciom w roz-
woju: nienachalne, pełne uważności, empatii i sympatii. Wy-
posażanie ich w umiejętności, które sprawią, że plecak szkolny 
będzie lżejszy. Podopieczni – obecnie jest ich 140 – dorastają 
w poczuciu bezpieczeństwa i tego, że są ważni.

Choć Zaczarowany Domek pod każdym względem wykracza 
poza standardy placówek przedszkolnych, jedynym kryterium 
przyjęcia dzieci do placówki jest kolejność zgłoszeń.

Właściciele podkreślają, że tworzą przedszkole z sercem i czuć 
to od pierwszej chwili. O swoim przedsięwzięciu mogą rozma-
wiać bez końca i z zaangażowaniem, jakiego nie da się udawać. 
Pani Urszula odpowiada za płaszczyznę merytoryczną, prowadzi 
kadrę, tworzy program. Pan Paweł, inżynier, dzieli czas między 
przedszkole, w którym odpowiada za sprawy techniczne, organi-
zacyjne i marketing, a własną firmę. Ona – spokojna i rzeczowa, 
on – żywiołowy zadaniowiec. Przykład, że z dwóch odmiennych 
żywiołów może powstać coś bardzo wartościowego.

Nie kryją dumy z tego, co zbudowali, a pierwszą dziesiątkę ob-
chodzą z satysfakcją. Bo czemu się nie cieszyć, jeśli o zapisy do 
Zaczarowanego Domku pytają rodzice, których dzieci jeszcze nie 
ma na świecie?

Przedszkole i Żłobek
ul. batalionów chłopskich 85

75-309 koszalin

tel : +48 507 436 002
info@zaczarowany-domek.pl

www.zaczarowany-domek.pl
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Uczniowie Centrum Języków Obcych Arena - 
niezależnie od wieku - zgodnie podkreślają, że 
jest to nauka inna niż ta, którą dotychczas znali: 
nastawiona na konwersację i komunikatywność, 
oparta na oryginalnych materiałach, prowadzo-
na w kreatywny i inspirujący sposób.  
Amy Szymańska, założycielka i dyrektor CJO Are-
na, od początku jej istnienia miała za cel uczyć 
według metodyki odmiennej niż stosowana 
w większości polskich szkół. Dlatego dużą wagę 
przywiązuje do atmosfery panującej w grupach 
i relacji między lektorami, a uczniami. 

Życzliwa 
atmosfera 
przełamuje 
bariery 
językowe 

Amy Szymańska posiada licencję w nauczaniu języka angielskie-
go Applied Languages on Business ISLAIN i Master of English 
Language and Comunication in crosscultural studies, jest także 
native speakerem oraz tłumaczem języka francuskiego i arab-
skiego. Pracę zaczęła zaraz po studiach, które ukończyła na uni-
wersytecie w Tunisie. 

Jej pasją jest metodyka nauczania języków obcych. Opierając się 
na wiedzy wyniesionej z uniwersytetu oraz własnych doświad-
czeniach stawia na indywidualną relację między lektorem a gru-
pą lub uczniem: - Warto jak najwięcej dowiedzieć się osobach, 
z którymi pracujemy, poznać ich świat. Dzięki temu nie uczymy 
języka w oderwaniu od rzeczywistości. Wtedy w procesie ucze-
nia pojawiają się emocje, a one ułatwiają zapamiętywanie, opa-
nowywanie kolejnych elementów. 

W poprzednim wydaniu „Prestiżu” przedstawiliśmy lektorów 
CJO Arena – oprócz jednego, Andreasa Kuhnle, który dołączył 
do zespołu niedawno.

Andreas posługuje się biegle językami niemieckim i włoskim 
oraz angielskim, hiszpańskim i niderlandzkim (w szkole uczył 
się również rosyjskiego i francuskiego). Niemiecki zna, bo uro-
dził się w Niemczech. Dorastał i większość życia spędził zaś we 
Włoszech i Hiszpanii, ponieważ tam odwiedzał swoich dziad-
ków. Angielski doskonalił w Anglii i w Australii, gdzie miał okazję 
mieszkać. Niderlandzki poznał w trakcie pięcioletnich studiów 
w holenderskim Utrechcie, gdzie studiował nauczanie języka 
angielskiego i niemieckiego a następnie rozwijał swoją pasję 
w pracy jako nauczyciel języków obcych. 

Przyjechał do Koszalina w sierpniu tego roku, bo jak mówi, chciał 
robić coś innego niż dotychczas, a podejście stosowanie w Arenie 
bardzo mu się spodobało: - Nie tylko w Polsce, ale także w innych

krajach, nauka języka jest nadal prowadzona w starym stylu - 
mówi Andreas. - Nie stawia się na komunikatywność i umiejęt-
ność przekazywania najważniejszych informacji, ale za to ciągle 
powtarza się gramatykę. Osoby uczące się w taki sposób mają 
w sobie wiele obaw, ponieważ nie chcą popełniać błędów i wsty-
dzą się mówić. W Arenie stawia się na konwersacje tak aby Kur-
sanci chcieli doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne, a to 
klucz do swobodnego władania językami obcymi. 

W Arenie uczą się zarówno dorośli, jak również dzieci i młodzież 
– indywidualnie i w grupach. Różne są motywacje do poznawania 
języków obcych w przypadku osób dorosłych. Najczęściej jest 
to potrzeba związana z pracą, choć czasami coś zupełnie inne-
go - chęć samodzielnego porozumiewania się za granicą podczas 
wyjazdów wakacyjnych albo po prostu przyjemność wynikająca 
z poznawania czegoś nowego. 

W przypadku angielskiego biznesowego zajęcia odbywają się czę-
sto bezpośrednio w firmach. Możliwa jest również nauka indywi-
dualna. W lipcu tego roku do zespołu dołączyli nowi nauczyciele. 
Mają oni różne temperamenty, reprezentują różne typy osobowo-
ści i podejście do zawodu, ale łączy ich entuzjazm i pasja. Wszyst-
ko, by wspólnie stworzyć coś wyjątkowego. Prowadzą standar-
dowe zajęcia językowe, ale również wspólnie realizują projekt, 
polegający na przygotowywaniu autorskich materiałów dydak-
tycznych. Jak podkreśla Amy Szymańska: - Nie każdy podręcznik 
jest jednakowo wartościowy. Kiedy tworzymy własne materiały, 

Autor: andrzej mielcarek |  Fotografie: alla boroń 

Amy Szymańska
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stają się one adekwatne do naszych potrzeb. Nauczyciele nie mu-
szą szukać pomocy w różnych źródłach, a uczniowie kupować wie-
lu książek - materiały znajdą w jednym miejscu. Zależało mi na tym, 
by współpracować z osobami, które podobnie jak ja będą chciały 
podjąć wyzwanie, jakim jest stworzenie autorskich podręczników 
do nauki języka angielskiego.

W zespole młodych i kreatywnych twórców – oprócz wspomnia-
nego Andreasa Kuhnle – są jeszcze Fedia Harrath i Khouloud Hkimi 
współpracujące ze szkołą od dwóch lat, a także Theodora Mousta-
ki z Grecji i Andrea Monacis z Włoch. Wszyscy uczą języka angiel-
skiego, a także dwóch, a nawet trzech innych języków: włoskiego, 
francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i arabskiego. 

Zatrudnienie native speakerów w roli lektorów dla Amy Szymań-
skiej było kluczowym założeniem od początku istnienia szkoły. – 
Szukałam osób chcących robić coś niezwykle ważnego, ponieważ 
ucząc języków obcych otwieramy wielu osobom możliwość jaką 
jest poznanie świata niezależnie od tego, ile ma się lat. Zależy mi 
na tym, aby atmosfera w Szkole była przyjacielska, tak aby każdy 
z nas lubił to co robi, a nasi Kursanci chcieli spędzać z nami swój 
czas i poszerzali swoje własne horyzonty. 

Amy nie miała problemu ze znalezieniem chętnych do współpracy 
obcokrajowców. Jakie zastosowała kryteria przy wyborze pracow-
ników? Tak to wyjaśnia: - Kompetencje zawodowe to oczywistość, 
ale równie istotne są określone cechy. Przede wszystkim cierpli-
wość i pozytywna energia, którą potrafią dzielić się z otoczeniem, 
bo nasi nauczyciele muszą umieć pracować z dziećmi a także oso-
bami dorosłymi. Nasz Zespół tworzą młode osoby, otwarte na 
świat i skupiające się na ciągłym poszerzaniu własnej wiedzy, którą 
z chęcią dzielą się z innymi. Zachęcamy do nauki, ponieważ lekcje 
można rozpocząć w dowolnej chwili, a my na Was czekamy i zapra-
szamy do wspólnej przygody w odkrywanie języków obcych - za-
chęca Amy Szymańska.

Khouloud Hkimi

Andreas Kuhnle

Theodora Moustaki

Fedia Harrath

Arena Centrum Języków Obcych
ul. Zwycięstwa 126, Koszalin

e-mail: arena.edunet@gmail.com
Tel.: +48 576 714 207  |  Tel.: +48 782 114 917
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Ich rodzinne zjazdy gromadzą po kilkaset osób, lecz to i tak tylko część rodziny. Trudno zasiąść przy 
jednym stole, ale to nieistotne. Ważne, żeby się zobaczyć i sobą nacieszyć. 

Trzebiatowskich trudno zliczyć  

Kiedy szłam na spotkanie z przedstawicielami tego znamie-
nitego kaszubskiego rodu, czułam się jak przybysz z innego 
świata, którego każde pytanie będzie popisem tożsamościo-
wej ignorancji. Wyobrażałam sobie pobłażliwe uśmiechy 
i odpowiedzi udzielane tonem uprzejmego politowania oso-
bie, która mieszka na Kaszubach zaledwie od jednego poko-
lenia. Czy ktoś taki może zrozumieć niuanse zawiłej historii 
kaszubskich rodzin? 

Tymczasem spotkałam się z tak życzliwym przyjęciem, 
że niemal od pierwszej chwili poczułam się jak członek ich 
wielkiej familii. Otwarci, przyjaźni, przepełnieni misją, ale 
bez zadęcia i zbędnego patosu. Mimo że mogą się poszczy-
cić udokumentowaną historią rodziny sięgającą XV wieku, 
rodowymi herbami, Radą Rodzin, Kapitułą Medalu Księcia 
Bogusława X i własnym sztandarem. 

koleBka rodu

Trzebiatowscy wywodzą się z Trzebiatkowej, czyli wsi leżą-
cej w okolicach Bytowa, w mikroregionie zwanym Gochami. 
Pierwsze zapisy na temat miejscowości pochodzą z 1345 
roku. Jednak udokumentowane zapisy o rodzinach z Trze-
biatkowej przyniósł rok 1515, gdy otrzymały one akt nada-

nia ziemi od księcia pomorskiego Bogusława X. Ponad 500 
lat temu darował on grunty przedstawicielom sześciu rodzin: 
Chamier,  Jutrzenka, Malotka, Pank, Reszka  i  Zmuda. 

Do dzisiaj w kręgu Trzebiatowskich przetrwały cztery z nich. 
Panków już w ogóle nie ma, zaś rodzina Reszka wprawdzie 
istnieje, ale jej przedstawiciele nie kultywują świadomości 
przynależności do grona rodów z Trzebiatkowej. W Polsce 
najwięcej jest Zmudów, w Niemczech – Malotków. 

Duża część członków rodu wraca dzisiaj do dwuczłonowych 
nazwisk, które  w czasach komuny działały jak stygmat. 
W języku polskim dwuczłonowe nazwiska, które wskazują 
na pochodzenie noszących je osób z różnych rodów (a nie są 
złożeniem nazwiska panieńskiego i mężowskiego) zwyczajo-
wo zapisuje się bez łącznika. Stąd góralskie: Alicja Bachleda 
Curuś albo Andrzej Gąsienica Makowski i kaszubskie: Ewa 
Zmuda Trzebiatowska albo Marta Żmuda Trzebiatowska.  

gdzie Nie spoJrzeć - trzeBiatowscy

Trudno dokładnie zliczyć, ilu ich jest. Na całym świecie pew-
nie kilkanaście tysięcy. Około pięćset osób uczestniczących 
w rodzinnym zjeździe w Chojnicach wypełniło całą bazylikę,  

Autor: beata ostrowska  |  Ilustracje: archiwum rodzinne
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a na jubileuszowe spotkanie w Szczecinie – razem z przyjaciółmi i go-
śćmi - stawiło się około tysiąca. 

Oczywiście najliczniejsza grupa Trzebiatowskich żyje na Kaszubach 
i Pomorzu. Duża część przedstawicieli rodu mieszka w Niemczech 
i Stanach Zjednoczonych. Na amerykańskie zjazdy Trzebiatowskich 
przyjeżdża po około 1500 osób. Część z nich przybyła w 2015 roku na 
jubileuszowy szczeciński zjazd z okazji 500-lecia rodu. Dla wielu z nich 
była to pierwsza wizyta w  Polsce. 

Współcześni przedstawiciele rodu przyjmują mnie w zakładach Prze-
twórstwa Ryb „Łosoś” w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, 

gdzie nestor rodu i prezes Rady Rodzin, Edmund Zmuda Trzebiatow-
ski, znany słupski przedsiębiorca, zasiada w Radzie Nadzorczej. Obec-
ni byli też Krystian Zmuda Trzebiatowski, emerytowany przedsię-
biorca z podkoszalińskiego Unieścia i Tomasz Zmuda Trzebiatowski, 
twórca wydawnictwa BIT z Gdańska. Jedynym przedstawicielem linii 
Jutrzenka jest Paweł, inicjator rodowych zjazdów. 

-  Dzisiaj, gdzie by nie spojrzeć, tam są Trzebiatowscy. Właściwie 
w każdym zakątku kraju.  Teraz jadąc w Polskę, otwieram tele-
fon, dzwonię i  mówię: słuchaj przyjeżdżam do twojego miasta, 
będę, wpadnę. Nawet nie trzeba hotelu – śmieje się pan Paweł.  
- Ale nie zawsze tak było.

Prawie 1000 osób zjawiło się na rodzinnym zjeździe w Szczecinie
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w poszukiwaNiu korzeNi 

Paweł Jutrzenka Trzebiatowski urodzony w Gdyni, dzisiaj mieszka 
Wejherowie i od lat prowadzi rodzinny biznes. Pomimo nawału zajęć, 
myśl o odszukaniu dalszych członków rodziny i swoich korzeni  od 
dawna nie dawała mu spokoju. Ojciec pochodzący z Sulęczyna drze-
wo genealogiczne znał tylko do pokolenia pradziadków. 

– Tak długo go męczyłem, aż powiedział: jedź do ciotki Tereski do 
Bytowa, ona będzie wiedziała więcej. Ciotka z kolei mówi: pojedzmy 
do Lipusza, do Urszuli. I to był strzał w dziesiątkę, bo Urszula wyjęła 
księgę rodzinną, w której spisani byli  przodkowie do połowy XVIII w. 
Kopalnia wiedzy. Znalazłem w niej swojego dziadka, ale na nim nieste-
ty nasza linia się kończyła. Nie myślałem jeszcze wtedy o  zjazdach ro-
dowych, moim celem było uzupełnienie naszej linii, miałem też coraz 
silniejsze poczucie tożsamości kaszubskiej. Zacząłem więc dzwonić do 
Trzebiatowskich, którzy mieszkali w Trójmieście i w ten sposób zebra-
ła się grupka pięciu osób, które potem zorganizowały pierwszy zjazd. 

Inspiracją dla nich był zainicjowany w latach 90. przez inne kaszub-
skie rody, głównie Borzyszkowskich i Kiedrowskich, ruch zjazdów na 
Kaszubach. Na szczęście 20 lat temu były jeszcze w użyciu książki te-
lefoniczne. Pan Paweł spisał Trzebiatowskich z całej Polski i wysłał  do 
nich zaproszenie na pierwszy zjazd  do Somin i Leśna. Ku zaskoczeniu 
grupy inicjatywnej, przyjechało aż 300 osób. Niewiele z nich znało się 
wcześniej, a jeszcze mniej utrzymywało kontakty. Nawet moi gospo-
darze wcześniej się nie znali. Poza Krystianem i Edmundem, którzy 
pochodzą z tej samej wsi, z  Łąkiego Szlacheckiego.

Na kolejnych zjazdach rodzina stopniowo zaczęła się poznawać, 
przypominać, odradzały się więzy, które przez lata słabły nie tyl-
ko na skutek zawirowań historycznych, ale zwykłych losowych,  
ludzkich. 

- Mój pradziadek miał 18 dzieci z dwiema żonami. I tak  Tomasz po-
chodzi z rodziny od strony pierwszej żony pradziadka, a Krystian – od 
drugiej. W sposób naturalny więzi między tymi dwoma rodzinami nie 
było, albo były bardzo słabe. Takich sytuacji było więcej. I nagle na 
pierwszym zjeździe Tomasz  mówi do mnie „wujku” – opowiada  Kry-
stian Zmuda Trzebiatowski. 

- Niesamowite było obserwować ludzi, którzy przyjeżdżali po raz 
pierwszy na zjazd. Mieliśmy już wypracowany system pomocy w od-
krywaniu tożsamości: „nowych” zwykle odsyłaliśmy do Zdzisława,  
który odpytywał, kto był ojcem, dziadkiem, skąd pochodzili i wskazy-
wał powiązania rodzinne. Ludziom oczy się otwierały, szczęki opadały, 
gdy dowiadywali się o swoich korzeniach, kto czyim jest kuzynem i po 
jakiej linii. Nagle, w wieku często dojrzałym, zostali wciągnięci w ro-
dzinny wir. W szoku byli zwłaszcza ci dotąd samotni, gdy nagle okaza-
ło się, że nie są sami, że mają rodzinę i to na dodatek  tak liczną – śmieje 
się pan Krystian. 

eee, Nie ma do czego wracać 

Zdarzały się też sytuacje, gdy na zjazdach spotykali się ludzie, którzy 
się wcześniej znali, ale nie wiedzieli, że są rodziną! Nie wszyscy bo-
wiem noszą rodowe nazwisko. 

- Mamy różną wrażliwość i na różnym etapie życia odczuwamy po-
trzebę poznania swojej tożsamości. Jednym przychodzi to bardziej 
naturalnie, innym trudniej i później – mówi Tomasz Zmuda Trzebia-
towski, którego ojciec urodził się w Gdyni, a on sam już w Wejhero-
wie. - Gdy pytałem ojca o nasze pochodzenie, machał tylko ręką i mó-
wił: oj, nie ma do czego wracać. Nie mogłem się niczego dowiedzieć 
o swojej rodzinie, bo ojciec wciąż tylko machał ręką, aż umarł w marcu 
2000 roku, nie doczekawszy pierwszego zjazdu. I nagle, latem tegoż 
roku, dzwoni „jakiś Paweł” i mówi coś o rodzie, o zjeździe, a ja za oj-

Biblioteczka, czyli książki powstałe po każdym ze zjazdów
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cem myślę: eee, nie ma do czego wracać. Ale Paweł dzwoni jeszcze 
raz i jeszcze raz, więc wreszcie powiedziałem: no dobra, pojedziemy. 

I tak Tomasz jeździ na zjazdy już od 20 lat. Podobnie jak on, inni za-
bierają już na nie swoje dzieci. Dzisiaj młode pokolenie na szczęście 
chce odkrywać swoją tożsamość. - Aby zaszczepić w nich poczucie 
tożsamości rodzinnej, uciekaliśmy się nieraz do drobnej korupcji. Aż 
tu nagle, po kilku latach i kilku zjazdach dzieci przestały się buntować. 
Przychodzi dzień, gdy pada pytanie: tata, kiedy kolejny zjazd? Czy bę-
dzie mecz, czy przyjedzie ten i tamten? – opowiadają.

Nocleg dla 500-osoBoweJ rodziNy

Organizacja zjazdów to nie lada wyzwanie logistyczne. Gdzie położyć 
spać kilkuset gości, czym ich nakarmić, jakie atrakcje przygotować? 
Dlatego ostatniego dnia zjazdu zaczynają się  przygotowania do ko-
lejnego. 

Rada Rodzin, w skład której każdy może wejść i zaangażować się w or-
ganizację, określa miejsce i wyrusza na rozpoznanie terenu. Sprawdza, 
czy jest tam  ośrodek, w którym wszyscy mogą się zakwaterować: - 
Szukamy noclegów dla co najmniej 200 osób i odpowiednio dużych 
sal, abyśmy mogli się pomieścić na spotkaniach – mówi Paweł. - Pod-
czas zjazdu w Trzebiatkowej mieszkaliśmy u miejscowych rodzin, cała 
wieś nas nocowała, ponad 100 osób ulokowaliśmy u ludzi w domach. 

Każdy zjazd trwa trzy-cztery dni, a zaczyna się mszą świętą. Pod-
czas pierwszego  spotkania głównym celebransem był członek rodu 
- ksiądz Zygmunt Jutrzenka Trzebiatowski, wieloletni proboszcz z Li-
pusza, który w czasie zjazdu miał 94 lata. 

W 2009 roku poświęcony został sztandar Trzebiatowskich. Jego 
jedna strona przedstawia Gryfa Kaszubskiego na złotym tle oraz ka-
szubskie zawołanie „Më Trzymomë z Bodżiem!”, druga herby rodzin 
Jutrzenka, Malotka, Zmuda na tle zielonym (kolor regionu Gochy) oraz 
rodzinne zawołanie „Rodziną silni”. 

Po mszy program każdego zjazdu nabiera tempa: są prelekcje, wykła-
dy, genealogia, wystawy, koncerty, a po południu i wieczorem rodzin-
na integracja: mecze, ogniska, wspólne śpiewy i zabawa. I niekończące 
się rozmowy. Na każdym zjeździe najbardziej zasłużeni dla rodu Trze-
biatowskich odznaczani są medalem Bogusława X. Kapituła Medalu 
wyłoniona z Rady Rodzin przyznaje je za rozsławianie nazwiska lub  
działalność  na rzecz członków rodu. 

Każdemu zjazdowi towarzyszy nowe wydawnictwo książkowe, które 
zawiera nie tylko opis poprzedniego spotkania, ale jest też kontynu-

acją pogłębianej wciąż i odkrywanej w szczegółach historii rodu, jego 
poszczególnych członków i ich dokonań. 

Pionierem badania dziejów rodu był Herbert von Zmuda Trzebiatow-
ski, który już w latach 30. XX w. stworzył fundamenty jego genealogii, 
mając dostęp do archiwów, które w czasie wojny zginęły. W latach 50. 
i 60. przyjeżdżał z Berlina na Kaszuby, chodził od domu do domu, od-
wiedzał rodziny i zbierał materiały. 

złote czasy dla kaszuBów

Może dzisiaj ojciec Tomasza nie machałby ręką, mówiąc: eee, nie ma 
do czego wracać. Po latach niezrozumienia Kaszubów, ich spuścizny 
i odrębności,  przyszły dla nich wreszcie dobre czasy. 

- Ostatnie 20 lat to złoty czas, nikt już na nas nie patrzy spode łba, 
a język kaszubski nauczany jest  w szkołach. Tego nigdy wcześniej nie 
było – mówią zgodnie moi gospodarze. – My z Edmundem mówimy 
po kaszubsku, ale już z pisaniem jest gorzej, a za starzy jesteśmy na 
naukę. Ale nasza młodzież, dzieci i wnukowie mają taką możliwość – 
cieszy się Krystian Zmuda Trzebiatowski.

- No i przestaliśmy się wstydzić, że jesteśmy Kaszubami. Przeciwnie – 
to nas wyróżnia . Kiedyś jak chciałem siostrze dokuczyć, to mówiłem 

Autorka tekstu ze swymi rozmówcami

I   S P O Ł E C Z E Ń S T W O   I

i   6 7   i



do niej na ulicy po kaszubsku, a ona czerwieniała ze złości – wspomina 
Edmund Zmuda Trzebiatowski. 

Po II wojnie światowej Niemców, a często też Kaszubów, którzy byli 
postrzegani jako Niemcy, wysiedlano. Musieli opuścić swoje gospo-
darstwa, więc ludzie przestali się przyznawać do swojej kaszubskości: 
- Pokłosiem tego było pozbywanie się jednego członu z tych naszych 
dwuczłonowych nazwisk - mówi Paweł Jutrzenka Trzebiatowski. - 
Dla nas jest ważne, aby uświadamiać sobie nasze dziedzictwo i poka-
zywać je w prawdzie. Trzebiatkowa leżała na granicy Rzeczpospolitej 
i Prus, po stronie pruskiej. Skomplikowana przygraniczna historia tej 
ziemi sprawiła, że połowa ludności była protestancka a połowa ka-
tolicka, mimo że wszyscy wywodzili się z tych samych kaszubskich 
rodzin Malotków,  Zmudów, czy Jutrzenków. Z czasem tożsamość 
religijna przełożyła się na tożsamość narodową, katolicy czuli się Pola-
kami, a protestantom bliższa stawała się kultura niemiecka. W związ-
ku z tym na naszych zjazdach spotykamy się z niektórymi  rodzina-
mi z Niemiec, które wywodząc się z Trzebiatkowej, mają poczucie 
niemieckiej tożsamości, ale co ciekawe, czują się wciąż Kaszubami. 
Przykład naszych rodów pokazuje jak skomplikowana, ale też bardzo 
ciekawa jest historia ziem i społeczności przygranicznych.

potraFili się dogadać 

Trudna historia Kaszubów i ich zawiłe losy bez wątpienia miały wpływ 
na ich dzisiejszą  aktywność zawodową. Zdecydowana większość 
Trzebiatowskich to ludzie przedsiębiorczy, prowadzący własne fir-
my. – Przedsiębiorczość to nasza cecha rodowa – śmieje się Krystian 
Zmuda Trzebiatowski, którego czworo rodzeństwa także prowadzi 
własne firmy. – Pewnie wynika to z faktu, że Kaszubi nigdy nie chcieli 
czuć się wyrobnikami, podlegać komuś i pracować dla kogoś. Branie 
spraw we własne ręce, a tym samym odpowiedzialności za siebie, 
mamy po prostu w genach. 

Przekazywana przez pokolenia ambicja dochodzenia do sukcesu pra-
cą na własny rachunek ukształtowała ludzi rzutkich i aktywnych. Ani 
Paweł i jego rodzeństwo, ani jego kuzynostwo nigdy nie pracowali na 
etacie. Jak tłumaczy, wynika to z jednej strony z silnej potrzeby nieza-
leżności, zaś z drugiej - z brania odpowiedzialności za własne czyny. 

- Na Kaszubach w związku z tym, że nie było dużych majątków, nie 
było poddaństwa, nie było feudalizmu, Kaszuby były enklawą wol-
nych ludzi – mówi Paweł. -  To nawet nie jest niechęć do pracy u in-
nych, lecz po prostu nasza normalność. Praca na swoim jest dla nas 
czymś naturalnym. Do tego dochodzi wyniesione od pokoleń kaszub-
skie poczucie godności. 

Silnie zakorzenione u Trzebiatowskich poczucie niezależności na 
szczęście nie wyklucza idei współpracy, dzięki której przez 20 lat uda-
ło się im odnaleźć i odbudować rodzinną   społeczność.  Wytrwałość 
w budowaniu tej wspólnoty sprawiła, że są dzisiaj najbardziej znanym 
i najliczniejszym kaszubskim rodem. Inne rodziny z Kaszub także or-
ganizują zjazdy, ale odbywają się one nieregularnie lub raz na kilka lat, 
a Trzebiatowscy spotykają się nieprzerwanie od 20 lat. Tę ciągłość 
przerwała jedynie pandemia, uniemożliwiając organizację dwóch 
ostatnich zjazdów, które miały się odbyć w Tuchomiu i Greifswaldzie. 
Kolejny ma się odbyć w  2022 w Greifswaldzie. Jego organizacji pod-
jęły się  niemieckie linie rodów.  

Młode pokolenie po swojemu demonstruje dumę z rodowej tradycji
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Od blisko ośmiu stuleci rozpościera swe potężne ramiona nad kolejnymi pokoleniami 
kołobrzeżan. Dawniej świecznik Jana Apenghetera w dni świąteczne rozświetlał 
wnętrze bazyliki, obecnie jest jednym z najcenniejszych zabytków Kołobrzegu. Mało 
brakowało, by przetrwawszy wojenne zawieruchy, za sprawą pospolitych złodziei 

zniknął na zawsze.

Średniowieczny świecznik, 
który o mało nie przepadł 

Autor: łukasz gładysiak 

HistOria JEDNEgO PRZEDMIOTU

czterometrowej wysokości świecznik z 1327 r. podziwiać można 
w południowej nawie kołobrzeskiej bazyliki (fot. łukasz gładysiak)
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Każdy, kto odwiedza wnętrze kołobrzeskiej bazyliki, zatrzy-
muje się w nawie wschodniej przed nietypowym, ale przede 
wszystkim zdecydowanie ponadgabarytowym zabytkiem. 
Świecznik ważący około 900 kilogramów, mierzący czte-
ry metry i posiadający ramiona o prawie czterometrowej 
rozpiętości jest największym tego rodzaju przedmiotem 
w Polsce i jednym z zaledwie pięciu na świecie. – Nie ulega 
wątpliwości, że to wyjątkowy obiekt, nie tylko ze względu 
na swoją metrykę. Przyglądając się mu, zaczynamy rozumieć, 
na czym polegał obrazkowy charakter przekazu religijne-
go w średniowieczu – mówi Mikołaj Klorek z sianowskiego 
Studia Historycznego Huzar, które na co dzień zajmuje się 
badaniem pomorskiego dziedzictwa kulturowego, edukacją 
humanistyczną oraz opieką nad zabytkami.

Rzeczywiście, kołobrzeski kandelabr nawiązuje do znanych 
biblijnych motywów: – Jego kształt i zdobienia ramion w for-
mie liści nawiązują do żydowskiej menory, ale odnoszą się 
również do przypowieści o krzewie winnym oraz latoroślach. 
Siedem świec to z kolei symbol sakramentów oraz darów 
Ducha Świętego. Z kolei w osi umieszczono figury aposto-
łów oraz aniołów – wylicza nasz rozmówca. - Oglądając za-
bytek, warto zwrócić również uwagę na postacie lwów oraz 
smoków zdobiące podstawę, które przywołują na myśl walkę 
Trójcy Świętej z szatanem. 

dzieło mistrza JaNa

Fundatorem zabytku był Gotfryd de Wide, dziekan kapituły 
kołobrzeskiej bazyliki (zapis o sfinansowaniu monumental-
nego obiektu zawarł w testamencie). Jak głosi umieszczo-
na przy podstawie inskrypcja, świecznik wykonany został 
w 1327 roku. Odlano go z brązu w Getyndze, w zakładzie 
należącym do Jana Apenghetera: – Już ten moment w dzie-
jach przedmiotu wydaje się zagadkowy. Przyjmuje się, że 
Apengheter to nazwisko jego twórcy. Warto podkreślić, że 
w dialekcie dolnoniemieckim określenie to oznacza wprost 
artystę odlewającego figury z metalu, zatem bardziej pra-
widłowe wydaje się nazywanie autora po prostu „Mistrzem 
Janem” – wyjaśnia Mikołaj Klorek. - Ten sam odlewnik uzna-
wany jest również za autora innego, wyjątkowego, kołobrze-
skiego artefaktu, wyobrażającej lwią głowę kołatki – antaby, 
która aktualnie znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowe-
go w Szczecinie. Spod jego ręki wyszło również kilka innych 
unikatowych przedmiotów, zachowanych na terenie Nie-
miec.

Zgodnie z intencją fundatora, świecznik od drugiej połowy 
lat dwudziestych XIV w. aż do końca XIX stulecia znajdo-
wał się w prezbiterium katedry. Był w tym okresie nie tylko 
świadkiem przemian, jakie przechodził hanzeatycki a potem 
pruski Kołobrzeg, ale także kluczowych wydarzeń w historii 
miasta. Podczas trzykrotnego oblężenia przez wojska rosyj-
skie w wojnie siedmioletniej, uległ uszkodzeniu spowodo-
wanemu ostrzałem artylerii. Kolejny raz, również armaty, 
lecz tym razem napoleońskie, zniszczyły swym ogniem trzy 
ramiona oraz tyle samo figur. Czasowo zastąpiły je drewnia-
ne repliki. Elementy te, ponownie odlane z brązu, uzupełnili 
specjaliści z Muzeum Rzemiosła w Berlinie, którzy remon-
towali bazylikę w latach 1886-1890. Co ciekawe, fundusze 
na ten cel pochodziły najprawdopodobniej z reparacji wo-
jennych wypłaconych Niemcom przez pokonaną w czasie 
wojny 1870-1871 r. Francję. Przed końcem XIX w. kandelabr 
przeniesiony został przed ołtarz; świece płonęły na nim we 
wszystkie dni świąteczne.

kłopotliwy łup

Do 1943 roku świecznik Jana Apenghetera wykorzystywany 
był przez kołobrzeskich duchownych tak samo jak wcześniej. 
Wtedy miejscowy pastor - Paul Hinz - otrzymał polecenie, by 
na wypadek alianckich nalotów zabezpieczyć najcenniejsze 
przedmioty w kościołach. 

detale świecznika apenghetera: figury lwów u podstawy 
oraz apostołów na kolumnie odlano, tak jak i resztę 
zabytku, z brązu (fot. łukasz gładysiak)
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W krótkim czasie w jednej z nisz bazyliki zamurowano cztery wi-
szące kandelabry, wykonaną w 1470 roku figurę Matki Boskiej 
z Chrystusem oraz część obrazów. Niektóre większe obiekty, jak 
gotycką chrzcielnicę oraz stalle, wywieziono poza miasto – odpo-
wiednio do Dygowa i Charzyna. Świecznik Jana Apenghetera ukry-
to, po rozmontowaniu, w katedralnej kotłowni.

15 marca 1945 r. śródmieście zostało opanowane przez zdo-
bywającą Kołobrzeg 1. Armię Wojska Polskiego. Trzy dni póź-
niej niemiecki garnizon Festung Kolberg złożył broń. Niedługo 
potem przez miasto przetoczyła się fala grabieży; najpierw 
dokonali jej stacjonujący tutaj żołnierze Armii Czerwonej, po 
nich nadciągnęli pochodzący z głębi Polski szabrownicy. Część 
ukrytych, cennych przedmiotów zdobywcom dawnego Kolberg 
wskazywali sami niemieccy mieszkańcy, chcąc najpewniej w ten 
sposób przypodobać się nowej władzy.

Oficjalna informacja na temat dzieł sztuki, które znajdować 
się mogą w skrytkach zrujnowanej katedry pojawiła się po raz 
pierwszy 21 października 1945 r. To właśnie wtedy za sprawą 
jednego z polskich pionierów  - Jana Sporysza - o tym fakcie 
poinformowany został urząd Wojewody Pomorskiego w Ko-
szalinie. Do Kołobrzegu skierowano przedstawiciela Referatu 
Kultury i Sztuki Urzędu Pełnomocnika Rządu RP na Obwód 
Koszalin. Raport z oględzin sporządzono nieco ponad tydzień 
później. Wśród wymienionych w nim obiektów figuruje opisy-
wany w tekście świecznik, który w tym czasie trafił na plebanię 
położonego niemal w sąsiedztwie bazyliki kościoła Św. Marcina.

W leżącym w ruinach Kołobrzegu dbałość o zabytki, tym bar-
dziej „poniemieckie”, zdecydowanie nie należała do priorytetów. 
Porządkujący miasto, często przypadkowi oraz pojawiający się 
tutaj na krótki czas ludzie, dopełnili grabieży tego, co do tej pory 
przetrwało. Łupem złodziei padły także części XIV-wiecznego 
kandelabru; jak sygnalizował ówczesny proboszcz, ks. Szymon 

Grodzki, z „małego kościoła” zniknęły figury lwów, podstawa 
oraz elementy kolumny i ramion.

ŚwieczNik uratowaNy

Poszukiwania części świecznika ruszyły na dobre za sprawą Jana 
Frankowskiego. W sierpniu 1946 r. przyjechał on do Kołobrze-
gu, by objąć stanowisko w tworzącym się polskim szkolnictwie. 
Jako pasjonat historii, inwestując skromne, prywatne środki za-
czął gromadzić pozostałości po przeszłości regionu. Doprowa-
dził również do powstania Towarzystwa Miłośników Kołobrzegu 
a w przyszłości – muzeum regionalnego (współcześnie: Muzeum 
Oręża Polskiego). Skradzione części opisywanego zabytku znalazł 
w lokalnych skupach złomu. Wykupił je przy wsparciu Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej. Gest władzy nie był bezinteresow-
ny – stanowił część rozgrywki między komunistami a Kościołem.

Pod koniec grudnia 1958 r. zabytek został skatalogowany i, jesz-
cze niekompletny, stanął w budynku kołobrzeskiej biblioteki, któ-
rej Frankowski był wtedy dyrektorem. Właściwy i profesjonalny 
proces kompletowania oraz renowacji świecznika rozpoczął się 
wiosną 1961 r. za sprawą Feliksa Ptaszyńskiego, wojewódzkiego 
konserwatora zabytków w Koszalinie. Prowadzone w Warszawie 
prace dobiegły końca w listopadzie 1963 roku. Odnowiony obiekt 
trafił do Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z adnotacją, 
by przekazać go władzom kościelnym, gdy tylko „nadarzy się bez-
pieczna dla tego rodzaju działań stosowność”.

Grunt pod powrót dzieła Mistrza Jana na jego właściwe miej-
sce pojawił się w chwili powołania do życia Diecezji Koszalińsko
-Kołobrzeskiej (1972 r.). Jego orędownikami stali się zarówno bp 
Ignacy Jeż, jak i proboszcz bazyliki, ks. Józef Słomski. W 1981 
r. świecznik dotarł w końcu do katedry. Początkowo ustawiono 
go przy wschodniej ścianie nawy południowej, by w latach 90. 
przenieść na jej skraj. Tam podziwiać go można współcześnie.

kołobrzeska bazylika na fotografii pocztówkowej z pierwszej połowy XX w. 
znajdujący się w jej wnętrzu świecznik był świadkiem wszystkich kluczowych 
wydarzeń w mieście od połowy XiV w. (archiwum prywatne).

świecznik jana 
apenghetera przed 
ołtarzem bazyliki  
w kołobrzegu – 
pocztówka wydana  
w okresie 
międzywojennym 
(archiwum prywatne).
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- Nosiłam w sobie coś, co nie pozwalało mi odetchnąć pełną piersią. Coś, co obez-
władnia i „odcina prąd”. Arteterapia sprawiła, że wróciłam do początku, zabierając ze 
sobą wszystkie dotychczasowe doświadczenia. Teraz rodzi się we mnie „wiem”, a wraz 
z nim siła sprawcza – mówi Kama Pasierbek, inicjatorka koszalińskich warsztatów ar-

teterapii „Z Głową w Chmurach”.

Arteterapia leczy, 
bo uwalnia emocje 

Autor: anna zawiślak  |  Fotografie: jagoda domańska

Kama Pasierbek wspomina własne doświadczenia: - Jeszcze rok 
temu nie wiedziałam, co dalej. Nie miałam planu, odczucie zawie-
szenia towarzyszyło mi każdego dnia. Moje „nie wiem” dotyczyło 
wszystkiego. Podjąć się pracy na etacie? A może zacząć budowanie 
nowej przestrzeni dla siebie? Może powinnam przeprowadzić się 
do innego miasta? A może do innego kraju? Moje „nie wiem” było 
obciążające, niemal paraliżujące. Intuicyjnie wróciłam do początku, 
do sztuki, do spotkań w kręgach ludzi, przy których czuję się bez-
piecznie. Przez siłę sprawczą, jaką daje sztuka, zaczęłam „wracać 
do siebie”. Arteterapia jest połączeniem wszystkich moich zainte-
resowań: sztuki, natury, człowieka. Uwalnia kreatywność. 

Zgodnie z definicją Brytyjskiego Stowarzyszenia Arteterapeutów, 
arteterapia jest formą psychoterapii, która traktuje media artystycz-
ne jako podstawowy sposób komunikacji. We wspierającym środo-

wisku, któremu sprzyja relacja terapeutyczna, uczestnik arteterapii 
może tworzyć obrazy i obiekty, w celu ich interpretacji i dzielenia się 
znaczeniami, które mogą być z nich odczytane. To pomaga ludziom 
lepiej zrozumieć naturę ich problemów i trudności. To z kolei może 
prowadzić do pozytywnej, trwałej zmiany w postrzeganiu siebie, re-
lacjach oraz ogólnie rozumianej jakości życia.

Jak to się zaczęło? Kama wyjaśnia, że od zawsze zwracała uwagę 
na ludzi chorych psychicznie. Dla niej ich postawa życiowa i cho-
roba wydobywały się z głębokiej wrażliwości. Po maturze w ko-
szalińskim „Plastyku”, szukała dla siebie odpowiednego kierunku. 
Spróbowała nauki na wydziale leśnictwa i socjologii. Ostatecznie 
zdecydowała się na pedagogikę i ukończyła w warszawskiej Aka-
demii Pedagogiki Specjalnej, w Instytucie Edukacji Artystycznej, 
studia w Pracowni Rzeźby ze specjalizacją Arteterapii. 
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kama pasierbek jest zanurzona w wielu 
inicjatywach. prowadzi koszaliński krąg kobiet, 
zajęcia promujące porozumienie bez przemocy 
(nVc), twórcze plastyczne warsztaty dla rodziców 
i dzieci, wraca z alternatywą szkolnej edukacji 
w duchu szkół demokratycznych. od września 
br. regularnie spotyka się na zajęciach arteterapii 
z dorosłymi pod hasłem „z głową w chmurach”.

obcowanie ze sztuką przynosi ukojenie, wycisza, 
obniża poziom stresu. arteterapia ma wiele twarzy, 
można wyrażać się w niej poprzez tworzenie bajek, 

taniec, śpiew, rozmowy o oglądanych filmach 
i czytanych książkach. w warsztatach z „głową 

w chmurach” częściej uczestniczą kobiety. mężczyźni 
rzadziej przyznają się do traum, a jeszcze rzadziej 

próbują je oswoić. na szczęście i to się zmienia. 

Jak podkreśla, studia - głównie za sprawą kreatywnych i inspirujących 
prowadzących - zdefiniowały jej zainteresowania i pozwoliły określić, 
co mogłaby robić w przyszłości. Marzenia o klinicznej pracy z najciężej 
chorymi psychicznie pacjentami przerodziły się w decyzję o przeniesie-
niu energii na pracę z dziećmi, na budowanie nowej edukacyjnej prze-
strzeni. Ważną inspiracją była tu również lektura książki Alexandra S. 
Neilla zatytułowanej „Summmerhill”. 

Na wzór brytyjskiego pierwowzoru Kama dążyła do stworzenia szkoły 
kształcącej wolne i szczęśliwe dzieci, czujące w sobie sprawczość i ja-
sno odczytujące swoje potrzeby. Tak powstała Wolna Szkoła BAZA, 
a w niej nauka nieprzymuszona, wydobywająca się z wewnętrznej mo-
tywacji i ciekawości świata. Potem przyszedł moment na życie rodzinne 
i dziecko. 

Teraz w centrum staje arteterapia. Nasza rozmówczyni mówi: - Będąc 
na klasycznych spotkaniach z terapeutą, komunikujemy się poprzez 
słowa, w arteterapii - poprzez siłę tworzenia. Sam proces tworzenia 
jest oczyszczający. Odblokowuje rzeczy, które w nas „siedzą”. Ciekawa 
jest droga, którą dochodzimy do tego, jak wyrazić nasze emocje, nasze 
traumy. Arteterapia jest formą „czyszczenia” siebie. Wydobycia z głębi 
siebie obrazów, które w tym momencie zostają nazwane. Na naszych 
warsztatach nie oceniamy. Spotykamy się w bezpiecznym miejscu, 
w małych grupach. Dobieram temat, dobieram technikę i przygotowuję 
materiały. Rozmawiamy o temacie, potem każdy we własnym tempie 
coś tworzy, odzwierciedlając swój stan emocji. Tu absolutnie nie liczą 
się „zdolności”, tylko uwolnienie w sobie siły działania. Zajęcia kończą 
się omówieniem przez autorów prac, ale nie jest to punkt obowiązkowy. 
Im dalej idziemy, tym bardziej się otwieramy i sięgamy do bardziej złożo-
nych tematów, czasami do długo noszonych ran. Samo wypowiedzenie 
ich na głos, w kręgu bezpiecznych i zaufanych ludzi, oczyszcza – pod-
kreśla Kama Pasierbek.

Podczas wakacji Kama Pasierbek prowadziła plenerowe, kilkudniowe 
warsztaty. Spokojne miejsce, wieś, kilka wspólnych dni i sporo tera-
peutycznych, twórczych wyzwań: – Warsztaty wyzwoliły we mnie to, 
na co czekałam, czyli moje „wiem”. Każda z nas opuszczała plener ze 
swoim „wiem”, ze swoimi uwolnionymi emocjami i odczuciami. Zaska-
kującymi, a czasem czekającymi na oczyszczenie. Przebywanie w krę-
gu osób, nawet obcych, ale spotkanych we wspólnym terapeutycznym 
celu, wspiera i otwiera. Marzą mi się warsztaty arteterapii dla matek 
i córek – mówi.

Zmienia się stosunek większości społeczeństwa do terapii psycholo-
gicznych. Już nie wstyd powiedzieć, że uczestniczy się w terapii, czy ma 
się ochotę na poprawę zdrowia psychicznego. Szczególnie, kiedy mo-
żemy skierować swoje kroki do miejsca i osób, które nie oceniają i choć 
zajęcia są grupowe, to pracę nad sobą wykonuje się absolutnie indywi-
dualnie. Kama Pasierbek uważa, że powiedzenie, iż to terapeuta „pro-
wadzi” kogoś, jest nieaktualne: - Terapeuta towarzyszy, wspiera, jest 
obecny. Arteterapia to coś, co możemy również praktykować sami dla 
siebie. Po serii wspólnych zajęć, uczestnicy znają zasady, znają metody 
i w chwili wewnętrznej potrzeby mogą samodzielnie tworzyć i uwalniać 
swoje emocje, a także poczuć moc sprawczą.

I   S P O Ł E C Z E Ń S T W O   I
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Polacy kochają zwierzęta domowe. W 38-milionowym kraju hodujemy ich blisko 21 milionów. Pra-
wie połowa z nas mieszka z psem, 37 proc. deklaruje posiadanie kota, 12 proc. ma rybki akwariowe, 
a 6 proc. trzyma w mieszkaniu ptaki. Coraz więcej wydajemy na swych podopiecznych – wartość 
sprzedaży detalicznej produktów zoologicznych osiągnęła już poziom 3,5 mld zł rocznie i wciąż ro-
śnie. O psach i o kotach, a także o nas samych rozmawiamy z Anetą Młynarczyk, zoopsychologiem 

i petsitterką, zajmującą się zawodowo opieką nad zwierzętami.

Jak rozmawiać trzeba z psem

- Nasze życie kręci się wokół zwierząt, to fakt niezaprzeczalny. pan-
demia wzmocniła to zjawisko?
- Tak,  bywa że mamy bzika na puncie swoich zwierząt. Pandemia 
rzeczywiście wzmogła to zjawisko. Kilkumiesięczne zamknięcie 
w domach spowodowało, że nasze relacje ze zwierzętami się zacie-
śniły. Życie przeniosło się do sieci, szybciej dostrzegaliśmy możli-
wość zakupu atrakcyjnych zabawek, akcesoriów – na przykład „sper-
sonalizowanej”, czyli szytej na miarę obroży i smyczy. Rozwinęła się 
mocno oferta szkoleniowa, pojawiły się webinary skierowane do 
opiekunów zwierząt, chociażby o psiej komunikacji czy diecie kota. 
Warto wspomnieć, że lockdown spowodował, iż niektóre osoby zde-
cydowały się w tym właśnie okresie na kupno lub przygarnięcie psa. 
Mieliśmy czas, łatwiej było przeprowadzić trening czystości szcze-
niaka oraz zbudować pozytywną więź. 

- czyli same plusy?
- Niestety jest też druga strona medalu. Lęk separacyjny. Już na po-
czątku pandemii behawioryści przestrzegali opiekunów. Radzili, by 
w miarę możliwości zostawiać zwierzę samo, chociażby realizując 
zadania zawodowe w drugim pokoju. Kiedy my wróciliśmy do pracy, 
do szkół, zwierzęta na nowo zostały bez nas w domach. Niektóre bar-
dzo to przeżywają, nie potrafią sobie poradzić ze swoimi emocjami, 
rozłąka jest dla nich nie do zniesienia, zwłaszcza jeżeli już wcześniej 
występowały braki w socjalizacji. Gdy zwierzę chodzi panicznie krok 
w krok za opiekunem, demoluje mieszkanie lub gdy sąsiad zwraca nam 
uwagę na nadmierne szczekanie - warto poprosić o pomoc specjalistę.   

Podczas gdy w mediach pojawiały się informacje o wzroście adopcji 
psów, drastycznie rosła liczba kotów żyjących na wolności. Pande-

Autor: anna zawiślak  |  Fotografie: nikola moskal
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mia spowodowała trudniejszy dostęp do usług, także weterynaryj-
nych, spadła liczba kastracji. Niekontrolowane rozmnażanie kotów, 
również właścicielskich, to ogromny problem. Zwierzęce azyle są 
przepełnione, na domy czekają koty w typie rasy, długowłose czy 
z szylkretowym futerkiem. Wcześniej chętni zgłaszali się po takie 
bardzo szybko. Trudno jest pomóc wszystkim. 

- pies i kot są naszymi pupilami, a my kim jesteśmy dla nich?
- Są pupilami, czasem powiernikami naszych tajemnic, zwłaszcza gdy 
jest się nastolatkiem. Uczą nas odpowiedzialności za żywą istotę, 
szacunku, akceptacji. Niekiedy pełnią funkcję trenera personalnego. 
Dzięki nim wstajemy z kanapy i wyruszamy z wędką na kocie łowy 
lub wychodzimy z domu na spacer i obcujemy z przyrodą.   

My dla nich również jesteśmy towarzyszem, przyjacielem, nauczy-
cielem, wsparciem. Spędzamy wspólnie czas, bawimy się, obdarzamy 
zwierzęta pieszczotami, czułością. W przypadku podopiecznych po 
przejściach pozwalamy zapomnieć o wcześniejszych, złych doświad-
czeniach, pokazujemy, że człowiek również może być dobry. 

Jesteśmy ich karmicielami, ale bywamy również współpracownika-
mi, jak w przypadku psów policyjnych, ratowniczych, pracujących 
w dogoterapii czy asystentów osób z niepełnosprawnością.

- czym powinniśmy się kierować, kiedy myślimy o posiadaniu psa 
lub kota? 
- Przede wszystkim tym, jaka jest nasza sytuacja. Jak pracujemy, ile 
mamy czasu, który możemy poświęcić zwierzakowi. Psy wymaga-
ją regularnych spacerów, z kotem należy się bawić. W jakim wieku 
są domownicy? Jeżeli w domu są dzieci, a rodzina marzy o kotku, 
warto rozważyć adopcję kota rocznego lub trochę starszego. Jego 
charakter będzie już znany, w zabawie będzie ostrożniejszy. Jeżeli 
senior rodu chciałby kolejnego psiego towarzysza, nie obdarowuj-
my go szczeniaczkiem, a poszukajmy wspólnie pieska kilkuletniego. 
Bardzo często kierujemy się odruchem serca czy zachwytem nad 
piękną mordką ze zdjęcia, a na przyjęcie nowego domownika warto 
jest się przygotować. Kupując sprzęt AGD szukamy informacji, opi-
nii, porównujemy parametry. Decydując się na żywe zwierzę, które 
w przypadku kota może mieszkać z nami nawet do 20 lat, tym bar-
dziej powinniśmy coś o nim wiedzieć. 

Czy będzie to zakup rasowego psa czy kota z hodowli? Jeżeli tak, 
nie kierujmy się modą, lecz zapoznajmy się wcześniej z opisem danej 
rasy, obciążeniami genetycznymi.  A może warto rozważyć przejęcie 
ze schroniska lub fundacji? 

- czy tak zwana adopcja zwierząt jest dla każdego?
- Tak bardzo ogólnie to powiedziałabym, że nie. Nie dla każdego. 
Pewne sytuacje - brudzenie w domu, lęki, agresja, obrona zasobów 
- mogą niektórych przerosnąć, możemy nie być na nie gotowi. Ale je-
żeli do adopcji dobrze się przygotujemy, znamy nasze oczekiwania co 
do przyszłego zwierzęcia, wiemy, co my możemy jemu zaoferować, 
adopcji towarzyszy behawiorysta, zoopsycholog czy wolontariusz 
ze schroniska lub domu tymczasowego, z którym szczerze porozma-
wiamy, to jestem przekonana, że uda się z powodzeniem połączyć 
zwierzę z opiekunem. 

- a czy przesyt miłości może skrzywdzić zwierzę?
- Może, tylko to nie będzie przesyt miłości, ale brak znajomości po-
trzeb. Zdarza się, że zafundujemy zwierzętom problemy zdrowotne 
czy behawioralne. Otyły piesek robi maślane oczka i tak ładnie prosi 
o parówkę, a później nie jest w stanie pobiegać w parku. Albo kilku-
kilogramowy, którego opiekun zawsze bierze na ręce, gdy w pobliżu 
jest inny pies. Taki maluch na każdym spacerze będzie zestresowany. 
Małe psy „z miłości” niestety zbyt często traktowane są jak zabawki. 

Swoje potrzeby fizjologiczne załatwiają na maty, ubierane są w zbyt 
wymyślne, a przez to mało wygodne wdzianka, a na zewnątrz wyno-
szone tylko w torebkach. 

- hotele, restauracje, centra handlowe deklarują otwartość na 
zwierzęta. co na to zwierzęta?
- Z pewnością miły gest, warto się jednak przyjrzeć temu bliżej. Je-
śli chodzi o możliwość zabrania ze sobą psa, a już w szczególności 
kota, do galerii handlowej, traktowałabym to bardzo indywidualnie. 
Pamiętajmy, że w tego rodzaju miejscach jest przeważnie głośno, 
dużo się dzieje. Nie każde zwierzę lubi takie sytuacje.  Pies często 
wysyła tzw. sygnały uspokajające, świadczące o stresie. Opieku-
nowie nieznający psiej komunikacji są tego nieświadomi. Obecność 
zwierzęcia powinna być również komfortowa dla innych. Do części 
hoteli owszem, można przyjechać z podopiecznym, ale kiedy nas nie 
ma w pokoju, zwierzę często nie może zostać samo – pytajmy o to 
przy rezerwacji. Są i takie miejsca noclegowe, w których zwierzęta 
traktowane są jako pełnoprawni goście i czeka na nie osiatkowany 
balkon czy wybieg. W naszym turystycznym regionie masa psów 
spędza całe dnie na plaży, w pełnym słońcu. Z całą pewnością nie 
jest to ulubiona rozrywka czworonogów. Zwierzę potrzebuje miejsca 
i czasu na odpoczynek, nie zawsze w naszym ludzkim rozumieniu. 
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- czy to znaczy, że zwierzę można „przebodźcować”?
- Niestety tak. Dla zwierząt niekorzystne będzie zarówno środo-
wisko zbyt ubogie (np. brak miejsc do wspinaczki czy obserwacji 
w przypadku kota), jak i sytuacje, gdy pies czy kot jest przestymu-
lowany. Prosty przykład - pies i piłeczki. Bieganie z nimi i przyno-
szenie ich właścicielowi sprawia psom wiele radości i daje możli-
wość fizycznego zmęczenia. Warto nauczyć psa aportowania, ale 
trzeba również pamiętać, że aktywność ta może zwiększać stres 
u zwierzęcia. Czasem mamy wrażenie, że pies jest „wybiegany”, 
a wraca do domu i dalej jest pobudzony. Zwierzę powinno umieć 
odpoczywać. Dla psa duże znaczenie wyciszające ma węszenie, 
żucie, gryzienie. Dlatego tak ważne jest zapoznanie się z potrzebami 
gatunkowymi zanim zaprosimy zwierzę pod nasz dach. Będziemy żyć 
pod nim wspólnie nawet kilkanaście lat, niech będzie to dobre życie.

- odejście ukochanego zwierzaka przeżywamy dotkliwie. porów-
nać to można ze stratą bliskiej osoby. 
- To zawsze trudny i bolesny moment. Dla nas, ludzi, ale również 
dla pozostałych w domu zwierząt. Często odruchowo nasz wzrok 
biegnie w stronę miejsc, gdzie do tej pory lubił przesiadywać nasz 
pupil. A tam pusto. Czasem po przyjściu do domu witamy się utar-
tymi słowami jak przez kilka, kilkanaście ostatnich lat. I nie ma ra-
dosnego szczekania czy ocierania się o nogi. 

Zdarza się, że sami nie zauważamy, że moment odejścia ukochane-
go zwierzęcia zbliża się nieubłaganie. Podjęcie decyzji o eutanazji 
nie jest proste. Zadajemy sobie pytanie, czy to ten dzień. Moim 
zdaniem lepiej jest pomóc zwierzęciu odejść o jeden dzień za szyb-
ko niż pozwolić cierpieć o jeden dzień za długo. Szkoda, że Kosza-
lin, ponad stutysięczne miasto, nie ma cmentarza dla zwierząt. 
Mogłoby to być miejsce, które dawałoby niektórym z nas ukojenie. 

Każdy na swój sposób radzi sobie z żałobą. Mnie osobiście ze stra-
tą adoptowanej suczki pomogły pogodzić  się  wiersze Barbary Bo-

rzymowskiej. Serce opiekunów kotów ukoją wersy Franciszka J. 
Klimka. Żałoba jest potrzebna, ale warto się rozglądać za nowym 
„futerkiem”. Nie zapomnimy w ten sposób o naszym dawnym to-
warzyszu, ale większości z nas będzie łatwiej. 

- Bywa, że nie możemy mieć zwierząt w domu, z wielu powo-
dów. Jak można zaspokoić potrzebę pomagania im?
- Jeżeli nie mamy alergii, możemy mieć kontakt fizyczny 
ze zwierzęciem, to warto zostać wolontariuszem w schro-
nisku czy fundacji. W takich miejscach zajęcie zawsze się 
znajdzie. Spacer z psem, zabawa z kotem. Często już sama 
obecność człowieka wpływa pozytywnie na socjalizację. 
Karmienie, prace porządkowe - każda para rąk jest na wagę  
złota. 

Organizacje prozwierzęce szukają również chętnych do pomocy 
przy prowadzeniu zbiórek, bazarków, przygotowywaniu ogło-
szeń adopcyjnych. Wykażemy się wtedy nie tylko miłością do 
zwierząt, ale również umiejętnością korzystania z mediów spo-
łecznościowych, robienia zdjęć, opisów.

Ważne jest też wsparcie finansowe czy rzeczowe, do którego 
gorąco zachęcam, np. w postaci wysokomięsnej karmy w pusz-
kach, podkładów, budek dla kotów wolnożyjących. Potrzebują-
ce zwierzęta będę wdzięczne.

Dla niektórych pomoc bezdomniaczkom może być zbyt trud-
na emocjonalnie. Ale i na to jest sposób. Związek Kynologiczny 
w Polsce też potrzebuje osób, które aktywnie włączą się w po-
moc przy organizacji wystaw.

Pomagać można w każdym wieku, od przedszkolaka po seniora. 
Warto jednak pamiętać, że pomaganie to nie tylko ogromne ser-
ce, ale przede wszystkim rozsądek i wiedza.
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Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia 
(UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową 
zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkic  samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej 
realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO2. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki 
pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO2 uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być 
w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mogą się różnić od rzeczywistych 
w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO2
zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości 
od najwyższych do najniższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji 
materiału. Peugeot Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Peugeot zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można 
uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: https://www.peugeot.pl/swiat-marki-peugeot/innowacje-i-technologie/wltp.html 
Oferta leasingowa FREE2MOVE LEASE® jest skierowana do przedsiębio ców. Założenia przyjęte do kalkulacji: cena katalogowa brutto 124 900 zł, okres leasingu 
36 miesięcy i roczny przebieg 20 000 km, wpłata początkowa 10%, miesięczna rata leasingowa netto: 1 194 zł (zawiera Assistance + samochód zastępczy). 
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Zgoda na udzielenie leasingu jest uzależniona od zdolności kredytowej klienta 
ustalanej zgodnie z procedurami Leasingodawcy - PSA Finance Polska Sp. z o.o. Szczegóły oferty znajdą Państwo u Autoryzowanego Dealera Peugeot.

CENA JUŻ OD

1 194 ZŁ 
NETTO/MIES
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Niekończąca się przyjemność
Skorzystaj z oferty specjalnej przy zamówieniu online

Mojsiuk Motor, ul. Koszalińska 89, Stare Bielice k/Koszalina
tel.: 94/34 25 100, www.mojsiukmotor.peugeot.com.pl, www.facebook.com/PeugeotMojsiuk



Właściciele hotelu Imperiall w Sianożętach inwestują konsekwentnie nie tylko w bazę wypoczynko-
wą (latem ruszył czterogwiazdkowy Imperiall Apart), lecz również w zaplecze rehabilitacyjno-lecznicze. 
Wzbogaciło się ono niedawno o służące zaawansowanej diagnostyce narządu ruchu USG z Dopple-
rem oraz nowoczesny aparat Dermapen 4 TM, umożliwiający odmładzanie skóry metodą mezoterapii 
mikroigłowej. Choć hitem oferty medycznej Imperiall Resort & MediSpa pozostaje niezmiennie komora 
służąca tlenoterapii hiperbarycznej, profesjonalne zabiegi fizykalne, terapia manualna i kinezyterapia 

również niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem.

Imperiall Resort & MediSpa zapewnia możliwość komplekso-
wego zadbania o zdrowie i urodę. Dobroczynny dla organizmu 
jest sam pobyt nad morzem. Wzbogacony o dodatkową sty-
mulację w medycznym SPA - poprzez masaże czy fizykotera-
pię - pozwala szybko zregenerować siły i poprawić kondycję.

Ważne, że z zaplecza rehabilitacyjnego i kosmetologicznego 
mogą skorzystać nie tylko goście hotelu, lecz również osoby, 
które w nim się nie zatrzymały – na przykład mieszkańcy Ko-
szalina czy okolic.

szyBka diagNoza, skuteczNa rehaBilitacJa

Kontuzje przytrafiają się nie tylko sportowcom. Do prawidło-
wego i skutecznego leczenia ich skutków potrzebna jest szyb-

ka diagnoza. Dlaczego? Im wcześniej zaczniemy walkę z bólem 
lub kontuzją, tym szybciej wrócimy do pełni zdrowia.

W Imperiall Resort & MediSpa można liczyć na komplekso-
we badanie wraz z leczeniem. Aparat USG narządu ruchu to 
sprzęt, który pomaga od razu określić rodzaj urazu:  - Wcze-
śniej nie mieliśmy możliwości, by ocenić stopień zmian uszko-
dzonego mięśnia, więzadła czy kaletki. Szybka reakcja w nie-
których przypadkach jest niezwykle ważna, dlatego teraz przy 
pomocy USG możemy od razu ustalić plan leczenia lub nawet 
w ten sam dzień rozpocząć rehabilitację – informuje mgr Kamil 
Machmudow, fizjoterapeuta z Imperiall Resort & MediSpa.

USG wykorzystywane w Imperiall Resort & MediSpa pozwala 
również uzyskać tzw. efekt Dopplera, to znaczy ocenić stan 

USg narządu ruchu, mezoterapia i tlenoterapia 
– hity Imperiall Resort & MediSpa

Autor:  adam różański  | Fotografie: marcin betliński
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tętnic i żył. Istota badania polega na wykorzystaniu zmiany częstotli-
wości fal ultradźwiękowych, które odbijają się od krwinek płynących 
w naczyniach krwionośnych. Następnie fala dźwiękowa jest przetwa-
rzana na obraz badanej części ciała. USG Doppler jest nieinwazyjne 
i bezbolesne. W przypadku kontuzji w obrębie narządu ruchu, urzą-
dzenie USG wyposażone w Dopplera pozwala określić ukrwienie da-
nego ścięgna i ocenić nie tylko stopień zmian, ale i nadzorować proces 
jego przebudowy. To kluczowa informacja dla osób oczekujących upo-
rania się z nieustającym i dokuczliwym bólem.

Sposób oraz technika leczenia są równie ważne, jak szybka diagnoza. 
Kamil Machudow wyjaśnia: - Niezwykle skutecznym rozwiązaniem, 
w zależności od stopnia uszkodzenia lub nadwyrężenia, jest terapia 
manualna, którą dzielimy na cztery fazy. Pierwszą jest konsultacja 
z fizjoterapeutą, obejmującą wywiad z pacjentem oraz diagnostykę. 

Następnie zajmujemy się terapią manualną  tkanek miękkich, przez 
co rozumiemy zastosowanie różnych technik masażu. Trzecią fazą 
jest terapia manualna kręgosłupa i stawów obwodowych, co skutkuje 
rozluźnieniem tkanek okołostawowych. Na koniec dobieramy zestaw 
ćwiczeń odpowiedni dla potrzeb danego pacjenta.

odmładzaNie przez NakłuwaNie

Mezoterapia, czyli zabieg wprowadzania substancji leczniczych i re-
generacyjnych bezpośrednio pod skórę, znalazła swoje stałe miejsce 
w dermatologii i medycynie estetycznej.

Występuje ona w wielu różnych odmianach, wśród których jedną 
z najnowszych i skuteczniejszych jest zabieg frakcyjnego mikronakłu-
wania skóry z wykorzystaniem urządzenia Dermapen.
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Pozwala on na wyraźne odmłodzenie skóry, widoczne spłycenie 
zmarszczek, leczenie blizn potrądzikowych, pooperacyjnych i opa-
rzeniowych, zmniejszenie widoczności porów skórnych a nawet 
umożliwia leczenie łysienia oraz ujednolicenie kolorytu skóry poprzez 
poprawę jej odżywienia i redukcję przebarwień. Dzięki systemowi 
pulsujących igieł, ułatwiającemu dostarczanie substancji czynnych do 
naskórka i skóry właściwej, zapewnia intensywną stymulację fibrobla-
stów. Powstałe mikrourazy skóry wykorzystują naturalne zdolności 
organizmu oraz wrodzoną zdolność skóry do fizjologicznej indukcji 
kolagenu.

Opatentowana technologia pulsujących igieł Dermapen TM pozwa-
la na bardziej efektywne i bezpieczniejsze niż znane dotąd metody 
stosowane w mikronakłuwaniu skóry wprowadzanie substancji czyn-
nych. Precyzyjne dobrana głębokość iniekcji (w zakresie od 0,2 mm 
do 3,0 mm ) daje możliwość  pełnej kontroli wykonywanego zabiegu.

leczeNie tleNem

Tlenoterapia hiperbaryczna działa na wszystkie komórki ludzkiego 
organizmu i skutecznie nasyca je tlenem. Jest to jedna z najskutecz-
niejszych, nieinwazyjnych metod profilaktyki zdrowia i leczenia cho-
rób. Pozytywnie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie całego ciała, 
szczególnie obszaru mózgu. Zabieg w komorze hiperbarycznej odby-
wa się pod pełną kontrolą przeszkolonego operatora komory.

Jak wynika z badań klinicznych, ilość rozpuszczanego tlenu w osoczu 
w warunkach ciśnienia atmosferycznego mieści się w granicach 3 ml 
w 1 litrze krwi, natomiast podczas oddychania stuprocentowym tle-
nem ilość ta wzrasta do 20 ml na 1 litr krwi.

Lista wskazań do stosowania leczenia w komorze hiperbarycznej jest 
bardzo długa, a obejmuje m.in. rehabilitację neurologiczną, kardiolo-
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giczną, onkologiczną, ortopedyczną, leczenie powikłań cu-
krzycy, leczenie nagłej głuchoty, reumatyzmu i przewlekłych 
stanów zapalnych o różnym podłożu. Spektakularne efekty 
tlenoterapia hiperbaryczna przynosi również w terapii dzieci 
autystycznych.

Tlenoterapia hiperbaryczna (HBOT) odbywa się w komorze 
hiperbarycznej. Zabieg polega na podawaniu pacjentowi tlenu 
w środowisku o podwyższonym ciśnieniu. Dzięki temu docho-
dzi do przyśpieszonego przenikania cząstek tlenu do komórek 
organizmu, co zwiększa ich dotlenienie, sprzyjając ich regene-
racji i rozwojowi.

Kiedy oddychamy powietrzem o normalnym ciśnieniu atmos-
ferycznym, tlen jest transportowany przez hemoglobinę do 
wnętrza krwinek czerwonych. Podczas zabiegu tlenoterapii 
hiperbarycznej, pacjent oddycha powietrzem o zwiększonej 
zawartości tlenu, co powoduje znaczne podwyższenie nasy-
cenia hemoglobiny tlenem. Zwiększa to z kolei ilość wolnego 
tlenu w płynach ustrojowych, co pozwala na lepsze ukrwienie 
tkanek.

Pod ciśnieniem tlen rozpuszcza się w osoczu krwi, w płynie 
mózgowo-rdzeniowym w mózgu i rdzeniu kręgowym, w limfie 
i w innych płynach ustrojowych, dlatego jest on łatwo dostar-
czany do wszystkich tkanek, nawet tych o słabym ukrwieniu. 
W wyniku tego nawet te obszary, które dotychczas były po-
zbawione tlenu, korzystają z jego właściwości leczniczych.

Ciśnienie, pod wpływem którego znajduje się pacjent podczas 
terapii, jest sumą ciśnienia atmosferycznego i panującego w ko-
morze (ciśnienie to jest wyrażane w atmosferach absolutnych 
ATA i mieści się w zakresie 1,3 do 3,0 ATA). Komora hiperba-
ryczna wykorzystywana w Imperiall Resort & MediSpa stosuje 
ciśnienie 1,5 atmosfery absolutnej, co zapewnia wystarczającą 
skuteczność a jednocześnie bezpieczeństwo zabiegów.

Sam zabieg jest przyjemny, bo pacjent zajmuje pozycję leżącą, 
oglądając film albo słuchając muzyki przez 60 lub 90 minut. 
Jest on oczywiście przez cały czas pod opieką operatora.

Imperiall Resort & MediSpa to kompleks wypoczynkowy położony zaledwie 100 m od szerokiej piaszczystej plaży 
w Sianożętach (12 km od Kołobrzegu i 1,5 km od Ustronia Morskiego). Na gości hotelu czeka wiele atrakcji: strefa 

SPA&Wellness z basenem i centrum odnowy, sala zabaw dla dzieci, klub nocny, siłownia, sala gimnastyczna oraz niemal 2,5 ha 
powierzchni rekreacyjnej z basenami, boiskami, kortem tenisowym i wieloma innymi atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Hotel ma 
doskonałe zaplecze do organizacji rodzinnych wczasów, a także zdrowotnego wypoczynku dla seniorów, wspomaganego m.in. 

tlenoterapią hiperbaryczną. Organizuje konferencje oraz imprezy okolicznościowe, rodzinne i firmowe.

Imperiall Resort & MediSpa posiada wpis do rejestru Niepublicznych Zakładów Leczniczych (nr 186241),
 rejestru Niepublicznych Zakładów Leczniczych (nr 186241).

imperiall resort & medispa 
MediSpa jest czynne codziennie od 10:00 – 20:00.

ul. Północna 6, Sianożęty  |  78-111 Ustronie Morskie
tel.:(94) 351 56 39  |  tel. kom: +48 662 082 716

rezerwacje@imperiall.pl 
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Za salonem Vip Beauty Estetic Patrycji Białek pierwszy, bardzo udany rok. Uczcił je 
uroczyście, dniem otwartym, robiąc prezent i sobie, i klientkom. Obecnym i przyszłym. 
Wszystko, co dziś liczy się w medycynie estetycznej, można znaleźć właśnie tu, a ponie-
waż za oknem coraz bardziej jesiennie, warto skorzystać z zabiegów, które tę porę roku 

lubią najbardziej. Skóra odwdzięczy nam się wiosną. 

Panie, które odwiedziły salon Vip Beauty Estetic podczas uro-
dzin (14 sierpnia), mogły podejrzeć pracę zespołu, dowiedzieć 
się o szczegółach oferty, zabiegach, skorzystać z darmowych 
konsultacji i ewentualnie umówić się na wizytę. Otrzymały też 
upominki, bony zniżkowe, próbki kosmetyków. I oczywiście 
kawałek spektakularnego tortu.  

Uroczystość stała się okazją do poznania młodego na mapie 
beauty, choć już uznanego miejsca. O jego szybkim rozwoju 
nie decyduje jedynie pasja i energia zespołu, determinacja 
właścicielki czy coraz większa popularność zabiegów medy-
cyny estetycznej, ale standardy, jakich salon w tej dziedzinie 
przestrzega, dbałość o prawidłowy przebieg wszystkich pro-
cedur i bezpieczeństwo. Dla właścicielki salonu to priorytety 
w pracy z klientami. Warto dodać do tego sympatyczną, nie-
zobowiązującą atmosferę i gościnność.

Patrycja Białek z branżą beauty jest związana od siedmiu lat, 
od dwóch z medycyną estetyczną. Z wykształcenia jest 

fizjoterapeutką, co – jak mówi – pomaga jej w pracy, opar-
tej w dużej mierze na znajomości anatomii. Ma na koncie 
kilkadziesiąt szkoleń w Polsce i za granicą, które były jej 
pierwszą inwestycją przed otwarciem salonu. Wciąż uwa-
ża, że poszerzanie wiedzy jest w jej zawodzie niezbęd-
ne. – Branża beauty rozwija się w zawrotnym tempie.  
Co chwilę pojawiają się nowe produkty, preparaty, 
zmieniają procedury zabiegowe i należy z tym być na 
bieżąco – przekonuje. Obecnie sama prowadzi szko-
lenia – jest instruktorem firmy K-Esthetic. Wśród za-
biegów, jakie wykonuje, jest wypełnianie i modelo-
wanie ust, wolumetria twarzy (modelowanie owalu), 
zabiegi z zastosowaniem botoxu, stymulatorów tkan-
kowych, nici liftingujących, mezoterapia. W pracy wy-
korzystuje najwyższej jakości preparaty dostępne na 
rynku: Revolax, Stylage, Neuavia, Juvederm oraz ulu-
bieńca SOSUM, preparat, który został opracowany 
przez JSBIO przy współpracy producentów i lekarzy  
oraz Cincelar Plus.

Letnie urodziny, jesienne zabiegi
VIP BEAUTY ESTETIC PATRYCJA BIAŁEK
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Tworzenie salonu Patrycja Białek rozpoczęła w trakcie obo-
strzeń związanych z pandemią (na początku 2020 roku), a więc 
– delikatnie mówiąc – w niełatwym czasie. Przeszkód i raf do 
pokonania było więcej, ale jeśli się marzy o własnym autorskim 
miejscu, a do tego jest się ambitnym i upartym, to nie ma celu, 
jakiego nie dałoby się osiągnąć. – Założyłam, że pierwszy rok 
poświęcę na ciężką pracę, budowanie marki i rozwój – mówi 
Patrycja Białek. – Firma jest na pierwszym miejscu, inwestuję 
w nią każdą złotówkę. Sama jestem zaskoczona, że w tak krót-
kim czasie udało mi się tyle osiągnąć, a przede wszystkim zyskać 
zaufanie klientów.

Poza właścicielk,ą w Vip Beauty Estetic pracują trzy osoby. Mar-
lena Janik to stylistka rzęs i brwi. Agnieszka Rokita zajmuje się 
zabiegami na ciało oraz innowacyjną metodą przedłużania wło-
sów Sew In. Kalendarzami specjalistek i logistyką funkcjonowa-
nia salonu zajmuje się Sandra Kulawiuk. 

Wspomniane wyżej zabiegi to oczywiście nie wszystko, z czego 
można skorzystać z Salonie Vip Beauty Estetic. Warto wspo-
mnieć o oczyszczaniu wodorowym, Cellular Oxygen Bio’in-
fusion Trico Plex, czyli infuzji tlenowej, a także Termogenique 
Body Shape Extrime – zabiegu kształtującym i wyszczuplającym 
sylwetkę czy Infinite RF Fractional Microneedle Radiofreguency 
(fale elektromagnetyczne o częstotliwości fal radiowych), stoso-
wanym w redukcji blizn potrądzikowych, nadpotliwości, redukcji 
rozstępów, liftingu, likwidacji cieni pod oczami, usuwaniu prze-
barwień i plam. Wszystkie wykonywane są w świeżo wyremon-
towanym gabinecie. 

Niedawno pojawiło się w nim nowe urządzenie – Magneffio, 
wykorzystujące zaawansowaną technologię elektromagnetycz-
ną o wysokiej częstotliwości. Fale docierając na głębokość 4 – 6 
cm generują ok. tysiąca skurczów mięśni, co daje efekty jak przy 
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intensywnym treningu i pozwalają na ich modelowanie, re-
dukcję tłuszczu oraz ujędrnianie newralgicznych partii ciała, 
jak brzuch, uda, pośladki, ramiona lub szczególnie uciążliwe 
tzw. boczki

O ile zabiegi z użyciem wypełniaczy czy na ciało można sto-
sować przez cały rok, o tyle kosmetologiczne kochają jesień 
i warto właśnie teraz w nie zainwestować. – Skóra po takich 
zabiegach jest podrażniona, nie wolno jej wystawiać jej na 
słońce, dlatego okres jesienny jest naszym sprzymierzeńcem 
– wskazuje Patrycja Białek. – Sporo pań zgłasza się do salo-
nu po wakacjach, bo zmaga się z przebarwieniami po opa-
laniu lub o podłożu hormonalnym, które promieniowanie 
UV uwidacznia. Skórę wysusza morska woda, bywa że się  
łuszczy, przetłuszcza, pojawiają się wypryski, nasilają stany 
zapalne i wymaga regeneracji. Poza tym warto skórę przygo-
tować na zimę, podczas której z kolei twarz wystawiona na 
mrozy pęka, potrzebuje odżywienia, wspomagania. 

Zabiegiem, który od lat pozostaje klasykiem kosmetologii  
i w ostatnich miesiącach roku najpopularniejszym, jest me-
zoterapia. Jej zastosowanie jest niezwykle szerokie i w zasa-
dzie pozwala walczyć z każdym skórnym problemem. W naj-
większym skrócie, mezoterapia polega na wprowadzeniu 
odpowiednich substancji – witamin – pod skórę. Przynosi 
świetne efekty, jeśli chodzi o wyciszenie stanów zapalnych, 
rozjaśnianie i odżywienie skóry, nawilżenie, lekkie napięcie 
czy zniwelowanie płytszych zmarszczek. Dobór preparatu 
następuje po rozpoznaniu problemu. Co istotne, kryterium 
tego doboru nie jest wiek, ale stan skóry. Z tymi samymi 
problemami mogą borykać się nastolatka i kobieta po 40. 
– Młodsze osoby, na przykład z bliznami potrądzikowymi, 
w zasadzie powinny mezoterapię już zacząć, gdy blizny są 
świeże i poddają się niwelowaniu – dodaje Patrycja Białek. 
– Oczywiście sam trądzik musi być już wyciszony, nie może 
być w formie aktywnej, ponieważ mezoterapia wprowadza 
skórę w kontrolowany stan zapalny, infekcja mogłaby się 
wówczas rozsiać. 



Vip Beauty Estetic Patrycja Białek

koszalin ul. zwycięstwa 15/1

kom. 572 109 711

      /Vip-beauty-estetic-patrycja-białek

W Vip Beauty Estetic możemy skorzystać z mezoterapii na 
twarz, szyję, dłonie i głowę.  Wśród preparatów znajdziemy 
między innymi: Crystal Meso PN, który nadaje skórze blask, 
rozjaśnia, wygładza, napina, nawilża; Crystal Meso PDRN: 
polecany na suchość skóry, przebarwienia, trądzik, fotosta-
rzenie i chronostarzenie; Aquashine BTX stosowany przy 
korekcie średnich i głębokich zmarszczek, bruzd, fałd nosowo
-wargowych, przywróceniu kształtu twarzy (zmarszczki na 
czole, zmarszczki wokół ust itp.), stymuluje odnowę komór-
kową i napięcie tkanek miękkich twarzy, stabilizuje aktyw-
ność mięśni małych skóry i wygładza skórę, niweluje blizny 
potrądzikowe oraz ubytkowe; Mesoheal Pink Glow – koktajl 
wybielający z peptydami i glutationem, który łączy około 
50 składników w jednej formule, pomaga rozjaśnić przebar-
wione obszary skóry i zwalcza działanie wolnych rodników, 
sprawdzi się w przypadku melazmy, plam starczych, przebar-
wień, stanów zapalnych; Mesoheal+ na bazie kwasu hialu-
ronowego, mający na celu poprawę jędrności i jakości skóry, 
leczy stany zapalne, zmniejsza pory, nawilża skórę, stymuluje 
lifting twarzy; Hair Bloom stymuluje wzrost włosów, rewita-
lizuje skórę głowy. 

– Jeśli chcemy zadziałać mocniej, na przykład na utratę ję-
drności, polecam stymulatory tkankowe – mówi Patrycja 
Białek. I znów, jesień jest świetnym czasem, ponieważ ope-
rujemy kwasem hialuronowym o bardzo wysokim stężeniu, 
a kwas ten nie lubi ciepła. 

Stymulatory tkankowe to przyszłość medycyny estetycznej 
i ulubieńcy salonu. Preparaty Profhilo oraz E  jal40 wykorzy-
stują cenne właściwości kwasu hialuronowego. Nie zmieniają 
rysów twarzy pod względem wolumetrycznym. Przyczyniają 
się do skracania włókien kolagenowych, co prowadzi do za-
gęszczenia struktury skóry, poprawy owalu, działania anty-
grawitacyjnego. 

Mezoterapię i inne zabiegi warto stosować regularnie i ko-
niecznie w seriach. Warto rozpocząć je już jesienią, by skóra 
twarzy czy ciała zdążyła się zregenerować i przebudować.  

I   z d r o w I e  I  u r o d a   I



Mija dokładnie rok od otwarcia Pracowni Fryzjerskiej Moniki Dudy. Rok w nowym miejscu, 
na własnych zasadach. Za Moniką Dudą stoi ponaddwudziestoletnie doświadczenie i setki 
zadowolonych oraz zupełnie odmienionych klientek i klientów. Jak sama mówi, gdyby nie 
te wszystkie osoby, które poznała na swojej ścieżce zawodowej, nie byłaby tym, kim jest. 
Prowadzenie Pracowni Fryzjerskiej to w jej przypadku połącznie pasji i biznesu i choć na sukces 

trzeba czasem poczekać, to warto iść za głosem serca - przekonuje.

Buduję relacje, buduję swój biznes 
– o fryzjerstwie z Moniką Dudą

Autor: anna zawiślak  |  Fotografie: marcin betliński

Monika Duda rozpoczynała przygodę z fryzjerstwem w cieka-
wych czasach. Trwała ondulacja przechodziła akurat do lamu-
sa, włosy zaczęto rozjaśniać zupełnie nową metodą, a na rynek 
wchodziły wyspecjalizowane produkty marek fryzjerskich adre-
sowane tylko do profesjonalistów: – Kiedy byłam małym dziec-
kiem, byłam wręcz zahipnotyzowana przyglądaniem się pracy 
zakładu fryzjerskiego państwa Czyżyków w moim rodzinnym 
Sianowie. Chmura unoszącego się w salonie lotionu, zapach kwia-
towych szamponów i preparatów do robienia trwałej miały w so-
bie jakąś kosmiczną magię. Unosząca się na wytapirowanymi gło-
wami dłoń fryzjera z aerozolem w szklanej buteleczce z pompką 
przypominającą gruszkę to obraz, który nadal mam przed oczami. 
To były czasy, kiedy bawełniane frotte ręczniki suszyło się na po-
wietrzu, na sznurkach, pasemka robiło na czepek, a nieustannie 
pracujące hełmowe suszarki robiły gwar na pół ulicy. Przecho-

dząc obok salonu fryzjerskiego, lubiłam zaglądać do środka. Było 
w tym miejscu coś, co mnie fascynowało i przyciągało. Kończąc 
szkołę podstawową miałam pewność, że swoje życie zawodowe 
będę chciała związać z fryzjerstwem. Mocno wspierali mnie ro-
dzice, widząc jak zapatrzona jestem w pracę fryzjerów. Nie mieli 
wątpliwości, że to kierunek właśnie dla mnie. Naukę zresztą uda-
ło mi się zakończyć miłym akcentem. Zajęłam pierwsze miejsce 
w szkolnym konkursie fryzjerskim, a na etapie wojewódzkim zdo-
byłam trzecią lokatę. Zwolniło mnie to z praktycznej części egza-
minów kończących edukację, automatycznie przyznając stopień 
czeladnika.

Pani Monika wspomina dalej: - Zdzisława Lewandowska przyję-
ła mnie na praktyki do swojego zakładu przy ulicy Piłsudskiego 
w Koszalinie. Pamiętam zdecydowaną, odważną i zasadniczą ko-
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bietę. Jednocześnie było w niej dużo ciepła, empatii i takiego pe-
dagogicznego sznytu. W zwięzłych i rzeczowych hasłach dawała 
nam, praktykantom, wskazówki uniwersalne. Po dziś dzień dźwię-
czą mi w głowie jej „prawdy życiowe”, które stały się moimi praw-
dami. Miałam ogromne szczęście, że w zawodowe życie wprowa-
dziła mnie tak osoba jak pani Zdzisława. Praca u niej zachęciła 
mnie jeszcze bardziej do poznania tego zawodu. Ustawiła mi za-
sady, normy, których nie należy przekraczać. Otworzyła mnie na 
pomysł, że fryzjerstwo, poza wyuczonym zawodem, może stać się 
pomysłem na całe życie.

Przez dziesięć lat Monika Duda pracowała w salonie Brand 
w Emce. Od samego początku istnienia tego miejsca. – Pierwsze 
takie centrum handlowe w Koszalinie, do tego z salonem fry-
zjerskim, to był strzał w dziesiątkę. Jako dwudziestoparolatka 
zostałam wrzucona na głęboką wodę. Setki klientów, dwanaście 
stanowisk, grafiki pękające w szwach. W marzeniach i na głowach 
klientów wszystko. Sternikiem tego statku i szefem, zresztą po 
dziś dzień jest i był Krzysztof Szawieła. Znów miałam szczęście 
do znakomitego człowieka i przedsiębiorcy. Dostałyśmy od niego 
wsparcie i zrozumienie – czysto ludzkie. Pracowałyśmy na świet-
nych produktach, uczciwych zasadach i według jasnych reguł. 
Między szefem  a nami nie było kumpelstwa, ale zawsze, w każdej 
zawodowej i osobistej sytuacji bez strachu mogłyśmy się zwrócić, 
licząc na dobre słowo. Szef umiał cieszyć się naszym szczęściem, 
kiedy kolejno wychodziłyśmy za mąż, czy rodziłyśmy dzieci. Za-
wsze dopytywał o plany na urlop czy święta. W takiej atmosferze 
wielogodzinne grafiki czy praca w weekendy była przyjemnością. 
Razem z dziewczynami prywatnie przyjaźniłyśmy się, zapraszały-
śmy wzajemnie na urodziny czy inne okazje. Mamy zgraną paczkę 
z tamtych czasów do dziś. Jednak jestem tego pewna, że byłoby 
to niemożliwe, bez atmosfery i zasad jakie wprowadził i egzekwo-
wał nasz szef. I choć od ponad 10 lat nie jest on moim szefem, 
zawsze kiedy go spotkam, tak się do niego zwracam.

Przez kolejne lata Monika Duda wraz z koleżanką Anią prowadzą 
salon przy Nowowiejskiego - A&M. Stawiają pierwsze samodziel-
ne kroki już nie tylko we fryzjerstwie, ale także w biznesie. Uczą 
się rynkowych zasad, szkolą i budują samodzielną ofertę. - We-
wnętrznie coś pchało mnie do założenia samodzielnej pracowni. 
Mając ponad 20 lat doświadczenia w zawodzie, poczułam, że 
mogę stanąć samodzielnie na własne nogi. Bo jak nie teraz to, kie-
dy? – śmieje się pani Monika.

Pracownia Fryzjerska Moniki Dudy mieści się w przy ulicy Sta-
szica 20, w kompleksie Zielony Zakątek (charakterystyczny nowy 
dom wielorodzinny). Miejsce jeszcze pachnie świeżością. Zasie-
dlony niedawno obiekt, na zamkniętym osiedlu, ma raptem jeden 
lokal usługowy. Jest to właśnie salon Moniki. – Przyciągnęła mnie 
do jeszcze pustego lokalu przyjaciółka i coś zaiskrzyło - mówi.  

Kameralne miejsce z wygodnym tarasem jest teraz charaktery-
stycznym punktem Zakątka. Przy pomocy projektantek wnętrz, 
lokal wpisał się w charakter i temat całego obiektu mieszkal-
nego: – Dużo zieleni, ciepła i tapeta, o którą pyta niemal każda 
nowa klientka – oprowadza po salonie właścicielka. – Cieszę, że 
zaufałam i oddałam w ręce projektantek pomysł na wykończenie 
salonu. Pewnie ja zbyt pragmatycznie spojrzałabym na sprawę, 
w końcu jestem skoncentrowana mocno na moim warsztacie pra-
cy – śmieje się. - Dzięki kilku zabiegom salon zyskał świeży i nie-
typowy wygląd. Jest w nim przytulnie, jasno i spokojnie. Dobrze 
dobrane oświetlenie i taras sprawiają, że klientki bardzo często 
mogą zobaczyć efekty w świetle dziennym i sztucznym, a nasza 
praca jest transparentna – podkreśla.

Pracownia po roku ma już cztery stanowiska fryzjerskie. Na co 
dzień pracują tu Paulina Minias, Aleksandra Szulc i Anna Osę-
kowska. Jak podkreśla właścicielka, Pracownia Fryzjerska Moniki 
Dudy, to nie tylko ona: - Jesteśmy zespołem, pod każdym wzglę-
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dem. Jestem szefową, zarządzam, ale stanowimy całość i każda 
z nas ma swój styl i technikę pracy. Któraś uwielbia koloryzację, 
a inna z kolei kocha upięcia. Uzupełniamy się i wspieramy. Nasz 
zespół to również praktykanci. Czuję się spełniona, wiedząc, że 
kilkoro spośród moich byłych uczniów ma już swoje własne salo-
ny fryzjerskie. Liczę na to, że tak jak ja kiedyś, tak oni teraz mogą 
podejrzeć, jak pracujemy, co jest dla nas ważne, jakie mamy war-
tości i część z nich z przyjemnością zaszczepią do własnej pracy 
zawodowej.

- Otworzyłam salon w trudnym momencie – mówi pani Monika. - 
Pandemia, a przede wszystkim lockdown, były czymś, na co nikt 
nie był gotowy. Musiałam się z tym zmierzyć, patrząc jak inne 
salony likwidują się lub mocno ograniczają działalność. Udało się 
nam przetrwać w niezmienionym składzie, a nawet w ostatnich 
tygodniach rozszerzamy zatrudnienie. Jestem ogromnie wdzięcz-
na moim klientkom, przyjaciółkom pracowni, które poczekały, 
wróciły do nas i wspólnie nadal tworzymy i kreujemy to miejsce.

- Przychodząc do pracy, codziennie jestem pozytywnie nastawio-
na, lubię pracę z ludźmi, lubię wyzwania i lubię ogromnie miejsce, 
które udało się stworzyć. Tak, jestem szczęśliwa i spełniona. Nie 
boję się powiedzieć, że naśladuję moich dawnych szefów. Chcia-
łabym być taką szefową dla swoich pracowników, jakimi oni byli 
szefami dla mnie. I choć czasy się zmieniają, inne narzędzia można 
wykorzystać we współczesnym biznesie, to podstawy jakie wy-
niosłam, determinują to, kim jestem i gdzie chcę podążać. Cieszy 
mnie to, że zespół, który udało mi się stworzyć, daje mi poczu-
cie bezpieczeństwa. W tym roku jadąc na urlop, usłyszałam od 
współpracowników – jedź, nie przejmuj się niczym. I faktycznie, 
wszystko tak sobie poukładałyśmy, że mogłam na czas urlopu 
oderwać się i oddać się całkowicie wypoczynkowi. To nie dzieje 
się z dnia na dzień. Codziennie pracujemy, docieramy się, wymie-
niamy poglądami i spostrzeżeniami. Dopracowujemy szczegóły 
i mocno słuchamy, co podpowiadają nasi klienci. Wiem, jak ważny 

jest taki komfort pracy. Wraz z pracownikami staramy się regular-
nie spotykać także poza Pracownią. Znamy swoje rodziny, radości 
i problemy. W ten sposób żyje się łatwiej i łatwiej się planuje.

Poza pracą na stanowisku fryzjerskim, zarządzaniu pracownią, 
Monika Duda mocno angażuje się w akcje charytatywne, szcze-
gólne miejsce w jej sercu zajmują sprawy Hospicjum im. św. Mak-
symiliana Kolbego w Koszalinie. Na wiosnę tego roku, sponta-
nicznie, niemalże z dnia na dzień, Monika rozkręciła całą spiralę 
charytatywnego wsparcia. Pracownia Fryzjerska, w zamian za 
datki na hospicjum, oferowała swoje usługi za darmo. Do akcji 
przyłączyli się zaprzyjaźnieni przedsiębiorcy, fundując vouchery, 
które za cegiełkę wspomagającą hospicjum, można było nabyć 
w Pracowni. Wspaniałe osoby podarowały słodkie upominki dla 
klientów w tym dniu, a drzwi zakładu nie zamykały się: – Wie-
le osób przychodziło po prostu wrzucić coś do skrzynki – mówi 
Monika. – Myśląc o hospicjum, odczuwam ogromną wdzięczność 
i czułość. Sześć lat temu moja babcia spędzała tam ostatnie mie-
siące życia, do końca otoczona miłością, troską i człowieczeń-
stwem. Kiedy tylko słyszę, że hospicjum potrzebuje pomocy, je-
stem gotowa do działania. Podobnie było w marcu. Zaczęło się od 
pomysłu, w nagłośnieniu pomogła córka, potem lokalne media. 
Odzew na apel zaskoczył wszystkich. Udało się zebrać kwotę  
4 188,40 zł, która w całości tego samego dnia została przekazana 
na ręce dyrekcji koszalińskiej placówki pomocy. Oprócz ogromu 
organizacyjnej pracy, jaki cały zespół włożył w tą spontanicz-
ną akcję, dostaliśmy niezwykłego „kopa energetycznego”. Takie 
chwile pokazują nam, że jest sens pomagać, jest sens tworzyć ta-
kie wydarzenia. Dla takich chwil warto żyć!

Kolejne charytatywne akcje na pewno nie ominą Pracowni Fry-
zjerskiej Moniki Dudy. – Pomaganie jest fajne i daje bardzo dużo 
satysfakcji – przyznaje. – Uwielbiam to i jeśli tylko dysponuję 
czasem z przyjemnością angażuję się tam, gdzie jest to potrzeb-
ne. Na co dzień, po pracy, też jestem w pracy. Odpisuję na maile, 
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Chcesz zobaczyć, jak pracuje Monika Duda?
Wejdź na FB, na profil Pracownia Fryzjerska Monika Duda

Adres: Staszica 20a, Koszalin (Zielony Zakątek)
Tel. 719 12 05

dopinam kalendarz i terminy, robię zamówienia i wyrywam czas 
dla mojego dziesięcioletniego syna Dawida. Jest uczniem czwar-
tej klasy o profilu sportowym, lubi grać w piłkę i czasem żałuję, że 
nie mogę oglądać wszystkich jego treningów lub meczy. Ponadto 
jestem już podwójną babcią i moje wnuki Zuzanna i Filip to iskier-
ki radości. Może nie jestem typową babcią, ale czuję, że córka 
jest ze mnie dumna, że mogę i chcę się realizować zawodowo i że 
daje mi to satysfakcję i szczęście. Mąż czasem kręci nosem, że za 
dużo czasu poświęcam pracy, ale ja nie odbieram tego, że jestem 
w pracy. Jestem w miejscu, które daje mi codziennie dużo rado-
ści, w którym mogę się realizować, w którym codziennie spotyka 
mnie sporo wyzwań, tych stricte fryzjerskich, jak i biznesowych. 
Jestem w miejscu, które mogę kreować, tworzyć, które ewoluuje, 
rozwija się, idzie do przodu. Jestem niemalże pewna, że gdybym 
założyła swój salon 20 lat temu, nie byłabym gotowa psychicznie 
na to, aby udźwignąć ciężar prowadzenia biznesu i zarządzania. 
Cieszę się, że przez te ponad dwie dekady spotkałam ludzi i do-
świadczyłam przeróżnych sytuacji, które zbudowały mnie jako 
kobietę gotową na wyzwania – deklaruje.

Od ponad pół roku Monika Duda jest również członkinią Północ-
nej Izby Gospodarczej i aktywnie bierze udział w działalności Klu-
bu Kobiet. Przynależność do tej organizacji pozwala na wymianę 
doświadczeń, wsparcie mentalne, a także po prostu relacje, które 
zamieniają się w serdeczne przyjaźnie: - Lubię, kiedy przychodzą 
nowe osoby do naszego salonu - mówi. - Kiedy rozmawiamy nie 
tylko o włosach, ale o stylu życia, o oczekiwaniach i razem two-

rzymy efekt „wow”. Są panie, które przychodzą do nas na meta-
morfozę. Chcą poprzez fryzurę zmienić siebie, odmienić swoją 
codzienność, poczuć wiatr w żaglach. Jestem dumna, że mają 
do nas zaufanie i stajemy się początkiem tych nierzadko rewo-
lucyjnych pomysłów. Niektóre takie zmiany udaje się uchwycić 
w fotografiach zamieszczanych na profilu fejsbukowym Pracow-
ni Fryzjerskiej. Budzą one ciekawość i otwierają kolejne panie na 
małe-duże zmiany. – Polubiłam się także z social mediami. Na bie-
żąco wrzucam informacje, co słychać w naszym salonie. Opisuję 
ważne wydarzenia i pokazuję efekty naszej pracy. Zamknięcie się 
tylko w czterech ścianach to za mało na obecne czasy. Mnóstwo 
zapytań, zgłoszeń i zapisów mamy właśnie poprzez social media 
i choć działam intuicyjnie, czuję, że jest to autentyczne i nasze.

Na termin w Pracowni Fryzjerskiej trzeba czekać około półtora 
miesiąca. Nie ma nic na „już” i czasem można usłyszeć „tego nie 
wykonamy”. Czemu? Jak mówi właścicielka - nasz klient musi być 
zadowolony, ma wyjść z Pracowni nie tylko z piękną fryzurą, ale 
z także z zadbanymi i zdrowymi włosami. Niejednokrotnie „ra-
tujemy”, przywracamy kolor i blask, jednak czasem klienci chcą 
czegoś, co zgodnie z naszym doświadczeniem i specjalistyczną 
wiedzą, nie ma prawa się udać. Zawsze rozmawiamy, proponuje-
my, szukamy rozwiązań i długofalowej satysfakcji. Współczesne 
fryzjerstwo to pakiet wiedzy i umiejętności. Dorzuciłabym do 
tego, pokorę, rozmiłowanie w pracy z ludźmi i pasję. Bez pasji nikt 
w tym zawodzie nie zagrzeje długo miejsca. A od pasji przecież to 
wszystko się zaczyna – podkreśla Monika Duda
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Są nie tylko apetyczne, ale też bardzo zdrowe. Wzmocnią organizm, poprawią humor, ukoją nerwy, 
wyleczą anemię i pomogą schudnąć. Właśnie rozkręca się malinowy sezon, choć wszystko wskazuje 

na to, że w tym roku cena malin będzie wysoka, a to głównie z powodu suszy. 

Maliny 
– smaczniejsze oblicze leku

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 poko-
lenia się nie myliły, ponieważ maliny i ich przetwory zawierają 
salicylany. Do grupy tych związków należy między innymi kwas 
acetylosalicylowy, który przyjmujemy podczas stanów zapal-
nych pod nazwą aspiryna lub polopiryna. 

Właściwości aseptyczne mają nie tylko owoce malin, lecz także 
ich liście. Napary z nich pomogą w schorzeniach jamy ustnej, ta-
kich jak pleśniawki czy afty, jak również w problemach z krtanią. 

Zielarze zalecają picie naparów z liści malin przy biegunkach, 
ponieważ zawarte w malinach salicylany zmniejszają rozwój nie-
korzystnych bakterii jelitowych. Napar z malin ma też delikatne 
właściwości rozkurczowe, może być zatem stosowany przy łago-
dzeniu bólów menstruacyjnych. 

Bogactwo witamiN

Maliny nie tylko zwalczają gorączkę czy przeziębienia, 
mogą im też zapobiegać, ze względu na dużą ilość wita-

min i niezbędnych organizmowi mikro- i makroelementów. 
Zawierają duże ilości witaminy C, są też źródłem witamin 
A i E, które odpowiadają za ładny wygląd skóry. Maliny po-
winny znaleźć się w diecie kobiet starających się o potom-
stwo, ponieważ te małe czerwone owoce zawierają spore 
ilości kwasu foliowego oraz witamin z grupy B. Witamina 
B12 reguluje ilość powstających nowych erytrocytów, zaś 
żelazo jest niezbędne w czerwonych krwinkach do prze-
noszenia tlenu do wszystkich komórek organizmu. Dzię-
ki ich zawartości, maliny zalecane są osobom cierpiącym  
na anemię. 

Te mocno aromatyczne owoce mogą ukoić nerwy, po-
nieważ zawierają magnez oraz witaminę B6, zaleca-
ne przez lekarzy podczas stresu i przy piciu dużej ilo-
ści kawy. Maliny mają również dobroczynny wpływ na 
układ krwionośny ze względu na występowanie w nich  
potasu. 

Owoce te zawierają też dużą ilość antyoksydantów, takich 
jak polifenole czy antocyjany. Wzmacniają one naczynia 
krwionośne, dbają o stan skóry, opóźniają jej starzenie oraz 
mogą chronić przed nowotworami ze względu na eliminowa-
nie wolnych rodników. 

Autor:  agnieszka mielcarek
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Koszalin ul. Okulickiego 24a
tel. 94 340 70 83, kom. 602 661 651, 

698 077 284, 698 077 285
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 -

maliNowa dieta

W Stanach Zjednoczonych zapanowała niedawno moda na dietę 
bogatą w maliny i ich składniki w suplementach diety, wspomaga-
jących utratę wagi i poprawiających wygląd skóry. Nic dziwnego, 
ponieważ maliny są bardzo dobrym źródłem błonnika, mają nie-
wiele kalorii, a za ich zapach jest odpowiedzialny keton malinowy, 
który ma mieć właściwości odchudzające. W 100 gramach malin 
jest średnio około 7 grama błonnika, czyli prawie cztery 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 jed-
nym z najdroższych naturalnych zapachów. Jego cena za kilogram 
wynosi około 20 tys. dolarów. Można go jednak dość prosto otrzy-
mywać w sposób syntetyczny, stąd jego cena wynosząca kilkana-
ście dolarów za kilogram sztucznie otrzymanego ketonu. 

Producenci środków z ketonem malinowym przekonują, że ma on 
właściwości odchudzające, jednak nie ma na razie klinicznych do-
wodów jego skuteczności. Badania na myszach i szczurach, mające 
na celu określenie bezpiecznej dawki dla człowieka i ryzyka tok-
syczności, 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 czło-
wieka. W 1965 r. został on wpisany na listę środków bezpiecznych 
w Stanach Zjednoczonych jako dodatek do żywności, jednak nie 
przeprowadzono długoterminowych badań, które w sposób jed-
noznaczny określiłyby wpływ ketonu malinowego na ciało ludzkie. 

Maliny są nie tylko smacznymi owocami, lecz również małą aptecz-
ką. Pomogą przy przeziębieniu, anemii, a nawet mogą farbować 
włosy (napar z liści malin w połączeniu z potażem, czyli zanieczysz-
czonym węglanem potasu, był wykorzystywany do czernienia wło-
sów). Warto zachować ich wspaniałe właściwości na zimę, zamyka-
jąc ich smak w sokach, dżemach i konfiturach. 



Czy picie herbaty może być zdrowsze niż picie wody? Wśród badaczy wciąż trwa spór 
o prozdrowotne właściwości różnych rodzajów herbacianych naparów. 

Złota, zielona albo biała 
codzienna porcja zdrowia

Część uczonych dostrzega w niej medykament wspomagający 
leczenie nowotworów, wzmacniający zęby i kości czy poprawia-
jący pracę układu krążenia. Inni naukowcy ostrzegają za to przed 
zwiększonym ryzykiem zachorowania na kamicę nerkową czy 
choroby autoimmunologiczne, takie jak toczeń i reumatoidalne 
zapalenie stawów, pod wpływem picia dużej ilości herbacianego 
naparu.

polska tradycJa

Polacy piją zdecydowanie więcej herbaty niż ich sąsiedzi. W cza-
sie badań ankietowych aż 98 proc. respondentów z Polski przy-
znało, że regularnie sięga po herbatę, która jest drugim najpo-
pularniejszym napojem w naszym kraju (częściej pijemy tylko 
wodę). 

Statystycznie zużywamy każdego roku kilogram herbaty na oso-
bę. Statystyczny Czech, dla porównania, kupuje 0,4 kg herbaty, 
zaś Niemiec 0,7 kg. Więcej herbaty niż my wypijają za to Turcy (3  
kg na osobę) i Brytyjczycy (2 kg). 

Istnieje wiele odmian herbaty. Najpopularniejsza w Polsce jest 
czarna, otrzymywana w procesie fermentacji liści herbacianych. 
Powinno się ją parzyć tylko przez trzy do pięciu minut w  tem-

peraturze 100 stopni Celsjusza, bo później uwalniają się z niej 
taniny, pochodne fenoli, nadające herbacie nieprzyjemny, cierpki 
i gorzki smak. 

Bez fermentacji przebiega produkcja herbaty zielonej i białej. 
Herbaty te różnią się między sobą tym, że do produkcji białej 
zrywane są młode pączki, zaś do uzyskania zielonej zrywa się 
liście. Obie parzy się w niższej temperaturze niż herbatę czarną 
i możliwe jest wielokrotne przygotowywanie naparu z jednej 
porcji suszu. Liście zielonej herbaty powinno się parzyć maksy-
malnie przez trzy minuty, białą herbatę pozostawiany w wodzie 
na dłużej – od pięciu do siedmiu minut. 

Istnieje też „niedofermetowana” chińska herbata ulung (parzy 
się ją w temperaturze 90 stopni Celsjusza przez 3-4 minuty) oraz 
herbata czerwona, czyli pu-erh, poddawana specyficznej fer-
mentacji a przez to osiągająca swoisty smak, który nie każdemu 
może odpowiadać.  

NawadNia lepieJ Niż woda?

W wyniku parzenia z liści herbaty uwalniane są naturalne przeci-
wutleniacze – katechiny. Mogą one stanowić nawet 30 proc. su-
chej masy herbaty. Jest ich najwięcej w białej i zielonej herbacie.  
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Napar herbaciany zawiera także teinę, znaną także pod nazwą 
kofeina, czyli alkaloid purynowy, przyspieszający pracę serca oraz 
działający moczopędnie. 

W suchej postaci herbata zielona zawiera trzy razy tyle kofeiny, co 
ta sama ilość kawy. Jednak do przygotowania naparu herbaciane-
go zużywamy mniejsze ilości surowca niż do przygotowania napa-
ru kawowego i ostatecznie ta sama objętość kawy jako gotowego 
napoju ma większą ilość kofeiny niż herbata. 

Herbata zawiera także teobrominę i teofilinę, występujące rów-
nież w ziarnach kakaowca. 

Liście herbaty bogate są we fluor, który w małych ilościach popra-
wia stan zębów, w dużych może jednak osłabiać kości. Zielona her-
bata zawiera ponadto L-teaninę, niebiałkowy aminokwas o działa-
niu uspokajającym, zmniejszającym stres i stabilizującym nastrój. 

Kiedyś sądzono, że herbata odwadnia organizm, podobnie jak 
robi to kawa. Ostatecznie okazało się to być nieprawdą. Dr Carrie 
Ruxton z Królewskiego College’u w Londynie udowodniła, że picie 
przynajmniej czterech filiżanek herbaty dziennie może być lepsze 
dla naszego zdrowia niż picie tej samej objętości wody. Wynika to 
z zawartości flawonoidów w herbacie, które uszczelniają naczynia 
krwionośne i są naturalnymi przeciwutleniaczami. Czarna herba-
ta może także obniżać ciśnienie – już 3 filiżanki dziennie zapew-
niają o 2-3mm Hg niższe ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, jak 
udowadnia prof. Jonathan Hodgson z Uniwersytetu Zachodniej 
Australii.

Zielona herbata pomaga przyspieszyć spalanie tłuszczu, jedno-
cześnie uwrażliwiając organizm na insulinę. W japońskim badaniu 
udowodniono, że picie tego rodzaju herbaty wydłuża życie – wśród 
amatorów herbaty niższa o 16 proc. była ogólna śmiertelność, zaś 
o 26 proc. mniej osób zmarło z powodu chorób serca. 

ciemNa stroNa złotego Naparu

Jak się okazuje, herbata może mieć też negatywny wpływ na ludz-
kie zdrowie. Prof. Collins z Waszyngtońskiego Uniwersyteckiego 
Centrum Medycznego Georgetown udowodnił na podstawie 
15-letnich badań, że długotrwałe picie dużych ilości herbaty (czyli 
powyżej 4 filiżanek dziennie) zwiększa prawdopodobieństwo za-
chorowania na choroby autoimmunologiczne u kobiet po meno-
pauzie. Prawidłowość ta dotyczyła szczególnie reumatoidalnego 
zapalenia stawów i tocznia. W badaniu brało udział 76 tysięcy ko-
biet od 50. do 79. roku życia. Warto jednak wspomnieć, że nie uda-
ło się ustalić, który z rodzajów herbaty jest szczególnie szkodliwy. 

Dieta ma niewątpliwy wpływ na nasze zdrowie, dlatego tak dużym 
zainteresowaniem wśród badaczy cieszą się codziennie spożywa-
ne przez nas produkty i ich składniki. Jak się okazuje, nawet tak 
powszedni napój jak herbata, może mieć duży wpływ na nasze 
zdrowie. 



Żyją zaledwie sto dwadzieścia dni i są sprytniejsze niż dotychczas przypuszczano. Ewene-
mentem jest ich ciemnozielona barwa, bo zwykle mają różne odcienie czerwonego. Erytro-

cyty – niesamowite komórki naszego organizmu. 

Ludzkie czerwone krwinki mają od sześciu do dziewięciu mi-
krometrów, czyli 10-6 m. Są bezjądrzastymi komórkami, żyją-
cymi zwykle od 100 do 120 dni. Po tym czasie są najczęściej 
rozkładane w śledzionie lub w wątrobie, a zawarta w nich he-
moglobina służy do produkcji kolejnych krwinek.

U zdrowych osób są okrągłe, z dwoma wklęśnięciami. Po raz 
pierwszy opisał je Antonie van Leeuwenhoek, holenderski 
przyrodnik, żyjący w XVII w. Początkowo skonstruowane przez 
niego szkła powiększające i mikroskopy służyły do oceny ja-
kości tkanin, którymi handlował Holender. Jednak ciekawość 
świata zwyciężyła i powiększający 270 razy mikroskop posłu-
żył van Leeuwenhoekowi do obserwowania naczyń włosowa-
tych, ludzkich komórek (erytrocytów czy plemników) oraz istot 
żyjących w stawach. Tworzył bardzo dokładne rysunki obra-
zów, które widział w powiększeniu, dlatego niektórzy uznają go 
za jednego z ojców mikrobiologii. 

Dziś wiemy, że nie u wszystkich ludzi czerwone krwinki mają 
ten sam kształt. Anemia sierpowata, dziedziczna choroba krwi, 
objawia się zmianą kształtu erytrocytów na półksiężycowaty. 
Okazuje się także, że nie wszyscy ludzie muszą mieć ten sam 
kolor, nomen omen, czerwonych krwinek. Żywym dowodem 
jest pewien Kanadyjczyk, którego historię lekarze opisali w 
prestiżowym czasopiśmie medycznym The Lancet. 

arystokratyczNa…zieleń?

Podczas operacji lekarze u 42-letniego pacjenta z Kanady 
zauważyli coś niezwykłego – jego krew, zamiast ciemnoczer-
wonej barwy, miała ciemnozielony kolor. Barwę erytrocytom 
nadaje czerwone białko – hemoglobina, dlatego uczeni po-
dejrzewali, że zmiana koloru krwi spowodowana jest zmianą 
barwnika wewnątrz krwinek. Co ciekawe, w przyrodzie można 
spotkać zwierzęta z zieloną krwią, spowodowaną obecnością 
chlorokruoryny. Barwnik ten występuje jednak wyłącznie u 
pierściennic, nie u człowieka.

Jak się okazało po wykonaniu szeregu badań, krew Kanadyj-
czyka niezwykłą barwę zawdzięcza sulfhemoglobinie (SHb lub 
SulfHb), czyli zielonej, niezdolnej do przenoszenia tlenu od-
mianie hemoglobiny. W związku tym centralnie koordynowany 
atom żelaza został zastąpiony przez atom siarki. Z tej zamiany 
wynikają różnice w przenoszeniu tlenu i barwie białka. Podsta-
wienie to miało miejsce w erytrocytach mężczyzny jako wynik 
nadużywania sumatriptanu, popularnego leku przeciwmigre-
nowego, zawierającego grupę sulfamidową (SO2NH2). Pięć ty-
godni po jego odstawieniu kolor krwi pacjenta wrócił do normy 
i nie było śladów po sulfhemoglobinie. 

sprytNe krwiNki

Około trzysta lat minęło od pierwszego opisu zasad krążenia krwi 
w ludzkim organizmie do zastosowania krwi w lecznictwie. Jesz-
cze więcej czasu zajęło znalezienie mechanizmu, dzięki któremu 
czerwone krwinki docierają z tlenem do wszystkich komórek or-
ganizmu.

Naukowców intrygował fakt, że erytrocyty potrafią przenikać 
przez naczynia włosowate, mimo że średnica tych kapilar jest nie-
jednokrotnie mniejsza niż średnica krwinki. Na to nurtujące pyta-
nie odpowiedź udało się znaleźć naukowcom z amerykańskiego 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), którzy pracowali 
pod kierownictwem prof. Subra Suresha. Odkryli oni, że czerwo-
ne krwinki, zbliżając się do kapilary, zmieniają swój kształt, upo-
dabniając się do pocisku. Mijając zwężenie, powracają do swojego 
kształtu.

Taka zmiana możliwa jest dzięki przebudowaniu białek cytoszkie-
letu komórki. Rozpad wiązań między budującymi sztywną struk-
turę erytrocytu proteinami powoduje przyjęcie przez krwinkę 
postaci ciekłej. Zrozumienie tego mechanizmu przybliża nas do 
znalezienia lekarstwa na choroby, utrudniające zmianę kształtu 
czerwonej krwinki, takie jak chociażby malaria. Zainfekowane za-
rodźcem malarii erytrocyty nie potrafią przenikać przez naczynia 
włosowate, co może powodować miejscowe obumieranie komó-
rek. 

Te wytwarzane w szpiku czerwonym komórki ludzkiego ciała są 
bardziej interesujące niż dotychczas przypuszczano. Odkrycie na-
ukowców z MIT pokazuje, jak jeszcze niewiele wiemy o naszym 
ciele i jak wiele pozostaje do odkrycia. 

Erytrocyty pod mikroskopem
Autor:  agnieszka mielcarek  
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Moda na naturalne składniki w kosmetykach sprawiła, że lanolina i euceryna zaczęły ponow-
nie pojawiać się w kremach, maściach czy mleczkach kosmetycznych. Jest to w pełni zasłu-
żony powrót, ponieważ substancje te doskonale odżywiają i nawilżają nawet wrażliwą skórę. 

Lanolina jest jak najbardziej naturalną substancją. Nazywana 
jest tłuszczem wełny owiec, ponieważ jest wydzieliną skóry 
tych zwierząt, gromadzącą się na powierzchni sierści. Pełni 
podobną rolę jak ludzkie sebum, czyli ma za zadanie nawilżać, 
zmiękczać oraz tworzyć warstwę przeciwbakteryjną i prze-
ciwgrzybiczną na wełnie owiec. Używana jest jako podłoże 
w wielu preparatach dermatologicznych, zresztą podobnie jak 
euceryna, będąca pochodną lanoliny. 

skład Bez wad

Lanolina, uzyskana z sierści owiec, musi być oczyszczona i po-
zbawiona wody zanim trafi do apteki czy fabryki kosmetycznej. 
Dobrze oczyszczona, bezwodna lanolina jest ciemnożółtą lub 
brunatnożółtą masą, pachnącą słabo alkoholowo. Szwajcarska 
lanolina apteczna ma za to jasnożółtą barwę i jest całkowicie 
pozbawiona zapachu. Gorzej oczyszczone postaci lanoliny 
mają charakterystyczny, silny aromat, czym różnią się zasad-
niczo od bezwodnej aptecznej postaci. Kolor dobrze i gorzej 
oczyszczonej lanoliny jest taki sam. 

W skład lanoliny wchodzą różne sterole i ich pochodne – es-
try. Udowodniono, że w lanolinie znajdują się, między innymi: 
cholesterol, izocholesterol, lanosterol, dihydroergosterol, di-
hydrolanosterol, metacholesterol. Ponadto, lanolina zawiera 
wiele różnych długołańcuchowych alkoholi takich, jak alkohol 
lanylowy, cetylowy, cerylowy. W lanolinie obecne są też kwasy 
cerotynowy, karnaubowy czy stearynowy.  

Euceryt, wchodzący w skład euceryny, jest mieszaniną nie-
zmydlających się alkoholi łańcuchowych i cyklicznych lanoliny. 

Podłoże, zawierające euceryt, nazywane jest euceryną. Domi-
nującym składnikiem euceryny jest biała wazelina (ok.95%), eu-
cerytu jest w niej zaledwie ok. 3%, zaś cholesterolu ok.2%. Eu-
cerynę uzyskuje się poprzez topienie tych składników razem. 

z wodą czy Bez

Jeszcze w XIX i w połowie XX wieku kosmetyki i lekarstwa na 
problemy skórne, niezawierające lanoliny, uznawane były za 
bezwartościowe. Substancja ta wnika w głębokie warstwy skó-
ry, doskonale nawilżając i zmiękczając skórę. Lanolina potrafi 
przyjąć prawie dwa razy tyle wody, ile wynosi jej objętość, bez 
zmiany konsystencji mazi. Umożliwia to wiązanie w maściach 
z lanoliną wielu substancji rozpuszczalnych w wodzie. Dzięki 
tej zdolności lanoliny, możliwe jest dostarczenie do głębokich 
warstw skóry witamin, substancji odżywczych, ekstraktów ro-
ślinnych czy leków, rozpuszczalnych w wodzie. Podobne zdol-
ności do wiązania wody ma euceryna. 

Preparaty z lanoliną ułatwiają oddychanie skórze, zapobiegają 
jej przesuszeniu i nie pozwalają na nadmierne narastanie na-
skórka (nadmierną keratynizację). Z powodzeniem mogą być 
też stosowane na włosy. Lanolina nadaje włosom elastyczność, 
zapobiega rozdwajaniu się końcówek, łamliwości włosów i łu-
pieżowi. Ułatwia rozczesywanie włosów. Polecana jest po che-
micznych zabiegach fryzjerskich, np. po wykonywanej trwałej 
ondulacji. Lanolina ułatwia też przemieszczanie się cząstek 
barwny we włosie, przyczyniając się do ujednolicenia koloru 
fryzury.  

koNtrowersJe Na zleceNie

W drugiej połowie XX wieku przemysł kosmetyczny zachły-
snął się nowymi produktami syntezy chemicznej, między in-
nymi syntetycznymi podłożami kosmetycznymi oraz woskami. 
Na zlecenie wielkich koncernów chemicznych przeprowadzono 
w tym czasie badania udowadniające, że lanolina może mieć 
właściwości uczulające i że powinno odejść od jej stosowania 
w preparatach kosmetycznych. 

Dziś wiemy, że badania te były tendencyjne. Lanolina została 
zrehabilitowana i znów jest powszechnie stosowana w kosme-
tykach. Przyczyniła się do tego niewątpliwie moda na sub-
stancje pochodzenia naturalnego w odżywkach do włosów, 
kremach, maściach, mleczkach kosmetycznych czy pomadkach 
do ust. Warto poszukać jej w składzie kosmetyku, który zamie-
rzamy kupić do pielęgnacji ciała, bo niewiele jest substancji 
mających tak dobroczynny wpływ na naszą skórę. 

Lanolina, czyli zrehabilitowana 
królowa miękkości

Autor:  agnieszka mielcarek  
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Kwas acetylosalicylowy jest jednym z  najczęściej zalecanych przez lekarzy i  farmaceutów leków 
z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Aspiryna jest znana ze swoich właściwo-
ści przeciwgorączkowych, przeciwzapalnych i nasercowych. Badania naukowców z Oxfordu udo-

wadniają, że kwas acetylosalicylowy może również chronić przed nowotworami. 

Właściwości kwasu acetylosalicylowego są znane od zarania dzie-
jów. Pisemnym dowodem na znajomość zastosowania kory wierz-
by, która zawiera ów kwas, są egipskie papirusy z ok. 1550 r. p.n.e. 
Zalecał jej używanie także ojciec medycyny - Hipokrates. Aspiryna 
była pierwszym lekiem, uzyskanym w sposób syntetyczny, a jej 
syntezę uważa się za początek przemysłu farmaceutycznego. Jakie 
właściwości ma popularna polopiryna czy aspiryna?

przeciwzapalNe i przeciwBólowe

Proces zapalny jest biologiczną odpowiedzią tkanek na bodźce fi-
zyczne, chemiczne i biologiczne. Mogą one pochodzić z zewnątrz, 
jak również mogą być endogenne. Wewnętrznym bodźcem do po-
wstania stanu zapalnego mogą być zawały, zatory czy zaburzenia 
regulacji nerwowej. Stanowi zapalnemu towarzyszą często bóle, 
spowodowane nagromadzaniem się w tkankach cyklicznego AMP 
oraz uwrażliwieniem obwodowych receptorów bólowych. Zdol-
ność do modyfikacji wrażliwości receptorów bólowych mają związ-
ki, które nazywane są prostaglandynami, zwiększające podatność 
receptorów na działanie bólotwórcze histaminy, serotoniny czy 
bradykininy. 

Kwas acetylosalicylowy nieodwracalnie hamuje działanie enzy-
mów , które biorą udział w syntezie prostaglandyn. Enzymami tymi 
są cyklooksygenazy (COX1 i COX2), które pod wpływem aspiryny 
są acylowane przy resztach seryny. Enzym, który ma zmienioną 
strukturę, nie może funkcjonować poprawnie, zatem acylacja cy-
klooksygenaz powoduje zahamowanie uwrażliwiania receptorów 
bólowych. Dla pacjenta inaktywacja COX1 i COX2 oznacza po pro-
stu ulgę od bólu.

przeciwgorączkowe

Stanowi zapalnemu, oprócz bólu, towarzyszy często także pod-
wyższenie temperatury ciała. Kwas acetylosalicylowy, oprócz wła-
ściwości przeciwzapalnych i przeciwbólowych, wykazuje również 
właściwości przeciwgorączkowe. Wynikają one z depresyjnego 
wpływu aspiryny na ośrodki termoregulacji, zlokalizowane w pod-
wzgórzu. Co ciekawe, wpływ ten dotyczy wyłącznie podwyższo-
nej temperatury, przy normalnej temperaturze kwas acetylosalicy-
lowy nie wykazuje takich właściwości.  

Nasercowe

Tromboksan jest związkiem, który powoduje agregację płytek krwi 
i skurcz naczyń krwionośnych. Podobnie jak prostaglandyny po-
wstaje z kwasu arachidonowego w wyniku działania między innymi 
cyklooksygenaz (COX1 i COX2). 

Kwas acetylosalicylowy hamuje syntezę tromboksanu, co wyko-
rzystywane jest w profilaktyce zawału mięśnia sercowego i zakrze-

pów. Aspiryna nie pozwala na agregację trombocytów. W tym celu 
stosuje się dawki o wiele mniejsze niż te, służące do uśmierzania 
bólu czy stanu zapalnego. Ze względu na konieczność długotrwa-
łego stosowania kwasu acetylosalicylowego przy profilaktyce za-
wałów oraz ze względu na drażniące działanie na błonę śluzową 
żołądka, podaje się go w formie mikrokapsułek dojelitowych.  

przeciwNowotworowe?

Badania pod kierownictwem profesora Petera Rothwella z Oks-
fordu udowadniają, że niskie dawki aspiryny ograniczają o 20-30% 
częstość występowania wielu powszechnych nowotworów. Po-
twierdzono, że aspiryna zmniejsza liczbę zachorowań na raka jelita 
grubego. Poza tym wykazano, że wpływając na nowotwory prze-
łyku, trzustki, żołądka, płuc, a prawdopodobnie również mózgu, 
kwas acetylosalicylowy obniża ogólny wskaźnik zgonów spowodo-
wanych nowotworami.

Naukowcy przeanalizowali wyniki kilku badań dotyczących efek-
tów stosowania aspiryny (z obowiązkowym losowaniem do grup 
badawczej i kontrolnej). Mimo że badania te dotyczyły głównie 
zmniejszania ryzyka zawału serca, ich autorzy zbierali również 
dane dotyczące zgonów z powodu nowotworów.

Optymalną dawką dzienną kwasu acetylosalicylowego, która prze-
ciwdziała rozwojowi raka, jest 75mg stosowane przez przynajmniej 
5 lat. Zauważono, że korzyści z przyjmowania aspiryny są tym lep-
sze, im dłużej była ona stosowana. Oczywiście aspiryna powinna 
być przyjmowana dojelitowo, aby ograniczyć ryzyko krwawień z 
przewodu pokarmowego.

Aspiryną w raka?
Autor:  agnieszka mielcarek  
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Jaka jest różnica między błonnikiem rozpuszczalnym a nierozpuszczalnym? Dlaczego warto stoso-
wać dietę wysokobłonnikową? Czym różni się błonnik w suplementach diety od błonnika pocho-

dzącego z naturalnych źródeł?

Samo słowo „błonnik” odnosi się do wszystkich części roślin, które nie 
mogą być strawione lub zaabsorbowane w czasie procesu trawienia. 
W przeciwieństwie do prostych cukrów, obecnych na przykład w pie-
czywie czy słodyczach, błonnik jest mieszaniną skomplikowanych 
węglowodanów i nie podnosi poziomu glukozy we krwi po zjedzeniu. 

rozpuszczalNy luB Nie

Ze względu na zdolność do rozpuszczania się w wodzie oraz płynach 
obecnych w układzie pokarmowym błonnik dzieli się na rozpuszczal-
ny oraz nierozpuszczalny. Błonnik rozpuszczalny składa się z pektyn, 
obojętnych hemiceluloz, gum i śluzów roślinnych, w jego skład mogą 
również wchodzić polisacharydy algowe. Jak sama nazwa wskazuje, 
składniki te rozpuszczają się w układzie pokarmowym, przekształca-
jąc się w substancję o konsystencji żelu. Żel ten trawiony jest w jeli-
cie grubym przez obecne tam bakterie, w wyniku czego uwalniane są 
gazy oraz kilka kalorii energii. 

Błonnik nierozpuszczalny przechodzi w mniejszym lub większym 
stopniu przez układ pokarmowy w formie niezmienionej oraz nie 
jest źródłem energii. Nigdy nie jest całkowicie trawiony. Przesuwając 
się wzdłuż układu trawiennego absorbuje płyny i inne półprodukty 
trawienia innych pokarmów, ułatwiając tworzenie się stolca. W jego 
skład wchodzą celuloza, hemicelulozy ekstrahowane z roztworów 
kwaśnych, lignina oraz inne związki roślinne, niepodlegające trawieniu. 

od czasów starożytNych

Kiedyś sądzono, że błonnik jest balastem dla ludzkiego układu pokar-
mowego, utrudniającym jego pracę. Jednak dowody na świadome 
stosowanie produktów bogatych w błonnik pochodzą już z czasów 
starożytnych. Dziś wiemy z całą pewnością, że błonnik jest niezbędną 
częścią diety, wspomagającą prawidłową pracę układu trawiennego. 

Zalety stosowania błonnika zależą od jego typu. Błonnik rozpuszczal-
ny tworzy w jelitach grubą, żelową osłonę, zmniejszającą wchłanianie 
składników pokarmowych, w tym tłuszczów oraz cukrów. Dzięki temu 
bogata w błonnik dieta sprzyja kontroli masy ciała oraz może obniżyć 
poziom cholesterolu we krwi. W wyniku zjedzenia pokarmów z dużą 
zawartością rozpuszczalnego błonnika rzadziej dochodzi do znacznych 
skoków poziomu glukozy we krwi, a zatem sprzyja to ustabilizowaniu 
ilości cukru we krwi. Stąd zalecenia, aby osoby chorujące na cukrzycę 
sięgały po posiłki, w składzie których błonnik stanowi znaczny pro-
cent. Nierozpuszczalna forma błonnika z kolei zapobiega zaparciom 
oraz przyspiesza ruchy robaczkowe jelit. Wynika to z jego zdolności do 
„zbierania po drodze” różnych półproduktów trawienia innych składni-
ków pokarmowych, co sprzyja łatwiejszemu wypróżnianiu. 

Oba rodzaje błonnika sprawiają, że dłużej czujemy się nasyceni lub 
pełni. Rozpuszczalny błonnik spowalnia trawienie składników po-
karmowych, przyczyniając się po poczucia bycia nasyconym, zaś nie-

rozpuszczalne forma błonnika zajmuje sporo miejsca w jelitach, dając 
poczucie pełności. Niezależnie od typu przyjmowanego z pokarmem 
błonnika, stosowanie wysokobłonnikowej diety zmniejsza prawdo-
podobieństwo zachorowania, między innymi na schorzenia układu 
krążenia, zespół metaboliczny, otyłość czy nowotwór jelita grubego. 

wysokoBłoNNikowy, czyli Jaki?

Według amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (ang. Food and 
Drug Administration, FDA) za wysokobłonnikowy uznaje się produkt, 
w którym błonnik stanowi przynajmniej 20 procent rekomendowanej 
dziennej dawki na jedną porcję produktu. Za niskobłonnikowe z kolei 
uznawane są produkty, w których błonnik stanowi mniej niż 5 procent 
dziennej dawki. Rozpuszczalny błonnik częściej spotykany jest w je-
dzeniu, a można go znaleźć w produktach zbożowych, w tym w otrę-
bach, kaszach, naturalnych płatkach, niełuskanym ryżu czy pieczywie 
razowym i żytnim. Źródłem rozpuszczalnego błonnika są też nasiona 
roślin strączkowych, owoce (zjadane wraz ze skórką). Dobrym źró-
dłem nierozpuszczalnego błonnika są z kolei produkty pełnoziarniste, 
ziemniaki, kalafior czy orzechy. 

Suplementy diety, zawierające błonnik, nie zawierają często substan-
cji, towarzyszących temu składnikowi spożywczemu w naturalnych 
produktach. Chodzi tu przede wszystkim o witaminy, w tym z grupy 
B oraz mikro- i makroelementy, na przykład żelazo. Dlatego też warto 
sięgać raczej po naturalne źródła błonnika – wtedy nie ma konieczno-
ści uzupełniania go w codziennej diecie.  

Warto sięgać po błonnik
w każdej postaci

Autor:  agnieszka mielcarek  
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Po siedmiu latach obecności na rynku czwarta generacja Mercedesa Klasy C przeszła do historii. 
Pojawiła się generacja piąta, której debiut wróży jej sprzedażowy sukces. O wszystkim zdecydują 
oczywiście nabywcy, ale pierwsze recenzje są znakomite. My w ramach cyklu „W szpilkach za 
kierownicą” postanowiliśmy zapytać o opinię Panią Ilonę Schmidt – projektantkę wnętrz, właścicielkę 
koszalińskiej firmy Biuro Projektowe Home Design Ilona Schmidt. Wychodzimy bowiem z założenia, 

że nikt tak trafnie nie odda jego charakterystyki, jak potencjalny użytkownik auta. 

Imponujący nowy 
Mercedes-Benz Klasy C

 w    s z p i l k a c h    za    k i e r o w n ic ą 

Autor:  agnieszka mielcarek  | Fotografie: marcin betliński
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Nasz konsumencki test mógł się odbyć dzięki uprzejmości firmy 
Mojsiuk, koszalińskiego dealera marki Mercedes-Benz. Pani Ilona 
Schmidt nie wahała się ani chwili, kiedy usłyszała propozycję po-
znania z bliska nowej Klasy C. Oto jak relacjonuje ona swoje wra-
żenia:

„Z ogromnym podekscytowaniem oczekiwałam dnia, kiedy zo-
baczę nową C-Klasę z bliska, a nawet będę mogła wystąpić w roli 
kierowcy. Pierwsze zaskoczenie to rozmiar nadjeżdżającego auta. 
Kiedy je zobaczyłam, byłam przekonana, że to topowa S-Klasa. Kil-
ka razy sprawdzałam znaczek na tylnej klapie, aby upewnić się, czy 
to na pewno nie jest „eska”. 

Jedno jest pewne, obok takiego auta, nikt nie przejdzie obojętnie: 
jest zjawiskowe, wyraziste , drapieżne, a zarazem jest najwyższej 
klasy limuzyną!

Luksus to drugie imię nowej C-Klasy.  Wsiadasz do środka i jest wła-
śnie WOW, z jednej strony sportowo, z drugiej wybitnie luksuso-
wo. Wnętrze auta wywołuje wrażenie, które na długo pozostanie 
w pamięci i trudno potem cokolwiek do niego porównać. Osobie 
wsiadającej za kierownicę podświadomość mówi – jestem w raju. 

Ogromne wrażenie robią dwa duże wyświetlacze, jeden za kierow-
nicą z widokiem wirtualnych zegarów i drugi - panel centralny, czyli 
centrum sterowania i dowodzenia pokładem. Dodam, że iż panel 
sterujący jest minimalnie nachylony w stronę kierowcy, co bardzo 
poprawia widoczność pojawiających się na nim informacji.

Bardzo zaskoczył mnie system ustawień fotela. Wpisałam na pa-
nelu swój wzrost i wszystko samo się wyregulowało, bez zbędnego 
szukania, przesuwania, dopasowywania.



Do wyboru miałam kilka trybów jazdy. Ja raczej 
zawsze stawiam na opcję „sport”, ale tym razem 
wybrałam „komfort”. Auto popłynęło, dosłownie: 
nie ruszyło a właśnie popłynęło. Jest ono przy 
tym tak doskonale wyciszone, że usłyszeć moż-
na własne myśli. Dawno nie spotkałam się z tak 
niesamowitym stłumieniem wszelkich dźwięków 
dobiegających z silnika i z zewnątrz, tu Mercedes 
Benz osiągnął perfekcję. 

W czasie jazdy biegi przełączały się bezszelestnie, 
płynnie, bez jakichkolwiek najmniejszych szarp-
nięć, dając pełną radość i doznanie niesamowitego 
komfortu jazdy. Jeden  z najmocniejszych punk-
tów nowej C-Klasy to światła, które dają niebywa-
łe poczucie spokoju i bezpieczeństwa, oświetlając 
i doświetlając dokładnie te obszary, które trze-

ba, nie oślepiając przy tym innych uczestników  
ruchu. 

Dla mnie, jako kobiety, jednym z podstawowych 
oczekiwań w stosunku do auta jest łatwość ma-
newrowania, co tu wydaje się dziecinnie proste, 
gdyż ma ono niesamowitą zdolność do zawraca-
nia na małym obszarze. Jest to bardzo pomocne 
i każdy doceni ten fakt, gdy tylko wsiądzie za kie-
rownicę nowej C-Klasy. 

No i wreszcie system komunikacji z autem, z jego 
mózgiem. Kiedy mówię „Hej Mercedes, mam 
mało paliwa”, natychmiast wyświetlają mi się naj-
bliższe stacje benzynowe. „Hej Mercedes, jestem 
głodna” - i już widzę listę restauracji. Podczas wy-
jazdów biznesowych to nieoceniona funkcja, bez 
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Zapraszamy do Autoryzowanego Salonu Mercedes-Benz Mojsiuk w Starych Bielicach k/Koszalina, ul. Koszalińska 12 (z 
uwagi na rozpoczętą przebudowę dotychczasowego obiektu salonu Mercedes-Benz Mojsiuk, zapraszamy do obiektu tym-
czasowego, zlokalizowanego po prawej stronie dawnej krajowej drogi nr 6, po minięciu zjazdu do Starych Bielic, jadąc od 

strony Koszalina) lub pod nr telefonu: 94/34 77 372

www.mojsiuk.mercedes-benz.pl

Szukaj nas na Facebooku: Mercedes-Benz Mojsiuk i Instagramie: mercedesbenz_mojsiuk

przykładowo – model 
mercedes-Benz klasa c 200 
można nabyć w programie 

Flexi leasing już od 1 074,99 
plN netto miesięcznie (45% 

wstępnej wpłaty leasingowej, 
okres leasingu 60 miesięcy, 

wykup pojazdu 25%).

klikania, wpisywania, czy też konieczności używania te-
lefonu, za to z pełnym poczuciem bezpieczeństwa.

Jak podsumować w największym skrócie test Klasy C? 
Komfort, luksus, nietuzinkowy design i jednocześnie 
bezpieczeństwo.”

Jak słusznie zauważyła pani Ilona Schmidt, nowa Klasa 
C przypomina Klasę S. Oczywiście jest od niej znacznie 
mniejsza, ale w stosunku do poprzedniej generacji „uro-
sła”. Auto ma teraz 4751 mm długości (przybyło mu 6,5 
cm), o 25 mm zwiększył się rozstaw osi (do 2865 mm), 
a to z kolei pozwoliło wygospodarować więcej miejsca 
na nogi dla pasażerów tylnych siedzeń i powiększyć 
przestrzeń nad głowami pasażerów siedzących z tyłu. 
Jednak największe podobieństwo omawianego samo-
chodu do aktualnej „eski” zawiera się w jego wyglądzie. 
Nawiązanie jest oczywiste: stylistyka jest więc stonowa-
na i klasycznie elegancka.
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Ludzie od wieków kojarzyli konie z ich wytrzymałością, szybkością i wolnością. Oprócz tych cech, 
często je hodowano ze względu na ich piękno i wdzięk. Nie bez powodu nazwano koniem me-
chanicznym jednostkę mocy odpowiadającą za moc silnika. Nasz bohater ma w sobie dużo mocy, 
o czym przekonacie się poniżej i posiada wszystkie cechy przypisane tym szlachetnym zwierzętom.  

Jest wytrzymały, jest szybki i daje kierowcy poczucie wolności.

Piękny i wszechstronny
Land Rover Discovery Sport

Elegancki z wyglądu, wygodny w użyciu i zaawansowany 
technicznie bardziej niż kiedykolwiek. Land Rover Disco-
very Sport, bo o nim mowa, potwierdza swoją klasę, co 
przekłada się na jego popularność – to jeden z najchętniej 
kupowanych modeli Land Rovera.

Fenomen tego modelu tkwi w jego uniwersalności. Nie tylko 
posłuży nam jako terenowe auto z napędem na cztery koła, 
którym możemy przemierzać trudno dostępne tereny, nie bojąc 
się kurzu, błota i wody. W Discovery Sport możemy się wybrać 
również na przejażdżkę po mieście, zakończoną kolacją w jakiejś 
miłej restauracji, niekoniecznie ubrani w strój do survivalu.

Wspomniany napęd 4x4 gwarantuje pewne prowa-
dzenie samochodu, zarówno w mieście, jak i w terenie.  
Na śliskich nawierzchniach, takich jak trawa lub śnieg, 

moment obrotowy można wyważyć pomiędzy przedni-
mi i tylnymi kołami, aby zmaksymalizować przyczepność 
samochodu. W dopasowaniu się do wymagań terenu po-
może nam system Terrain Response 2, który monitoruje 
warunki na drodze lub w terenie i wybiera jeden z czterech, 
najbardziej odpowiednich trybów jazdy. Kolejnym udogod-
nieniem, w trakcie jazdy jest technologia ClearSight, czyli 
system kamer, dzięki którym można kontrolować maskę 
pojazdu oraz wyświetlać auta i koła podczas jazdy. Kolej-
nym, który wymaga dodatkowego zamówienia, jest czujnik 
wody. Pomoże on bezpiecznie przeprawić się przez wodę 
i ostrzeże nas, kiedy głębokość brodzenia dojdzie do mak-
symalnego dla nas poziomu. Discovery Sport to także silny 
samochód - ma zdolność holowania przyczepy o masie do 
2500 kg. Do tego zapakujemy do niego (w wersji 5 foteli) aż 
1179 litrów bagażu.

Autor: aneta dolega  |  Fotografie: bogusz kluz
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Discovery Sport, pomimo terenowej duszy, to stylowe auto, 
które dobrze się prezentuje również w wielkomiejskim pejza-
żu. Płynna linia, reflektory LED, skórzana tapicerka w kolorze 
Light Oyster i podsufitka o tej samej barwie, skórzana kie-
rownica i regulowane przednie fotele. Cyfrowy wyświetlacz 
kierownicy, 10-calowy ekran dotykowy, analogowe wskaźni-
ki kierowcy z centralnym wyświetlaczem TFT, cyfrowe radio 
DAB, Apple Car Play i Android Auto. Przyjemnie, wygodnie 
i bezpiecznie. Bezpiecznie, bo Land Rover wyposażony jest 
w szereg systemów i asystentów. Posiada m.in. system hamo-
wania awaryjnego, kamerę cofania, system wykrywania ruchu 
przecinającego drogę cofania, tempomat z ogranicznikiem 
prędkości, asystenta pasa ruchu, czujnik bezpiecznego wy-
siadania dla pasażerów z tyłu, system rozpoznawania znaków 
drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości i asy-
stenta martwego punktu.

Na dłuższą trasę i wycieczkę po mieście. Żeby trochę się 
pobrudzić i jednocześnie zaimponować eleganckim autem. 
Land Rover wygrywa swoją wszechstronnością, w każdym 
otoczeniu.

Ten wyjątkowy model jest dostępny w bardzo korzystnym 
finansowaniu Arval, a odwiedzając salon można skorzystać 
z jazdy próbnej.

Autoryzowany salon Land Rover i Jaguar w Szczecinie 
Bońkowscy British Auto  |  Ustowo 58, 70-001 Szczecin +48 91 852 34 00 | salon@british-auto.pl 

www.british-auto.landrover.pl/contact-us |        / JLRBonkowscyZapraszamy do naszego salonu i serwisu



Ponad tysiąc wysepek rozproszonych na 26 atolach wynurza się zalewie na metr, półtora 
nad poziom turkusowych wód Oceanu Indyjskiego. Z  lotu ptaka przypominają sznur 

rozsypanych szmaragdowych pereł. Zachwycają turystów z całego świata. 

Archipelag tysiąca wysp

Wielu ma marzenie o tym, by stanąć pod palmą na jednej 
z wysp Malediwów, przesypać przez palce bialutki piasek 
pełen pokruszonych koralowców, zajrzeć pod taflę kry-
stalicznie czystej wody do świata koralowców i neono-
wych rybek, pływać z płaszczkami, żółwiami, delfinami, 
cieszyć się sąsiedztwem małych cytrynowych rekinów 
żarłaczy  i truchleć na widok tych wielorybich -  najwięk-
szych na świecie. Ci, którym to pragnienie już się ziściło, 
wiedzą, że na poziomie emocji uruchamianych przez nie-
powtarzalne obrazy, smaki, dotyk równikowego słońca, 
wiatru i przyjemnie ciepłych fal, to miejsce jest wyjątko-
we pod każdym względem. Naprawdę warte poznania. 

W tej opowieści o Malediwach dopływamy do Wyspy 
Nalaguraidhoo, zwanej Wyspą Słońca, a przez miejsco-
wych jeszcze piękniej - Kwiatem Mórz, z racji oryginal-
nego kształtu. Leży w południowej części atolu Ari nale-
żącego do archipelagu Malediwów. Na pięknych białych 
plażach, kontrastujących z turkusowym morzem,  w gąsz-

czu soczystozielonych tropikalnych ogrodów, powstał je-
den z największych kurortów na Malediwach. Zatopiony 
w ciszy, przerywanej jedynie szumem fal, krzykami cu-
dacznych ptaków, spełnia marzenia tych, którzy na kilka 
dni wakacji postanowili zawitać do raju. 

Wyspa jest na tyle duża, że każdy z kilkuset turystów tuż 
po przylocie i kilkunastu minutach podróży łodzią na ląd, 
momentalnie ginie w gąszczu zieleni. Do komfortowych 
bungalowów, rozmieszczonych przy plaży i water bunga-
lowów zawieszonych nad turkusową taflą wody, rozwo-
żeni są  bezszelestnymi meleksami. Od świtu do zachodu 
słońca każdego wita z brzegu dostojna czapla, raz po raz 
nurkująca  w pobliżu po świeżą przekąskę lub pozująca do 
zdjęć z zachwyconymi jej widokiem turystami.

Pierwsze wrażenia? Nieziemsko piękne widoki i gościn-
ność Malediwczyków ubranych w jednakowe uniformy, 
maseczki i rękawiczki. Noszą je dzielnie w każdym miej-

Autor: marta popiel

Malediwy
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scu pracy, także na rowerze, jadąc do pracy lub na 
wypoczynek. Uśmiechy przez maseczki obsługa i tu-
ryści wymieniają  w restauracji i recepcji, mimo że te 
pozostają otwarte, bez okien. Gospodarze bardzo 
dbają tu o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 

Wyspa, za sprawą turystów, mówi wszystkimi ję-
zykami świata. Nieustannie zaskakuje, odkrywając 
przez spacerowiczami wciąż nowe perełki tutejszej  
fauny i flory. To właśnie tu nad pióropuszami palm 
latają największe nietoperze na świecie - rudawki 
wielkie. Mierzą ok. 30 cm, rozpościerają skrzydła na 
1,5 m. Zwane są też nietoperzami owocowymi (kilka 
olbrzymich drzew na wyspie trzeba było ochronić 
siatką przed ich apetytami) oraz latającymi psami  
(uwaga - zwykłych, nielatających psów na wyspie 
w ogóle nie ma). 

Nurkowanie i snorkowanie na Malediwach także nie 
mają sobie równych. Okolicę Ari Atol upodobały so-
bie rekiny wielorybie (największe ryby na świecie, 
łaskawie dla ludzi żywiące się planktonem i skorupia-
kami). Miejsce uwielbiają też majestatyczne manty 
- największe spośród wszystkich płaszczek pływa-
jących w tropikalnych wodach świata, zwane  „dia-
błami morskimi”  za sprawą długiego ogona i oczu 
zerkających z płetw głowowych. 

To tu spełniają się marzenia o pływaniu z delfinami, 
olbrzymimi żółwiami, codziennych wizytach w  ko-
ralowych ogrodach z zachwycającymi ławicami ryb, 
z neonowymi Nemo i Doris na czele.

Wieczorne karmienia rekinów i płaszczek pozwalają 
zobaczyć skupiska olbrzymich, rozmaicie wybarwio-
nych osobników każdego gatunku. Nie sposób zliczyć 
na wyspie wszystkich odmian egzotycznych ptaków, 
niedokuczliwych owadów, drzew, owoców. Każdy 
dzień przynosi nowe odkrycia.

Wyspa pachnie morzem, zielenią, eterycznymi 
olejkami orientalnego spa, specjałami kuchni ca-
łego świata. Smakuje nagrzanym w słońcu mango, 
bananami, mleczkiem kokosowym, wyśmienicie 
gaszącym pragnienie, bogatym w sole mineralne. 
Pite wprost ze skorupy młodego owocu, zerwanego 
zalewie chwilę wcześniej, pod pióropuszem palmy, 
smakuje niepowtarzalnie.

Na wyspie otoczonej piękną białą plażą, pełnej palm 
kokosowych, drzew bananowych, papai, hibisku-
sów, fikusów, nikt na siebie nie wpada. Nikt na nic 
tu nie czeka w kolejce, niczym się nie stresuje. Czas 
tu zwalnia... 

Przyjemny chillout jednych kładzie w cieniu palm, 
innych prowadzi przez ocean do hamaków zawie-
szonych tuż nad wodą. Kobiety ciągnie do krzewu 
frangipani (Plumeria Alba). Każda choć raz włoży we 
włosy jego piękny biały kwiat — znak nowego życia, 
narodzin, piękna. Ktoś w tym czasie stawia żagle, 
wdrapuje się na deskę SUP lub wiosłuje w kajaku. 
W drugim końcu wyspy kolejna para rozkoszuje się 
zapachem olejków oblewających ich ciała podczas 
relaksacyjnego masażu w egzotycznym spa. Ktoś 
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inny właśnie postanawia w ramach relaksu objechać wyspę ro-
werem. 

Malediwy żyją też historiami wspaniałych ludzi, którzy dbają 
o obsługę turystów. Wśród nich jest sympatyczny Diego. Sprzą-
tając dwa razy dziennie przydzielone mu water bungalowy, dba, 
by każdy powrót turysty do domku był przyjemnością, miłą nie-
spodzianką. Ojciec dwóch córek i maleńkiego synka, zgodnie 
z kontraktem obowiązującym na wyspie, widuje rodzinę raz na 
6 miesięcy. Ze smutkiem wyznaje, że jego roczny syn właściwie 
nie zna ojca... Tęskni. Marzenia?  Żeby pandemia nie odstraszy-
ła turystów, żeby stolica - Male nie została zamknięta przez loc-
kdown, żeby za kilka tygodni spotkać się z bliskimi, a potem bez 
przeszkód  wrócić do dobrej pracy na Wyspie Słońca.  Jak więk-
szość pracowników resortu utrzymuje rodzinę za… 250 dolarów 
miesięcznie i to, co otrzyma z napiwków. Warto o tym pamiętać.  

Ten muzułmański, pełen ograniczeń i twardych zasad, świat 
maksymalnie otworzył się na turystów, akceptuje swobodę 
stroju, zachowania, przyjemność sączenia przez przyjezdnych 
chłodnego wina do obiadu, kolacji. Sun Island - Wyspa Słoń-

ca żyje z turystyki. Nie będzie jednak zachwycała i wzruszała  
wiecznie.

Za 20-50 lat Malediwy mają zniknąć pod powierzchnią wody. 
Wyspy te są najniżej położonym państwem świata (30% po-
wierzchni kraju leży w depresji; średnia wysokość to zaledwie  
1,5 m n.p.m., a najwyższy bezimienny szczyt na Wyspie Wilingi-
li ma tylko metr więcej). Przyrastająca rafa koralowa przegrywa 
z nieustannie wymywającym i zabierającym wyspy oceanem, 
podnoszącym się ok. 2 mm rocznie na skutek ocieplenia klimatu.

Kraj bez rzek i jezior, z ziemią wyjątkowo nieurodzajną, a mimo  
to zachwycające piękną i bujną roślinnością. Bez jednej choćby mi-
nusowej temperatury w historii.  Z najwyższą w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca  liczbą rozwodów. Dokładna liczba wysp na Male-
diwach pozostaje tajemnicą. Źródła podają ich od 1100 do 1300  (nie 
definiując pojęcia wyspy). Zamieszkałych jest niewiele ponad 200. 

Zdjęcia powstały w wakacje 2021 roku, podczas pory monsuno-
wej. W ciągu 7 dni pobytu deszcz padał 3 razy po godzinie, w tym 
w nocy. Temperatura wody i powietrza? Cudowne 31 stopni... 





Alpy Apuańskie leżące na skraju Toskanii wyglądają w środku lata jak pokryte śniegiem. 
Biel na szczytach nad Carrarą to barwa skał w kamieniołomach marmuru. To stąd, 
pochodzi najbardziej znany marmur kararyjski, w którym rzeźbił Michał Anioł, Bernini 
czy Mitoraj. A podawana tu jako lokalny przysmak peklowana w kamiennych kadziach 

słonina lardo – jest biała jak… marmur.

Tam, gdzie kamień 
żyje i oddycha

Carrara to nieduże toskańskie miasteczko, leżące pomię-
dzy Morzem Liguryjskim a pasmem Alp Apuańskich (nale-
żących do Apeninów). I to te skaliste szczyty wyglądające 
z daleka jak pokryte śniegiem skrywają najbardziej znany 
i poszukiwany na świecie biały marmur kararyjski. Po-
wstał on z wapienia jurajskiego pod wpływem procesów 
metamorficznych przed milionami lat i szczyci się unikal-
ną jasną barwą z charakterystycznymi szarymi żyłkami. 
Dziś za 30-tonowy śnieżnobiały blok najwyższej jakości 
można zapłacić około 50 tys. euro. Jako wyjątkowy mate-
riał służył już starożytnym Rzymianom do budowy świą-
tyń i pałaców, a później do dekoracji średniowiecznych 

kościołów, aż wreszcie w renesansie stał się ulubionym 
materiałem rzeźbiarzy. To tu w okolicach Carrary wyjąt-
kowe, marmurowe  bloki miesiącami poszukiwał Michał 
Anioł. Wówczas zdobycie idealnego bloku marmuru we 
Florencji czy Rzymie bywało trudne, stąd twórca wy-
ruszył w rejony Carrary, zyskując także niezwykłą wie-
dzę od lokalnych kamieniarzy. „Dla niego, mlecznobiały 
marmur był żywą materią, która oddycha, czuje, wydaje 
swąd” – pisał w powieści pt. „Udręka i ekstaza” o życiu 
artysty Irving Stone. I z takiej „żywej” kararyjskiej białej 
skały powstały genialne rzymskie dzieła Michała Anioła 
– słynna Pieta z Bazyliki św. Piotra i grobowiec papieża 

Autor: ewa karolina cichocka
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Juliusza II ze znaną rzeźbą Mojżesza z Bazyliki św. Piotra 
w Okowach. W kararyjskim marmurze tworzyli także – 
wcześniej Fillipo Brunelleschi i Giovanni Lorenzo Bernini.

od moJżesza do cadillaca

Dziś miasteczko przyciąga rzeźbiarzy, ale też turystów, 
którzy trafiają do katedry św. Andrzeja, a zarazem  pierw-
szego średniowiecznego  kościoła wykonanego niemal 
w całości z marmuru. W jednym z domów na placyku 
przed duomo z romańsko-gotycką fasadą z misterną 
marmurową rozetą mieszkał pięć wieków temu Michał 
Anioł. Dziś obok katedry stoi kopia jego Mojżesza, a w 
pobliżu organizowane są plenerowe warsztaty, gdzie 
używając młotka i dłuta można przekonać się, jak trudny 
w obróbce jest marmur. Na ścianach pobliskich domów, 
najprawdopodobniej dawnych kamieniarzy i rzeźbiarzy 
umieszczono stare sprzęty, jakich  używano do obróbki 
kamienia przed wiekami. Na skwerach i ulicach niemal 
za każdym zaułkiem można znaleźć marmurowe dzieła, 
pomniki, fontanny, a nawet trwałe elementy infrastruk-
tury miasteczka. Są przeróżne – stylizowane, będące ko-
pią dawnych mistrzów, abstrakcyjne, ale też naśladujące 
współczesne przedmioty jak chociażby naturalnej wielko-
ści marmurowa limuzyna.

rozeBraNe góry

Ale prawdziwe zagłębie cennej, białej skały znajduje się 
w oddalonych o kilka kilometrów na wschód górach. 
Jadąc krętymi i wznoszącymi się drogami wjeżdżamy 
w krainę wąskich dolin wśród poszarpanych białych 
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szczytów. Najwyższe wierzchołki sięgają do 2 tys. m n.p.m. Tu 
można samochodem pokrążyć po okolicy wypatrując skalnych 
wyrobisk – cave di marmo, od rzymskich pamiątek, po współcze-
sne zakłady produkcyjne wyposażone w ciężki sprzęt, koparki, 
ciężarówki i palniki do cięcia skał. Drogi i opony samochodów po-
krywa wszechobecny biały pył. Niezwykle wyglądają wierzchołki 
gór, częściowo rozebrane z wyciętych ogromnych marmurowych 
sześcianów i plastrów białego marmuru. Jakby ktoś rozkładał je 
z gigantycznych, białych klocków. Po drodze można spotkać miej-
sca dawnych plenerów rzeźbiarskich, gdzie pozostały wykonane 
amatorskie prace. Dopiero tam docenia się trud obróbki twarde-
go kamienia, talent i finezję dawnych rzeźbiarzy i… brak wprawy 
amatorów. Można też skorzystać ze zorganizowanych wycieczek 
terenowymi samochodami, których trasa biegnie  przez kamie-
niołomy, jaskinie i pracownie rzeźbiarskie. 

górska słoNiNa, czyli lardo di colloNata 

Główną miejscowością pozyskiwania marmuru była Collonata. 
Mała górska wioska, położona ponad 500 m n.p.m. i licząca led-
wie kilkuset mieszkańców, dziś jest celem wycieczek na marmu-
rowym szlaku. Małe domki zawieszone są na skalnych półkach, 
wciśniętych w górską dolinkę otoczoną kamieniołomami. Przy 
małym placyku znajduje się kościółek, a wokół przy stromych 
uliczkach domki dawnych górników i kamieniarzy. Można so-
bie tylko wyobrazić jak ciężka była praca tutejszych górników 
w chłodzie zimy i skwarze lata. Nie dziwi więc fakt, że musieli 
odżywiać się dość kalorycznie i że w ich menu znalazła się… sło-
nina, nazywana tu lardo di Collonata. To tradycyjnie utwardza-
na przez pół roku w marmurowych kadziach wieprzowa słonina 
z dodatkiem czosnku, soli, pieprzu i rozmarynu, która posiada 
chronione oznaczenie geograficzne (protected geographical in-
dication PGI).

Dziś jest znanym kulinarnym delikatesem, a podaję się ją w for-
mie cieniutkich plasterków, podobnie jak długodojrzewające 
szynki. To oferta licznych tu dziś larderii, lokali podających głów-
nie miejscową słoninę z pieczywem i winem. W zacienionym wi-

noroślą patio można chłodnym winem spłukać pył z gardła i na 
tej uczcie na ogół kończy się zwiedzanie kamieniołomów.

między rzeźBami a oliwkami

Kilkanaście kilometrów na południe od Carrary i Collonaty znaj-
duje się kolejna miejscowość na rzeźbiarskiej mapie Toskanii. To 
Pietrasanta czyli „święty kamień”, liczące niespełna 25 tys. miesz-
kańców miasteczko, które kontynuuje dawne tradycje rzeźbiar-
skie. W nazywanym współcześnie „małymi Atenami” znajduje się 
kilkanaście odlewni brązu i wiele pracowni. Tu powstawały prace 
Henry’ego Moore’a, Pietro Cascelli czy Mitoraja. Ba, rzeźbiarskie 
pasje realizowała tu nawet znana z ekranu Gina Lolobrigida. Wą-
skie uliczki i place stanowią wyjątkową galerię rzeźbiarską w ple-
nerze, a na porannej kawie przed katedrą można spotkać znane 
osobistości. Tu swoją pracownię otworzył nazywany wskrzesi-
cielem piękna Igor Mitoraj, dzieląc artystyczne życie na Francję 
i Włochy. Odkrył tam marmurowe kamieniołomy i odlewnie brą-
zu. W końcu za namową przyjaciela, artysty kolumbijskiego po-
chodzenia Fernando Botero kupił tu dom i otworzył własną pra-
cownię, a także uprawiał oliwki i tłoczył własną oliwę. Uważał, 
że w tym mieście nauczył się rzeźbić. Tu powstawały czerpiące 
z antyku i odwołujące się do warsztatów mistrzów Michała Anio-
ła, czy Antonia Canovy jego monumentalne rzeźby. Okaleczone 
i pogruchotane torsy, obandażowane twarze i niewidzące oczy 
tak charakterystyczne dla artysty, jako obiekty dialogu współ-
czesności z przeszłością istnieją dziś w przestrzeni wielu nowo-
czesnych metropolii. Rzeźby i rysunki Igora Mitoraja pokazano na 
120 wystawach indywidualnych na całym świecie.

Mistrza Mitoraja i honorowego obywatela miasteczka pochowa-
no w Pietrasanta siedem lat temu. W kilka miesięcy później zorga-
nizowano mu wspaniałą plenerową wystawę. Rzeźby, obrazy, sce-
nografia do spektakli operowych w mediolańskiej La Scali i Arenie 
w Weronie oraz odlewy usytuowano na placach miasteczka oraz 
w dawnym klasztorze Sant’Agostino. Niebawem w przebudowa-
nej dawnej hali targowej w mieście zostanie otwarte, pierwsze na 
świecie muzeum, poświęcone artyście.
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Przy nowej siedzibie Gabinetu Bogurscy (ulica Śniadeckich 27a) ruszyła niedawno kawiarnia. 
Dlaczego właściciele renomowanej kliniki stomatologicznej zdecydowali się zainwestować w 
lokal gastronomiczny, choć - jak sami przyznają - nie mają w tej branży doświadczenia? Jak się 

okazuje, powodów jest długa lista. 

Szykowna „Ważka” 
pachnąca kawą

Autor: andrzej mielcarek  |  Fotografie: wojciech gruszczyński 

Na temat pierwszego pani Monika Bogurska mówi tak: - Mąż 
zawsze marzył o własnej restauracji. Przez całe nasze życie ten 
wątek powracał w rozmowach. Tak więc planując budowę kliniki, 
od początku zakładaliśmy, że będzie jej towarzyszył lokal gastro-
nomiczny. 

Nie chodziło jednak wyłącznie o spełnienie marzenia doktora 
Marcina Bogurskiego. Myślenie o kawiarni miało również bar-
dzo praktyczny wymiar: - Kiedy pracowaliśmy jeszcze przy uli-
cy Bocznej, zauważyliśmy, że wielu naszych pacjentów zna się 
ze sobą. Momentami poczekalnia stawała się miejscem towarzy-
skich rozmów. Wyciągnęliśmy z tego wniosek, że w nowym miej-
scu również warto byłoby stworzyć warunki do takich kontak-
tów. A kiedy się najlepiej rozmawia, jak nie przy filiżance kawy? 
Inna rzecz, że pacjenci korzystający z usług laboratorium, co jest 
naturalne, musieli czasami trochę poczekać. Teraz mają już gdzie 
wygodnie usiąść. 

Kawiarnia jest oczywiście otwarta na wszystkich klientów. Mieści się 
ona w południowym szczycie budynku (od strony północnej wchodzi 
się do recepcji kliniki). Z zewnątrz wydaje się niewielka, ale to mylne 
wrażenie, bo lokal jest dwupoziomowy i przestronny. Dodatkowo 
w okresie ciepłym kilka stolików może stanąć na słonecznym tarasie. 

Monika Bogurska komentuje: - Działamy od połowy sierpnia, więc 
pewnie niedużo osób dotychczas dowiedziało się o istnieniu „Waż-
ki”. Z tygodnia na tydzień będzie się to zmieniać, między innymi przez 
naszą aktywność w mediach społecznościowych. Szansy na sukces 
upatrujemy również w tym, że znajdujemy się na dużym osiedlu, na 
którym poza jedną – zresztą zupełnie inną w charakterze niż nasza 
- nie ma innych kawiarni. Tak więc „Ważka” z pewnością jest tutaj po-
trzebna. W pobliżu znajduje się Politechnika i Hala Widowisko-Spor-
towa. Sami czasami po koncercie mieliśmy ochotę pójść jeszcze na 
kawę, wymienić się ze znajomymi wrażeniami, ale nie było dokąd. 
Wypełniamy więc pewną rynkową lukę. 
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Bliskość lokalu gastronomicznego jest pomocna klini-
ce z jeszcze jednego powodu. Dr Marcin Bogurski, jako 
uznany autorytet w dziedzinie implantologii, prowadzi co 
pewien czas szkolenia dla lekarzy. Odbywają się w Ga-
binecie Bogurscy także rozmaite prezentacje i wykłady. 
Klinika dysponuje bowiem nowoczesną salą konferen-
cyjną, z multimediami i tzw. torem wizyjnym. Kawiarnia 
staje się zaś naturalnym zapleczem cateringowym dla 
odbywających się tutaj specjalistycznych kursów i innych  
wydarzeń. 

„Ważka” ma w sobie coś wielkomiejskiego. Jest urządzona 
szykownie, w bardzo eleganckim stylu. Widać, że każdy 
szczegół został starannie dopracowany. Nad całością pro-
jektu czuwała Marzena Makuszak, prowadząca w Kosza-
linie firmę Inez-Christian Home. Pani Marzena we współ-
pracy z holenderską firmą Riviera Maison podjęła się 
aranżacji lokalu. Całościowego, bo projekt dotyczyły roz-
wiązań architektonicznych i kompletnego wyposażenia, 
włącznie z naczyniami, sztućcami i serwetkami. Holendrzy 
sami są na tyle zadowoleni z efektu pracy, że prawdopo-
dobnie kawiarnia jako jedyny polski lokal znajdzie się w ich 
najnowszym światowym katalogu. 

Kiedy stajemy w progu lokalu, pierwszym doznaniem jest 
zapach aromatycznej kawy. Kawa jest naprawdę znakomi-
ta, dość łagodna, z delikatną nutą czekoladową. To zasługa 
używanej w „Ważce” mieszanki, wybranej przez doktora 
Bogurskiego. 

Świeżo mielone ziarna to jedno, ważny jest również spo-
sób zaparzania kawy, aby uzyskać aksamitny napar i wy-
dobyć cały bogaty bukiet smaków. – Wybraliśmy dosko-
nały włoski ekspres, który znakomicie się sprawdza. Włosi 
słyną z miłości do kawy i pewnie dlatego produkują rów-
nież najlepsze na świecie ekspresy. Praktycznie wszystkie 
renomowane kawiarnie wyposażone są we włoskie urzą-
dzenia a włoscy bariści uchodzą za kawowych ekspertów 
– mówi z uśmiechem pani Monika.

Jak podkreśla, oferta lokalu będzie się wzbogacała stop-
niowo: - Na razie są ciasta, lody, kanapki, zupy kremy, tarty 
wytrawne - opisuje właścicielka. – Przyjdzie czas na inne 
przekąski i dania. Wszystko krok po kroku. Dajemy sobie 
pół roku na ustalenie ostatecznego menu. Ważne, że kom-
ponuje się nam kompetentny zespół. Zespół jest kluczowy, 
bo to ludzie tworzą klimat miejsca i zachęcają klientów do 
powrotów. To więcej niż połowa sukcesu…

„Ważka” ma ambicję proponować oryginalne koktajle i na-
poje alkoholowe, których będzie można spróbować tylko 
tutaj. - Chcielibyśmy, by goście mogli wypić u nas kieliszek 
znakomitego wina lub lampkę dobrego koniaku - słyszymy. 
– Na wypracowanie karty alkoholi i innych napojów rów-
nież potrzeba trochę czasu. Stawiamy na jakość. 

Marcin Bogurski mówi: - Jesteśmy cierpliwi, a jednocze-
śnie pełni pokory wobec branży, którą dopiero zaczynamy 
poznawać. Jako właściciele lokalu mamy wyjątkowy kom-
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fort, bo nie założyliśmy sobie, że nakłady mają się szybko 
zwrócić. Rola „Ważki” jest inna. Dobrze streszcza ją stwier-
dzenie naszego przyjaciela, który powiedział, że kawiarnia 
jest czymś w rodzaju eleganckiej biżuterii towarzyszącej 
klinice. Zależy nam na tym, by ludzie dobrze się u nas czuli. 
Żeby pacjenci mogli usiąść przy kawie i spokojnie porozma-
wiać, a inni goście chcieli się spotykać z przyjaciółmi. Bywają 
spotkania biznesowe, które wymagają odpowiedniego miej-
sca i klimatu. I chyba udało się nam takie miejsce stworzyć. 

Koszaliński Klub Rotariański już wybrał kawiarnię „Waż-
ka” na stałe miejsce swoich spotkań. Rotarianie – zgodnie 
z zasadami organizacji – mają obowiązek ustalonego dnia 
tygodnia, zawsze o tej samej porze,  spotkać się w gronie 
członków klubu i pracować nad kolejnymi charytatywnymi 
projektami. Ciekawostką jest fakt, że nieobecność w mie-
ście tego określonego dnia nie zwalnia z powinności – nale-
ży wtedy znaleźć siedzibę najbliższego klubu i wziąć udział 
w tam odbywającym się spotkaniu. Lokale rotariańskie 
oznaczone są charakterystyczną tabliczką z emblematem 

koła zębatego – symbolu ruchu. Znak ten, umieszczony przy 
wejściu, uznawany jest za swego rodzaju wyróżnienie i wyraz  
prestiżu.  

Poza pięknym wnętrzem, znakomitą kawą i sympatycznym 
klimatem, lokal ma jeszcze jedną zaletę, istotną zwłaszcza 
dla osób, które na co dzień poruszają się samochodem. Przed 
samą kliniką i w jej pobliżu nie ma kłopotu ze znalezieniem 
miejsca do parkowania. Tak więc spokojnie można się umó-
wić na kawę lub posiłek, bez problemu zaparkować, a potem 
spokojnie wrócić do biura. 

Na koniec warto kilka słów poświęcić nazwie lokalu, której 
wybór wyjaśnia Monika Bogurska. Ważki od zawsze mnie 
fascynowały. Występują w kilkudziesięciu gatunkach, są 
delikatne, intrygujące, smukłe, zwinne i kolorowe. Są bardzo 
dobrymi lotnikami. Latają szybko i bezgłośnie. Jako nieliczne 
opanowały lot wiszący i w przeciwieństwie do innych owa-
dów, nie są w stanie składać swoich skrzydeł. Może dlatego 
zawsze wyglądają tak dostojnie. 

i   1 2 2   i



Autoryzowany Salon i Serwis Citroen w Koszalinie - Mojsiuk Motor Sp.J. 
ul. Koszalińska 89, Stare Bielice k/Koszalina, tel.: www.dealer.citroen.pl/koszalin-mojsiuk+48 94 710 04 40,  

Autoryzowany Salon i Serwis Citroen w Koszalinie - Mojsiuk Motor Sp.J. 
ul. Koszalińska 89, Stare Bielice k/Koszalina, tel.: www.dealer.citroen.pl/koszalin-mojsiuk+48 94 710 04 40,  



Praca projektantów ubiorów to nieustanny wyścig z „sieciówkami”, które bardzo 
szybko wyłapują oryginalne pomysły, produkując później odzież masowo, z niskiej 
jakości materiałów i z nieuczciwym wykorzystaniem rynku pracy tzw. Trzeciego Świata. 

Remedium na praktyki wielkich korporacji może stać się Slow Fashion.

Modowy balans Slow Fashion 

W tym nurcie mieści się KEZYA The Label, 
młoda marka modowa, którą w 2020 roku 
założyła koszalinianka Kesja Jarzęcka. Jej 
projekty na początku zaadresowane były do 
tancerzy, ale szybko pokochali je również mi-
łośnicy street fashion. 

Z 90 mln ton produkowanych rocznie teksty-
liów (czyli ok. 80 mld sztuk ubrań) co roku na 
wysypiska lub do spalarni odpadów trafia 20 
mln ton (to dane wyłącznie z Unii Europej-
skiej i USA) i dzieje się tak, mimo że 95 proc. 
tych wyrzucanych ubrań nadaje się do prze-
tworzenia. 

Jedynym sposobem na zapobieżenie eskalacji 
tego zjawiska jest świadoma postawa kon-
sumentów. Na szczęście konsumenci coraz 
częściej doceniają jakość i etyczne podejście 
do produkcji, a także dropy, czyli limitowane 
kolekcje (często szyte w tzw. preorderach – 
na zamówienie).  

Inaczej mówiąc, wolimy mieć mniej, lecz po-
rządniej i uczciwiej. 

To kierunek, który obrała KEZYA The Lable. 
Początkowa fascynacja drugim obiegiem, 
meblami z odzysku, antykami, dawnymi tka-
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ninami oraz second handami, zaowocowała 
prototypową kolekcją, w której bazą było 
łączenie konwencji, struktur i konstrukcji. 
Motywem przewodnim stał się ścieg over-
lock, łącznik i element wyróżniający.

Projektantka wychodzi z założenia, że ubra-
nia przede wszystkim muszą być funkcjo-
nalne. Powinny „towarzyszyć” skórze, ru-
chom, całemu ciału. Talita Jarzęcka, siostra 
Kesji, jest zawodową tancerką – jej ubrania 
musiały w stu procentach spełniać wspo-
mniane funkcje. 

Siostry współpracują z sobą od długiego 
czasu, a teraz KEYZA The Label będzie od-
powiedzialna za kolekcje dla tancerzy i dzia-
łania kreatywne nowo powstałej szkoły 
tańca Hood Mood. 
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KEYZA The Label wyróżnia prosta linia, 
inspirowana ulicami Berlina i plażowym lo-
okiem rodem z australijskich plaż. Łączenie 
faktur i konstrukcji, przestrzeń, jakość wy-
konania, szczegóły i detale, limitowa liczba 
egzemplarzy – wszystko to czyni kolekcję 
niepowtarzalną i indywidualną. Kolor, wy-
goda, styl, streetwear, tego można spodzie-
wać się w po projektach Kesji Jarzęckiej. 
Regularne dropy ubrań i biżuterii, które 
wpisują się w trendy z wielkich wybiegów, 
a jednocześnie są etyczne, ekonomiczne 
i niepowtarzalne. „Świadomość, że powsta-
ją specjalnie dla Ciebie, czyni tę markę wy-
jątkową” – zapewnia młoda projektantka. 

Warto dodać do ulubionych profil instagra-
mowy marki @kezya_the_label
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FotograFowali:  
Alla Boroń, Marcin Betliński,  
Dominika Jarczyńska 

proJektaNt, stylista:  
Kesja Jarzęcka 

reżyseria ruchu:  
Talita Jarzęcka, Kesja Jarzęcka 

modele:  
Mikołaj Jaworski, Filip Urbanowicz,  
Talita Jarzęcka, Agata Dębska,  
Milena Kozak, Paulina Walikowska,  
Emilia Furmańska, Michał Maziarz 

productioN:  
Matt Vott (Agencja Zauważeni)



Gdyby nie błąd pewnego laboranta, Niemcy pewnie nigdy nie uzyskaliby formuły tabunu i  sarinu, tylko im 
znanych – przynajmniej do końca II wojny światowej – niezwykle toksycznych gazów bojowych. Dużo bardziej 
zjadliwych niż iperyt i chlor, użyte w czasie pierwszej Wielkiej Wojny. Produkowali je od 1943 roku w dolnośląskim 
miasteczku Dyhernfurth, ale nigdy z nich nie skorzystali, choć byłaby to broń wielekroć skuteczniejsza od rakiet 
V-2  okrzykniętych Wunderwaffe Hitlera. O  tym jest ta książka – fascynujący, doskonale napisany reportaż 

historyczny Tomasza Bonka, od którego trudno się oderwać aż po ostatnią stronę. 

granica, której Hitler nie przekroczył  

Jak przyznaje autor, zajął się tematem jednej z największych tajem-
nic II wojny światowej pod wpływem pewnej rozmowy z babcią. 
Helena Bonek, z domu Kraśnicka, miała 17 lat, gdy wprost z ulicznej 
łapanki trafiła do Dachau, stając się niewolnikiem 
w prowadzonym przez koncern IG Farben zakładzie 
chemicznym w pobliskiej miejscowości Gendorf. Cu-
dem przeżyła. 

Obozowymi koszmarami nie dzieliła się nawet z naj-
bliższymi. Ostatnie lata życia spędziła z rodziną syna 
w Wołowie leżącym zaledwie 10 km od Brzegu Dol-
nego (tak nazywa się od 76 lat wspomniany na wstę-
pie Dyhernfurth). Kiedy po raz pierwszy znalazła się 
w pobliżu tamtejszych zakładów chemicznych Rokita, 
wszystko w niej odżyło, choć nie powiedziała o tym 
ani słowa. Nie musiała, wszystko miała wymalowane 
na twarzy. Nigdy już nie odwiedziła dawnego Dyher-
nfurthu, choć mieszkała zaledwie 10 km od miastecz-
ka. Aż kiedyś, gdy pan Tomasz podzielił się z babcią 
swoim pomysłem na życie, czyli zamiarem podjęcia 
pracy dziennikarskiej, niespodziewanie powiedziała: 
„To może ustalisz i opiszesz, co działo się w tym zapo-
mnianym obozie w Brzegu Dolnym”. Te słowa były jak 
przesłanie i zobowiązanie.

Niemieckie prace nad bronią chemiczną, prowadzone 
pod płaszczykiem poszukiwań skutecznych środków 
ochrony roślin, objęte były w III Rzeszy najściślejszą tajemnicą. Tak ści-
słą, że ani zachodni alianci, ani Rosjanie nie wiedzieli do końca wojny, 
że w fabryce Anorgana w Dyhernfurcie powstają tysiące ton trucizny, 
której kropla zdolna była zabić każdego, kto się nieopatrznie znalazł 
w jej pobliżu.

Dla więźniów obozu koncentracyjnego w Gross Rosen (obecnie Ro-
goźnica) ta tajemnica był wyrokiem śmierci. Trafiali do podobozu 
Dyhernfurth I z adnotacją „powrót niepożądany”. Nikt z nich nie miał 
prawa przeżyć pracy w wytwórni śmiercionośnych gazów. Póki żyli, 
napełniali nimi bomby i pociski. Często się przy tym śmiertelnie pod-
truwali. Ich zwłoki – tak jak zwłoki ofiar świadomie wystawianych 
przez Niemców na działanie tabunu i sarinu podczas zbrodniczych 
eksperymentów – trafiały do instytutów medycznych, gdzie były 
poddawane szczegółowym analizom. W miejsce zmarłych z Gross 
Rosen przywożono kolejnych nieszczęśników. W sumie były ich 
tysiące. 

Garstce udało się jednak przetrwać. Głównie dzięki chaosowi, który 
spowodował zbliżający się front oraz wymykające się pełnej kontroli 
„marsze śmierci”, czyli próby ewakuacji na zachód ostatnich żyjących. 
Ich zeznania, składane w sądach i przed Główną Komisją Badania 
Zbrodni Niemieckich w Polsce, pozwoliły osądzić część zbrodniarzy 
odpowiedzialnych za śmierć i niewyobrażalne cierpienia więźniów 
wykorzystywanych podczas budowy i działalności podobozów Dy-
hernfurth I oraz  Dyhernfurth II. 

Rosjanie, którzy na początku 1945 roku zajęli miejscowość i fabrykę, 
nie wiedzieli, do czego służyła ona naprawdę. Upojeni sukcesem upi-
jali się winem z piwnic pobliskiego pałacu, w którym relaksowała się 

wcześniej wyższa kadra Anorgany. Wtedy stało się 
coś nadzwyczajnego i niezrozumiałego dla nich. Do-
borowa jednostka niemieckich komandosów odbiła 
fabrykę i utrzymała ją przez dobę. Tyle trzeba było na 
zatarcie śladów: wylanie do Odry zapasów gotowych 
gazów bojowych, zniszczenie półproduktów i doku-
mentacji. Wszystko na osobisty rozkaz Hitlera, który 
nie chciał, by cokolwiek, czym wróg mógł w przyszło-
ści szkodzić jego narodowi, wpadło w jego ręce. 

Dopiero zająwszy zakłady po raz wtóry, Rosjanie zro-
zumieli, że Dyhernfurth II miał odwracać uwagę od 
tego, co rzeczywiście ważne – od podobozu Dyhern-
furth I. Pośpiesznie sprowadzeni wybitni chemicy ra-
dzieccy donieśli, że była to wytwórnia nieznanych, ale 
bardzo groźnych substancji. Później zdemontowali ka-
wałek po kawałku trefną instalację, przewieźli ją pod 
Stalingrad i tam złożyli wszystko do kupy, a wkrótce 
sami zaczęli produkować tabun i sarin. 

Nie byli zainteresowani, by mówiono o tym, co działo 
się w Dyhernfurcie i co się stało z urządzeniami. Po-
dobnie Amerykanie i Brytyjczycy, bo ci – nie mogąc 
poznać namacalnie tajemnic fabryki śmierci – polo-

wali na tych, którzy mogli im ją odtworzyć jako budowniczowie tej 
pierwotnej. Tym sposobem wielu niemieckich naukowców i wyso-
kich rangą funkcjonariuszy partii nazistowskiej uniknęło kary za swe 
zbrodnie. Zaczęli po prostu służyć innemu panu. Niektórzy, jak dr Otto 
Ambros – autor sukcesu, czyli utrzymywanej w całkowitej dyskrecji 
produkcji trucizn – wrócili po paru latach z USA do Niemiec, robiąc 
karierę w przemyśle i gromadząc fortunę. Zmarł on w roku 1990 jako 
szanowany „przemysłowiec wizjoner”. 

A dlaczego Niemcy nie użyli 12 tys. ton tabunu i kilkuset ton sari-
nu zgromadzonych w gotowych do użycia pociskach artyleryjskich 
i bombach lotniczych? Przeważa hipoteza, że Hitler naciskany w tej 
sprawie przez wojskowych, pozostał nieugięty. Pamiętał, czym jest 
skierowanie gazu bojowego przeciw ludziom. Sam był ofiarą ataku ga-
zowego jako żołnierz I wojny światowej (stracił nawet na pewien czas 
wzrok). Oczywiście nie miał skrupułów przed użyciem tych środków 
przeciw „podludziom”, ale bał się, że mogą oni odpłacić jego rodakom 
tym samym. 

I na koniec coś, czego nie ma w fascynującej opowieści Tomasza Bon-
ka. Otóż niemieckie zapasy broni chemicznej alianci zamierzali zato-
pić na dużej głębokości w Atlantyku. Ostatecznie jednak złożyli je na 
dnie Bałtyku. Tysiące stalowych beczek spokojnie sobie zrdzewieje, 
a ostrzeżenia naukowców przed grożącą nam katastrofą są traktowa-
ne jako mocno przesadzone kasandryczne wizje. Zegar tyka. 

Tomasz Bonek: „Chemia śmierci. Zbrodnie  
w najtajniejszym obozie III Rzeszy”. Wydawnic-

two ZNAK Horyzont, Kraków 2021  
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Magdalena Jankowska jest artystką rozpoznawalną w całej Polsce. Ostat-
nio – po raz kolejny – brała udział w osieckim plenerze zatytułowanym 
„Czas i miejsce dla sztuki”. Uczestniczyła w nim również „druga połówka 
Maleny”, czyli Michał Sołtan: muzyk, wokalista, kompozytor, performer. 
Oboje wraz ze swoim czteromiesięcznym synkiem Tadeuszem brylowali 
każdego wieczoru: ona zabawiała wszystkich rozmową, on grał i śpiewał, 
a maluszek – leżał na wielkim stole wśród rozbawionych „cioć i wujków”. 

morze

Magdalena Jankowska dzieciństwo spędziła w Sopocie. Studiowa-
ła w Toruniu. W jej malarstwie nie da się nie zauważyć miłości do 
morza i wszystkiego, co z nim związane. – Obecnie więcej czasu 
spędzam w Warszawie i zwyczajnie tęsknię za morzem – mówi ar-
tystka. – Jak tylko przyjeżdżam do Sopotu, od razu biegnę na plażę, 
robię zdjęcia, cieszę się tym widokiem jak wczasowiczka ze Śląska. 

Jest autorką murali o tej tematyce: „Mewy Origami” w Sopocie, 
„Chłopiec portowy” w Gdańsku oraz „Łódki origami” w Warszawie. 
Mniejsze prace powstają na płótnie w technice olejnej i akrylowej. 
Choć słowo „mniejsze” nie do końca jest tu na miejscu, bo Malena 
lubuje się w dużych formatach: - Gdyby warunki mi pozwalały, malo-
wałabym jeszcze większe – śmieje się Magdalena Jankowska. – Nie 
lubię, gdy trzeba obraz oglądać z nosem przyklejonym do płótna. 
Poza tym uważam, że małe formaty „giną” w mieszkaniu, bo zawsze 
obok znajdują się inne przedmioty. Duże obrazy mają swoją siłę.

podróże

Malena uwielbia malować w podróży. Wspomina, że jedyny raz, kie-
dy format jej prac był ograniczony, to moment, gdy przemierzała 

kabrioletem Włochy i Francję: – Miałam bardzo mało miejsca w sa-
mochodzie, dlatego płótno zwinęłam w rulon, ale musiało mieć ono 
określoną szerokość, by bez problemu zmieściło się w środku – opo-
wiada.

W podróży maluje – jak je nazywa – scenki rodzajowe i opowieści 
z wakacji. Stara się, by widoki nie były łatwo rozpoznawalne, co 
często prowadzi do zabawnych sytuacji: – Pewien Włoch dopatrzył 
się na moich pracach z Prowansji swoich rodzinnych stron w Italii, 
a nawet rozpoznał na nich swoich rodziców! – śmieje się Malena. – 
Wynika to z tego, że moje obrazy są niedopowiedziane. Każdy może 
zobaczyć w nich swoje znajome miejsce. Tworzę bez dosłowności.

Choć artystka sporo uwagi poświęca morzu widzianemu z plaży, 
w swoim dorobku ma także inne ujęcie morza – od strony żaglówki. 
Pływała m.in. na Seszelach i Karaibach. Wiele prac Magdaleny Jan-
kowskiej powstało także w Maroku. Jedną z nich – kobietę jadącą 
na rowerze – można oglądać na wystawie w Galerii MPS.

malowaNie 

Magdalena Jankowska mówi, że maluje dla samej siebie – to jej 
w pierwszej kolejności muszą się podobać prace: – Nie mamy du-
żych mieszkań, a taki obraz powiększa i rozświetla każde pomiesz-
czenie. Poza tym widok na morze kojarzy się z wakacjami, urlopem, 
przywodzi miłe wspomnienia. Przecież za widok na morze w hotelu 
trzeba dopłacić! – śmieje się. – Patrzenie na te uwiecznione przy-
jemne przestrzenie jest dla mnie swego rodzaju psychoterapią. 
Wiem, że wiele osób myśli podobnie. A plaża przecież nigdy nie jest 
taka sama, niebo nigdy nie jest to samo. Wszystko się zmienia w za-
leżności od pory dnia czy pogody.

Nie da się obok niej przejść obojętnie. Gdy gdzieś wchodzi, 
wszystkie oczy skierowane są na nią. Ma niesamowitą 
energię, potrafi zjednywać sobie ludzi, zawsze się uśmiecha 
i wszędzie jej pełno. Taka jest Magdalena Malena Jankowska 
– artystka, której prace do końca listopada br. można oglądać 

w galerii koszalińskiej firmy MPS International.

Magdalena Jankowska 
w galerii MPS  

OBRAZY NIEDOPOWIEDZIANE 
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Jak mówi, płótno i farby ma ze sobą zawsze, bo wszędzie znajduje coś, 
co ją inspiruje. Warunki są dwa: musi być przestrzeń i musi być świa-
tło. Ludzi na jej obrazach widzimy z tyłu, z boku, albo w cieniu. W po-
dobnym charakterze powstał cykl „Kobiety”, który Malena roboczo 
nazwała „Portrety beztwarzowe”, bo każda postać miała jedynie usta 
– nos i oczy były schowane w cieniu lub nie było ich wcale. 

graNie

Malena z Michałem Sołtanem współtworzą autorski performance 
MaloGranie. Ona maluje obraz, a on komponuje i wykonuje muzykę 
na żywo: – Spędzamy ze sobą życie. Każdy realizuje się w swoich prze-
strzeniach artystycznych, ale zauważyliśmy, że tworząc, wzajemnie się 
inspirujemy – tłumaczy artystka. – Początkowo zaczęliśmy umawiać 
się na domowe MaloGranie. Świetnie nam ten proces twórczy wycho-
dził, więc Michał zaproponował, byśmy pokazali go publicznie. Pierw-
sze MaloGranie odbyło się w teatrze Boto, podczas otwarcia nowej 
siedziby. Pracę, która wtedy powstała, dyrektor powiesił w specjalnie 
przygotowanej ramie na suficie teatru. Bardzo spodobał nam się od-
biór tego wydarzenia, dlatego postanowiliśmy je kontynuować. 

Michał Sołtan uwielbia fuzję różnych gatunków muzyki –  popu, roc-
ka, funku i jazzu. Wypracował charakterystyczny styl oraz brzmienie. 
Ukończył Wydział Jazzu Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopi-
na w Warszawie. Jest liderem zespołu Imagination Quartet, z którym 
prezentował autorskie kompozycje na festiwalach jazzowych nie tylko 
w Polsce, ale także w Niemczech, Danii, a nawet w Chinach! MaloGra-
nie to niejedyny jego innowacyjny pomysł. W czasie twardego loc-
kdownu, gdy niemal wszystkie sfery życia zostały zamrożone, Michał 
dawał koncerty na balkonie kamienicy, w której mieszkają w centrum 
Warszawy.

– Przez dwa miesiące codziennie grał i śpiewał, co zaowocowało tym, 
że poznaliśmy swoich sąsiadów. Dotąd każdy się odgradzał od innych 
firankami, zasłonami czy żaluzjami, a teraz jedna pani dzieli się z nami 
ciastem, inna opiekuje się czasem Tadeuszem… Mamy naprawdę 
wspaniałych ludzi wokół – mówi Malena.

rodziNa

– Śmieję się, że Tadeusz nie ma wyjścia i musi być artystą – mówi 
Malena, choć od razu zaznacza na poważnie, że pozostawi synowi 

wybór życiowej drogi. Jej nikt do obrania tej ścieżki nie namawiał, ale 
od dziecka chłonęła artystyczny świat: – Moja babcia była malarką, 
wspaniałą kolorystką – wspomina. – Dla mnie jej mieszkanie było za-
czarowanym domem. Nie wszystko wolno było mi dotykać, ale pamię-
tam farby, zapach terpentyny. Myślę, że Tadzio obcując z muzykami, 
malarzami, rzeźbiarzami i innymi artystami, naturalnie też będzie chło-
nął tę atmosferę i będzie miał wspomnienia podobne do moich.

wystawa w galerii mps

Udział Magdaleny Jankowskiej w tegorocznym osieckim plenerze był 
preludium jej indywidualnej wystawy w galerii działającej przy firmie 
MPS International. Wernisaż odbył się w piątek, 17 września br. Kil-
kanaście wielkoformatowych obrazów będzie można oglądać do koń-
ca listopada. – Na wystawę wybrałam prace przedstawiające plaże, 
a także kilka z cyklu „Warszawskie podwórka” oraz z moich podróży 
– mówi Magdalena Jankowska. – Niedawno wróciłam z pięknej pod-
koszalińskiej wsi Rekowo, gdzie spędziliśmy kilka dni u naszych przy-
jaciół. Tam powstał mój najnowszy obraz, który też bardzo chciałam 
pokazać w Galerii MPS.

Twórczość Magdaleny Jankowskiej oraz Michała Sołtana można po-
znać śledząc ich media społecznościowe oraz stronę internetową 
www.soltanartgroup.com. 

Magdalena 
Malena 

Jankowska
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Zespół Woodland Spirit, którego artystycznemu rozwojowi towarzyszymy od jego początków,  wkracza 
w końcową fazę prac nad pierwszą płytą z własną muzyką. Długo oczekiwany album „Awaken” 

nabiera ostatecznych kształtów.

„Awaken” coraz bliżej  

Debiutancką płytę, zatytułowaną „Tribute to Anathema”, zespół 
wydał w 2018 roku. W muzyce drugiego obok Beatlesów naj-
słynniejszego zespołu z Liverpoolu każdy z muzyków odnalazł 
artystyczną przestrzeń dla siebie: Michał Goldfarb i Rafał Zieliński 
(gitary akustyczne), Sebastian Krzewiński (cajon), Wojciech Jaśkie-
wicz (klawisze) oraz wokalistki Anna Mural i Klaudia Wieczorek.

Płyta została uznana za udaną. Zespół zaczął pracę nad własnym 
materiałem. Pierwsze problemy pojawiły się już na starcie. „Ania 
Mural opuszcza Woodland Spirit” – taki news przyniósł jeden 
z postów w mediach społecznościowych. Zespół pracuje dalej. 
Kilka miesięcy później wychodzi singiel „Let Me Be Free”. – Czuli-
śmy satysfakcję, ale wraz z nią przyszły wątpliwości. Okazało się, 
że nie wszystko jest takie proste – mówi Michał. - Każdy z nas 
chciał ulokować w powstającej muzyce swoje osobiste inspira-
cje. To powodowało, że zawsze ktoś wychodził z próby niezado-
wolony. Zrozumieliśmy, że nasze muzyczne wizje trochę od siebie 
odbiegają.

- Przy nagrywaniu piosenek Anathemy nie mieliśmy nic do gadania 
– wtóruje mu Wojtek. - Wtedy każdy wiedział co ma robić, między 
innymi dlatego, że mieliśmy do czynienia z gotowym materiałem 
wymagającym jedynie adaptacji na potrzeby zespołu. Proces two-
rzenia muzyki od fundamentów to zdecydowanie inna bajka. Tu-
taj nie odtwarzasz, a kreujesz rzeczywistość. Gdy ma ją tworzyć 
garstka osób o różniących się upodobaniach, nie ma szansy, aby 
nie doszło do tarć.

Nastąpił czas eksperymentów, analizy różnych pomysłów, także 
próby charakterów. Podczas wspólnego muzykowania próbowa-
no wypracowywać pojedyncze schematy, testować różne rozwią-
zania brzmieniowe, co z kolei wymagało od wszystkich dużej od-
porności na stres. - Fakt, że jesteśmy paczką przyjaciół wcale nie 
ułatwiał nam zadania – wspomina Klaudia. - Najczęściej podnosił 
nam ciśnienie Wojtek, bo zawsze znajdzie coś do poprawienia – 
dodaje. 

- To chyba najlepszy dowód na to, jak bardzo mi zależy – śmieje 
się Wojtek. Dodaje, że wszelkie kłótnie w zespole odbywają się 
na „zadowalająco merytorycznym poziomie”. - Oczywiście, męczą 
nas tego typu sytuacje – mówi. - Mamy jednak świadomość, w ja-
kim celu to robimy i że w swojej pracy nie akceptujemy przypadko-
wych rozwiązań. Omawiamy każdy szczegół, wymieniamy myśli, 
szukamy kompromisów, aż w końcu dochodzimy do konsensusu.

Żmudna praca i twórcze przeciąganie liny dało widoczne efekty, 
zespół zdecydował się postawić na odważniejsze brzmienie. - Dłu-
go o tym myśleliśmy, trochę z obawą – opowiada Rafał. - Mieliśmy 
na szali dotychczasowy dorobek osiągnięty w określony sposób. 
Zmiany w składzie instrumentów niosły za sobą ryzyko utraty 
własnego DNA.

 Ostatecznie Michał z Rafałem postawili na elektryczne brzmienie 
gitary, odkładając swoje „akustyki” na stojak. Niemalże w tym sa-
mym czasie z cajonu na standardowy zestaw perkusyjny przesiadł 
się Sebastian, a Wojtek, czując nowy potencjał brzmieniowy swo-
ich kolegów, niebawem zainwestował w profesjonalny syntezator 
(„to potwór, a nie instrument” mówi).

Podczas festiwalu rockowego „Generacja” koszalińska formacja 
mogła przetestować swoje kompozycje i wypróbować na scenie 
nowy zestaw brzmień. Woodland Spirit awansował do ścisłego 
finału przeglądu, zdobył nagrodę publiczności 39. edycji festiwalu. 

Gdy wszystko wydawało się zmierzać w dobrym kierunku, a na-
pędzony sukcesem zespół liczył na szybkie ukończenie wymarzo-
nej płyty, przyszła katastrofa w postaci pandemii. Klaudia wspo-
mina: - W jednym momencie zostaliśmy od siebie odseparowani.

- Rozmawiając przez telefon, rozważaliśmy różne opcje – mówi 
Michał. - Jedną z nich było nawet zawieszenie działalności ze-
społu. Paradoksalnie był to jednak moment, w którym dostaliśmy 
kopa do pracy, a gdy okres izolacji się zakończył, wróciliśmy na salę 
prób ze świeżymi głowami. 

Pojawił się pomysł zaproszenia do składu drugiej wokalistki. W ten  
sposób do zespołu dołączyła Kasia Pietrzyk. - Na castingu okazała 
się najlepsza i szybko podchwyciła nasz humor – mówi Michał.

Obecnie zespół szlifuje skompletowany zestaw piosenek, a spo-
ra część materiału jest już w trakcie masteringu (nad wszystkim 
czuwa Piotr Owczarzak). Niedawno w przestrzeni internetowej 
pojawił się jeden z nowych utworów zatytułowany „Stand By 
Your Side”. Początek kompozycji dał Wiktor Jary, który na płycie 
„Tribute to Anathema” czarował słuchaczy brzmieniem skrzypiec. 

Utworu „Stand By Your Side”, a także wszystkich innych nagrań 
i teledysków zespołu Woodland Spirit można posłuchać w inter-
necie: youtube.com/c/woodlandspirit.

Autor: adam leśny  |  Fotografia: izabela rogowska 
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Perły Biznesu z silną koszalińską reprezentacją 
gala pereł Biznesu, konkursu gospodarczego 
pomorza zachodniego organizowanego przez 
redakcję magazynu „Świat Biznesu”, przynio-
sła prestiżowe wyróżnienia koszalinianom: 
hannie mojsiuk i piotrowi huzarowi. 

Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Go-
spodarczej i członkini zarządu Grupy Mojsiuk, 
otrzymała wyróżnienie w kategorii Osobowość 
Biznesu za to, że z sukcesami zarządza dwiema 
potężnymi organizacjami (PIG zrzesza 1500  
firm, rodzinny biznes państwa Mojsiuków za-
trudnia ponad 500 osób). Szczególnie docenio-
no to, że pani prezes bardzo skutecznie działa 
na rzecz zachodniopomorskich przedsiębior-
ców, co było szczególnie ważne w trudnych 
czasach pandemii COVID-19.  W tym roku 

obowiązków pani Hannie Mojsiuk jeszcze przy-
było, została bowiem niedawno prezesem Unii 
Izb Łaby i Odry. Jest to międzynarodowa orga-
nizacja gospodarcza, która swoim działaniem 
obejmuje blisko milion firm z Polski, Niemiec 
i Czech. - To wyzwanie, ale i zobowiązanie – 
komentuje koszalinianka, która jest pierwszą 
w historii kobietą na stanowisku prezesa Unii.

Z kolei Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlo-
wa została doceniona w kategorii Wydarzenie 
Gospodarcze za organizację giełdy koopera-
cyjnej on-line Środkowopomorski business 
mixer. Giełda zorganizowana w formie online 
była odpowiedzią na obecną sytuację epide-
miologiczną i pozwoliła częściowo zniwelować 
skutki obecnego kryzysu. Szybkie biznesowe 

rozmowy umożliwiły uczestnikom nawią-
zanie pierwszego kontaktu z potencjalnymi 
partnerami w regionie a także na  wymianę 
doświadczeń oraz krótkie biznesowe prezen-
tacje. Wyróżnienie odebrał Piotr Huzar, prezes  
KIP-H.  

Nagrody przyznawała kapituła składająca się 
z naukowców oraz dziennikarzy gospodar-
czych. Przewodniczącym kapituły był prof. 
Juliusz Engelhardt z Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, a wiceprzewodniczącą - prof. Danuta 
Zawadzka, rektor  Politechniki Koszalińskiej

Podczas Gali wystąpiła Marta Uszko, aktorka 
Teatru Polskiego w Szczecinie w muzycznym 
recitalu „W tonacji Jamesa Bonda”
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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,   
   Citroën 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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Koszalin (Pasaż Czerwona Torebka), ul .  Poprzeczna 1a |  tel. :  735 008 009
Sianów (PoloMarket) ,  ul .  Morska 2 |  tel. :  606 500 142
Bobolice ,  ul .  Plac Zwycięstwa 9 |  tel. :  736 605 606

KOSZALIN  |  SIANÓW  |  BOBOLICE

OKULARY PROGRESYWNE, BIUROWE, JEDNOOGNISKOWE 
ORAZ KOREKCJA W BARWIONE SZKŁA PRZECIWSŁONECZNE

W naszych salonach możesz skorzystać z precyzyjnego pomiaru wzroku 
za pomocą rewolucyjnego urządzenia: skanera optycznego DNEye® firmy Rodenstock.

W odróżnieniu od tradycyjnych urządzeń pomiarowych DNEye® rejestruje nie tylko wady wzroku, takie 
jak krótkowzroczność, nadwzroczność czy astygmatyzm, ale również aberracje wyższego rzędu, które 

odpowiadają między innymi za gorszy kontrast i jakość widzenie o zmroku. Skaner dodatkowo wykonuje 
pomiar grubości rogówki oraz ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą bezkontaktową.

ZAPRASZAMY NA PROFESJONALNE 
BADANIE WZROKU!



BRAMY - OKNA - ROLETY

projekt - sprzedaż - montaż - serwis


